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Załącznik nr 1 

do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 
 

„Załącznik nr 7 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych  
i przyrodniczych 

astronomia 
nauki fizyczne 

astronomia: 80% 
nauki fizyczne: 20% 

astronomia 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: astronomia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: astronomia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademickim 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie na poziomie rozszerzonym prawa i twierdzenia dyscypliny 
astronomia, a w wybranym obszarze badań – na poziomie szczegółowym 

P7S_WG 

K_W02 zna i rozumie na poziomie rozszerzonym prawa i twierdzenia dyscypliny nauki 
fizyczne. 

P7S_WG 

K_W03 zna i rozumie metody obliczeniowe konieczne do rozwiązywania problemów 
w wybranym obszarze badań w astronomii  

P7S_WG 

K_W04 zna i rozumie zaawansowane techniki obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony program obserwacyjny 

P7S_WG 

K_W05 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej specyficznych dla astronomii, związanych z wybraną specjalnością

P7S_WG 

K_W06 zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju astronomii, w szczególności 
w wybranym obszarze badań 

P7S_WG 

K_W07 zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym 
na samodzielną pracę w wybranym obszarze badań.  

P7S_WK 
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K_W08 zna i rozumie podstawowe uwarunkowania prawne i etyczne związane
z działalnością naukową i dydaktyczną 

P7S_WK 

K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych 

P7S_WK 

K_W10 zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości.

P7S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
obserwacji i wnioskowaniu 

P7S_UW 

K_U02 potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa astronomii. P7S_UW 

K_U03 potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa nauk 
fizycznych  

P7S_UW 

K_U04 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane programy obserwacyjne
bądź symulacje numeryczne w określonych obszarach astronomii, 
indywidualnie i w zespole 

P7S_UO 

K_U05 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w astronomii wraz z oceną dokładności wyników 

P7S_UW 

K_U06 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz 
danych jak i innych źródeł; potrafi odtworzyć tok rozumowania lub istotę 
programu obserwacyjnego opisanego w literaturze z uwzględnieniem 
poczynionych założeń i przybliżeń 

P7S_UW 

K_U07 potrafi połączyć metody i idee z różnych pól badawczych; jest w stanie 
zauważyć, że odległe nieraz zjawiska opisane są przy użyciu podobnego 
modelu 

P7S_UW 

K_U08 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę astronomii, a także stosowane 
metody doświadczalne i teoretyczne do pokrewnych dyscyplin naukowych 

P7S_UW 
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K_U09 potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub 
numerycznych) w formie pisemnej (w języku polskim i angielskim), ustnej (w 
języku polskim i angielskim), prezentacji multimedialnej lub plakatu 

P7S_UK 

K_U10 potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak 
i niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla studiowanego 
obszaru nauk fizycznych oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

P7S_UK 

K_U11 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w tym 
samokształcenia) w zakresie wybranego obszaru badań oraz poza nim 

P7S_UU 

K_U12 potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na 
samodzielne uzupełnianie wykształcenia oraz komunikację ze specjalistami w 
zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie z wymogami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

P7S_UK 

K_U13 potrafi zastosować technologie informacyjne i komunikacyjne, 
w szczególności do pozyskania i przekazania rzetelnej wiedzy. 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i organizacji
procesu uczenia się innych osób 

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie – w różnych rolach. P7S_KR 

K_K03 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

P7S_KR 

K_K04 jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w 
działaniach własnych i innych osób, do rozstrzygania problemów etycznych w 
kontekście rzetelności badawczej, do propagowania rozstrzygającej roli 
eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej 
w gromadzeniu wiedzy 

P7S_KK 
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K_K05 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami 
naukowymi i popularnonaukowymi podstawowymi w wybranym obszarze nauk 
fizycznych lub astronomii, w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy, do 
przeciwdziałania zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji 
z niezweryfikowanych źródeł. 

P7S_KR 

K_K06 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji, do uwzględniania społecznych aspektów
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie przewiduje się 
4. Semestry dla kierunku astronomia 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Astrofizyka I 60   60     120 12 EP B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Opis i dyskusja podstawowych praw struktury i ewolucji gwiazdowej: tworzenie się gwiazd, ewolucja gwiazd na diagramie Hertzsprunga-
Russella, transport promieniowania we wnętrzach gwiazdowych, atmosfery gwiazdowe, produkcja energii i reakcje termojądrowe, 
struktura gwiazdowa w różnych etapach ewolucji, końcowe fazy ewolucji i tworzenie się białych karłów, gwiazd neutronowych i czarnych 
dziur, wybrane zagadnienia z ewolucji układów podwójnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_K01 

Przedmiot do 
wyboru z listy 
Fizyka 
statystyczna 
 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B Nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej 
i kwantowej. Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. 
temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. 
Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, 
kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Wariant A: 
 
Przedmiot do 
wyboru z listy 
Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

30        30 3 EP 
opcjonalnie EU B Nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Przedmiot do 
wyboru z listy 
Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B Nauki fizyczne 

Informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U04, K_U11, K_U13, K_K01, K_K02 

Proseminarium  
specjalistyczne I   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przegląd najnowszych prac badawczych z zakresu astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej. Techniki przygotowywania i prezentacji 
wykładów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
z projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej 
innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie 
wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia 



9 

prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności 
innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie 
i technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U10, K_U11, K_K02, K_K03, K_K07 

Astrofizyka II 45   45     90 8 EP B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wprowadzenie do obiektów zwartych w astrofizyce. Struktura białych karłów i gwiazd neutronowych. Procesy promieniste: 
promieniowanie synchrotronowe, odwrotny efekt Comptona, promieniowanie hamowania. Promieniowanie obiektów zwartych: pulsary, 
magnetary, obiekty akreujące, błyski gamma. Dyski akrecyjne, ich modele i promieniowanie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_K01 

Astronomia 
pozagalaktyczna 30   30     60 6 EP B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Galaktyki, ciemna materia, aktywne jądra galaktyk, czarne dziury wielkich mas, układy galaktyk, modele wszechświata, obserwacje 
astronomiczne w rozszerzającym się wszechświecie, standardowy model gorącego wszechświata, powstanie struktury we 
wszechświecie, anizotropia mikrofalowego promieniowania tła, testy kosmologiczne, projekty obserwacyjne.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_K01, K_K05 
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Mechanika nieba 30   30     60 6 EP B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zarys historyczny problemów związanych z mechaniką nieba, Układ Słoneczny, zagadnienie dwóch ciał, perturbacje ogólne, 
ograniczone zagadnienie trzech ciał, elementy astronautyki, efekty niegrawitacyjne w ruchu małych ciał, nasza Galaktyka, orbity gwiazd, 
elementy statystycznego opisu funkcji rozkładu gwiazd, oddziaływania dwuciałowe i czas relaksacji, struktura spiralna galaktyk. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_U08, K_K01 

Proseminarium  
specjalistyczne II   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przegląd najnowszych prac badawczych z zakresu astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej. Techniki przygotowywania i prezentacji 
wykładów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 

Zaawansowana 
pracownia 
obserwacyjna I 
 
lub 
 
Warsztaty 
astrofizyki I 

    

60 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

60 

  60 5 Zaliczenie na 
ocenę B astronomia 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Udział w projekcie badawczym z astronomii. Rozwój wiedzy i umiejętności z astronomii na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_K03, K_K04, K_K06 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytec
ki(e)* 
 

30        30 2 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 660 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1350 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Astrofizyka III 30   30     60 6 EP B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Powstawanie i ewolucja układów podwójnych, podstawy astronomii i zasady detekcji fal grawitacyjnych, zjawiska soczewkowania 
i mikrosoczewkowania grawitacyjnego wraz zastosowaniami, supernowe. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U07, K_K01 

Kosmologia 30        30 3 EP B Nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Współczesne metody obserwacyjne kosmologii; stan badań. Teoria powstania struktury w początkowo jednorodnym modelu 
kosmologicznym. Pierwsze obiekty. Powtórna jonizacja. Znaczenie neutralnego wodoru. Struktura w największej skali. Anizotropia 
mikrofalowego promieniowania tła: teoria  i możliwości obserwacyjne. Testy kosmologiczne. Hipotezy o naturze ciemnej materii i ciemnej 
energii. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_U06, K_K01 

Zaawansowana 
pracownia 
obserwacyjna II 
 
lub 
 
Warsztaty 
astrofizyki II 

    

60 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

60 

  60 6 Zaliczenie na 
ocenę B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Udział w projekcie badawczym z astronomii. Rozwój wiedzy i umiejętności z astronomii na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_K03, K_K04, K_K06 

Proseminarium  
specjalistyczne III   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przegląd najnowszych prac badawczych z zakresu astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej. Techniki przygotowywania i prezentacji 
wykładów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 
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Seminarium 
magisterskie I   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacja  założeń lub wyników pracy magisterskiej. Techniki prezentacji naukowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_U06, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06  

Advances in 
Modern  
Astronomy (B2+) 

  60      60 6 Zaliczenie na 
ocenę B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacje studenckie dotyczące głównych kierunków badań współczesnej astronomii. Rozwój technik prezentacji naukowej oraz 
technik korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku astronomów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W08, K_U05, K_U06, K_U10, K_U12, K_U13, K_K01, K_K04 

Przedmiot do 
wyboru z listy 
Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B Nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Praktyki 
zawodowe         70 3 zaliczenie   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07 

Wykład 
monograficzny 
z astronomii 

30        30 3 EP B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Pogłębiona prezentacja jednego z aktualnych kierunków badań astronomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U02, K_U06, K_U11, K_K01 
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Proseminarium  
specjalistyczne IV   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przegląd najnowszych prac badawczych z zakresu astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej. Techniki przygotowywania i prezentacji 
wykładów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 

Seminarium 
magisterskie II   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacja  założeń lub wyników pracy magisterskiej. Techniki prezentacji naukowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_U06, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06  

Pracownia 
specjalistyczna w 
tym praca 
magisterska 

        240 18 zaliczenie B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Badania związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego: prowadzeniu obserwacji, ich redukcja lub  
modelowanie obiektów astronomicznych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K04, K_K05, K_K06 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytec
ki(e)* 

60        60 4 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie astronomia lub nauki 
fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 690 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1350 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Semestr dla specjalności: nie przewiduje się 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Astronomia 73% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Nauki fizyczne 12% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0533 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 58 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

87 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

115 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych minimum 70 godzin, 3 ECTS 
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Praktyki mają na celu: poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; kształtowanie umiejętności 
niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania 
kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; 
pogłębianie wiedzy o poszczególnych dziedzinach gospodarki; stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy; 
poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów 
Wspólnot Europejskich; poszerzenie znajomości języków obcych.  

Praktyka zawodowa może być odbywana u wybranego przez studenta Organizatora praktyk, którego profil działania umożliwia studentowi 
zrealizowanie celów praktyki lub w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki. Student może 
dokonać wyboru Organizatora praktyk/Organizatora praktyki z bazy ofert Wydziału, elektronicznej bazy ofert Biura Zawodowej Promocji 
Absolwentów lub innych źródeł. 

Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych/praktyki zawodowej, zawieranego 
pomiędzy Wydziałem a Organizatorem praktyk/Organizatorem praktyki. 
”. 
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Załącznik nr 2a 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

„Załącznik nr 15a 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych 
i przyrodniczych 

Nauki chemiczne 100% Nauki chemiczne 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: chemia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: chemia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia   
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych 
i przyrodniczych,  oraz o jej znaczenia dla rozwoju ludzkości. 

P7S_WG 

K_W02 Zna podstawy biochemii i rozumie znaczenie zjawisk chemicznych 
w procesach zachodzących w przyrodzie ożywionej. 

P7S_WG 

K_W03 Zna podstawy chemii jądrowej i rozumie znaczenie promieniotwórczości 
w nauce, technice i medycynie. 

P7S_WG 

K_W04 Zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej 
wspomagającej badania naukowe w chemii. 

P7S_WG 

K_W05 Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu wybranej 
specjalizacji chemicznej pozwalającą na posługiwanie się metodami 
i pojęciami właściwymi dla tej specjalizacji i pozwalające na samodzielną 
pracę badawczą. 

P7S_WG 
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K_W06 Ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do ilościowego opisu 
zjawisk  
i procesów chemicznych właściwych dla danej specjalizacji chemicznej.

P7S_WG 

K_W07 Zna i rozumie, oraz potrafi samodzielnie wytłumaczyć, matematyczny 
opis podstawowych zjawisk i procesów chemicznych. 

P7S_WG 

K_W08 Posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu metod 
obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W09 Zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania służący do 
obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych. 

P7S_WG 

K_W10 Zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej 
wspomagającej badania naukowe w danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W11 Posiada dobrą orientację w aktualnych kierunkach rozwoju chemii 
i najnowszych odkryciach naukowych w danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W12 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna 
zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami, oraz selekcji 
i utylizacji odpadów chemicznych. Zna podstawowe regulacje prawne 
związane z bezpieczeństwem chemicznym, potrafi też w sposób 
odpowiedzialny stosować tę wiedzę w pracy zawodowej (w tym -
dokonywać analizy ryzyka). 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W13 Ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych 
i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną. 

P7S_WK 

K_W14 Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej 
oraz prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowej. 

P7S_WK 

K_W15 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii. 

P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi posługiwać się technikami biochemii i wykorzystywać proste 
procesy biologiczne w chemii i technice. 

P7S_UW 

K_U02 Potrafi analizować problemy z zakresu chemii jądrowej, potrafi ocenić jej 
znaczenie i zagrożenia  dla społeczeństwa. 

P7S_UW 

K_U03 Potrafi zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze 
w ramach danej specjalności chemicznej, konieczne dla wyjaśnienia 
postawionego problemu. 

P7S_UW 

K_U04 Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania 
doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej.  

P7S_UW,  

K_U05 Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań 
teoretycznych w ramach swojej specjalności chemicznej.  

P7S_UW,  

K_U06 Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych 
samodzielnie obliczeń teoretycznych w ramach swojej specjalności 
chemicznej. 

P7S_UW 

K_U07 Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych 
samodzielnie doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej, a 
także przedyskutować błędy pomiarowe. 

P7S_UW 

K_U08 Posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające na 
korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł 
informacji, oraz umiejętność oceny rzetelności pozyskanych informacji. 

P7S_UW 

K_U09 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin 
naukowych, a także pracować w zespołach interdyscyplinarnych. 

P7S_UW, P7S_UK, P7S_UO 

K_U10 Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie 
przygotowanego opracowania pisemnego (referatu, rozprawy) 
zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, 
wyniki, oraz przeprowadzić dyskusję ich znaczenia na tle innych 
podobnych badań. 

P7S_UW, P7S_UK 
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K_U11 Potrafi dyskutować o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych i 
przyrodniczych, oraz o jej znaczeniu dla rozwoju naszej cywilizacji. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U12 Potrafi w sposób zrozumiały także dla niespecjalistów przedstawić wyniki 
najważniejszych odkryć dokonanych w dziedzinie chemii i nauk 
pokrewnych. 

P7S_UK 

K_U13 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne 
umiejętności korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych), 
w tym także obcojęzycznych. 

P7S_UW, P7S_UU 

K_U14 Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. P7S_UW, P7S_UK 
K_U15 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w 

języku polskim i angielskim, na tematy dotyczące wybranych zagadnień 
chemicznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a 
także korzystając z różnych źródeł. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U16 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim 
i angielskim, na tematy dotyczące wybranych zagadnień chemicznych, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także korzystając 
z różnych źródeł.  

P7S_UW, P7S_UK 

K_U17 Zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się 
podstawową literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (na 
poziomie B2+). 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U18 Wzmocnienie umiejętności w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, 
przywództwa organizacyjnego, wzorców etycznych, zachowań i postaw 
społecznych, świadomości indywidualnej i społecznej  

P7S_UO, P7S_UU, P7S_KO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi 
samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (także obcojęzycznej) 
oraz korzystać z rad ekspertów.  

P7S_KK, P7S_KR,  
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K_K02 Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową. 

P7S_KK, P7S_KO 

K_K03 Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach 
realizacji wspólnych zadań i projektów i krytycznie ocenia jej stopień 
zaawansowania 

Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, 
przestrzega zasad etyki zawodowej. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K05 Potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz 
argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów, jak i 
niespecjalistów. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. P7S_KK, P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Biochemia 
30    30    60 5 EP/WER  B Nauki 

chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Poznanie molekularnego podłoża funkcjonowania organizmów żywych poprzez zaznajomienie się ze strukturą związków 
chemicznych, będących ich składnikami, ich przemianami, procesami metabolicznymi oraz rolą w procesach energetycznych. 
Podstawy genetyki i przekazywania informacji genetycznych. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie technik laboratoryjnych 
i metod pozyskiwania oraz badań materiałów biologicznych, pod kątem informacji biochemicznej.  
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać mechanizmy działania i regulacji aktywności białek 
i enzymów, poznać podstawowe procesy metaboliczne i mechanizmy ich regulacji oraz procesy ekspresji informacji 
genetycznej. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01 
 

 
Chemia jądrowa 

30    30    60 5 EP/WER B Nauki 
chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na wykładzie przedstawione są zagadnienia dotyczące współczesnej chemii jądrowej od odkrycia promieniotwórczości 
poprzez reakcje jądrowe, efekty oddziaływania promieniowania jądrowego z materią, radiometrię, dozymetrię po metody 
izotopowe stosowane w chemii, biologii, medycynie i w przemyśle. 
W ramach laboratorium studenci zdobywają umiejętności pracy z izotopami promieniotwórczymi i zaznajamiają się 
podstawowymi technikami izotopowymi. Poznają praktyczne zastosowanie izotopów w wybranych dziedzinach chemii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W08, K_W11, K_U02, K_U08 

Blok przedmiotów kierunkowych # 

Nazwa bloku Synteza organiczna 

Łącznie dla bloku         180 18    

Synteza 
organiczna 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Po zakończeniu nauki tego przedmiotu student powinien mieć pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat planowania syntezy 
organicznej na zaawansowanym poziomie, analizy retrosyntetycznej oraz znajomości tworzenia wiązań węgiel -wodór, węgiel-
węgiel, węgiel – heteroatom. Będzie także zaznajomiony z podstawami chemii supramolekularnej oraz chemia makromolekuł: 
w tym mechanizmami polimeryzacja i klasami polimerów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Strategia syntezy 
organicznej 

30       Pros, 
15 

45 4,5 EP B Nauki 
chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Kurs Strategia Syntezy Organicznej jest wprowadzeniem do zagadnień syntezy organicznej. Obejmuje zagadnienia związane 
z planowaniem i formalnym przeprowadzeniem syntezy złożonych związków organicznych. Wiele z omawianych zagadnień 
stanowi powtórzenie oraz rozwinięcie (pod kątem syntezy organicznej) zagadnień znanych z podstawowego kursu chemii 
organicznej. Kurs składa się z wykładu oraz proseminarium. Wykład podzielony jest na dwie główne części. Część pierwsza 
obejmuje sposoby planowania syntezy organicznej z wykorzystaniem analizy retrosyntetycznej. W części drugiej omówione 
zostaną tradycyjne jak i nowoczesne metody syntezy organicznej. Część proseminaryjna poświęcona zostanie praktycznym 
ćwiczeniom retroanalizy i syntezy nieskomplikowanych związków organicznych jak również przedstawiona zostanie analiza 
retrosyntetyczna i synteza złożonych strukturalnie związków takich jak monocylina czy gracylamina.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Pracownia z 
syntezy 
organicznej 

    105    105 10,5 KP/WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wprowadzenie we współczesne metody syntezy organicznej. Analiza retrosyntetyczna i planowanie kilkuetapowych syntez. 
Wykorzystanie dostępnych baz danych oraz zasobów literaturowych. Praktyczne wykonanie powierzonego zadania 
syntetycznego z analitycznym potwierdzeniem poprawności syntezowanej struktury.  
Studenci otrzymają konkretne zadania (związki) do otrzymania w skali laboratoryjnej. Przeprowadzą gruntowny przegląd 
bieżącej dostępnej literatury oraz baz danych. Na ich podstawie przeprowadzą analizę retrosyntetyczną powierzonego zadania 
oraz wybiorą własną ścieżkę syntetyczną prowadzącą do otrzymania pożądanego produktu. Wybierając odpowiednią drogę 
syntetyczną powinni się kierować danymi dotyczącymi wydajności na poszczególnych etapach otrzymanych konkretnymi 
metodami, a także porównaniem ich stopnia trudności dla poszczególnych metod oraz dostępnością i ceną substratów. 
Szczegółowa analiza tych połączonych danych uświadomi studentów relację pomiędzy wydajnościami uzyskiwanymi podczas 
kolejnych etapów a wydajnością końcową pożądanego produktu w powiązaniu z poniesionymi nakładami. Otrzymywane 
produkty pośrednie będą analizowane metodami chromatograficznymi oraz standardowymi technikami laboratoryjnymi. 
Struktura produktu końcowego będzie potwierdzana dostępnymi technikami analitycznymi i spektroskopowymi 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Nazwa bloku Chemia biomolekuł

Łącznie dla 
bloku 

        180 18    

Współczesne 
techniki 
stosowane w 
biochemii i 
biologii 
molekularnej 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacja technik zajmujących się ustalaniem związku pomiędzy budową substancji wielkocząsteczkowych (głównie DNA, 
RNA i białek), a ich rolą komórkową. Nowoczesne metody wykorzystywane w biochemii m.in. do oczyszczania i rozdzielania. 
Techniki używane w przygotowaniu materiału biologicznego i frakcjonowaniu składników komórek (m.in. dializa, wirowanie, 
zatężanie). Elektroforeza (na nośnikach, w warunkach denaturujących i niedenaturujących, 2D). Chromatografia (m.in. 
jonowymienna, powinowactwa, sączenie molekularne). Metody immunologiczne (m.in. immunobloting, ELISA). Metody 
izotopowe. Sekwencjonowanie białek i kwasów nukleinowych. Analiza restrykcyjna, hybrydyzacja in situ. Klonowanie DNA. 
Mikromacierze DNA. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Chemia 
peptydów i białek

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przedstawienie studentom szczegółowych zagadnień związanych ze strukturą i biologiczną aktywnością 
peptydów i białek. Szczegółowo zostaną omówione zagadnienia związane z syntezą peptydów (w roztworze i na nośniku 
polimerowym), syntezą peptydomimetyków i zależności aktywności biologicznej od struktury chemicznej peptydów 
biologicznie czynnych. Scharakteryzowane zostaną metody oczyszczania i analizy peptydów, klasyfikacja i rzędowość białek, 
budowa receptorów oraz zastosowanie peptydów i białek w badaniach fizyko-chemicznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Podstawy chemii 
związków 
naturalnych 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład adresowany jest do tych słuchaczy, którzy pragną zapoznać się z elementami chemii niskocząsteczkowych związków 
naturalnych w jej współczesnym ujęciu. Wykładem objęte będą elementarne zagadnienia pierwotnego i wtórnego metabolizmu 
roślinnego. Poszczególne istotne grupy pochodnych: węglowodany, aminokwasy, kwasy tłuszczowe i prostaglandyny, 
terpenoidy, alkaloidy oraz związki fenolowe, będą systematycznie omówione. Poruszone będą również w ujęciu elementarnym 
zagadnienia współczesnej neurochemii, toksykologii oraz chemii ekosystemów, a także problemy związane ze wzajemnymi 
oddziaływaniami chemicznymi i współzależnościami wśród organizmów żywych. Między innymi omówiona zostanie symbioza 
i antybioza oraz mechanizmy i kanały wymiany informacji chemicznej (związki sygnałowe, feromony, zapachy i aromaty). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Pracownia z 
biochemii 

    45    45 4,5 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Ćwiczenia obejmują tematycznie główne grupy związków biologicznie czynnych: białka, enzymy, kwasy nukleinowe, 
węglowodany i tłuszcze oraz wykorzystują różnorodne techniki używane w laboratoriach biochemicznych z zakresu izolowania 
związków ze źródeł naturalnych, badania ich właściwości, analizy jakościowej i oznaczeń ilościowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Synteza 
biomolekuł 

    60    60 6 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z nowoczesnymi technikami stosowanymi w laboratorium syntetycznym. W trakcie pracy 
student wykona wieloetapową syntezę związku organicznego o potencjalnym znaczeniu biologicznym lub też takiego, który 
może być wykorzystany do konstrukcji urządzeń stosowanych w medycynie.  
Przed rozpoczęciem zajęć student zostanie poinformowany o przydzielonym mu szlaku syntetycznym prowadzącym do 
określonego produktu. Jego zadaniem będzie zgromadzić odpowiednią literaturę wykorzystując bazy danych. Następnie 
Student we współpracy z prowadzącym zajęcia przygotuje harmonogram prac i przystąpi do syntezy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Nazwa bloku Fizykochemia nowych materiałów i nowoczesne techniki pomiarowe 

Łącznie dla 
bloku 

        180 18    

Praktyczne 
zastosowania 
spektroskopii i 
analiza widm 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z praktycznymi zastosowaniami metod spektroskopii molekularnej (zarówno 
optycznych jak i magnetycznego rezonansu jądrowego) w różnych obszarach nauk, technologii i medycyny. Wykład ma za 
zadanie: przypomnieć i rozszerzyć podstawowe informacje na temat jakościowej i ilościowej analizy widm i przetwarzania 
danych spektralnych, przedstawić wybrane zastosowania spektroskopii molekularnej w identyfikacji związków chemicznych, 
zapoznać studenta z paletą konkretnych problemów z pogranicza analityki klinicznej i środowiskowej, nauk materiałowych, i 
technologii, w których badaniu i rozwiązywaniu zastosowanie znajdują metody spektroskopowe. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Fizykochemia 
nowych 
materiałów 

30    60    90 9 EP, WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem tego przedmiotu jest zrozumienie podstawowych idei i zagadnień związanych z badaniem, modyfikowaniem, 
wykorzystaniem, udoskonalaniem i projektowaniem właściwości fizykochemicznych oraz zastosowaniami wybranych klas 
nowych materiałów organicznych i nieorganicznych. Zagadnienia omawiane w czasie wykładu: pojęcie nanomateriałów, ich 
klasyfikacja i podstawowe cechy, metody syntezy i charakterystyka fizykochemiczna nanomateriałów, materiały inspirowane 
strukturami biologicznymi, materiały dwuwymiarowe – struktura, topografia, właściwości, przegląd zastosowań. 
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zapoznanie z podstawami fizycznymi, budową aparatury, metodyką wykonywania 
pomiarów i sposobem interpretacji wyników oraz praktycznymi możliwościami i ograniczeniami nowoczesnych technik 
mikroskopowych i spektroskopowych. Ponadto studenci maja okazję zapoznać się z materiałami ważnymi w nano- 
i biotechnologii czy elektronice oraz uczą się przewidywać teoretycznie właściwości optyczne nowych materiałów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Zaawansowane 
metody 
spektroskopowe 

    60    60 6 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na studiach II stopnia na kierunku chemia ma za zadanie zapoznać studentów 
z podstawami praktycznymi najważniejszych metod spektroskopii molekularnej, metodyką rejestracji widm, interpretacją widm 
pod kątem relacji z symetrią i strukturą związków oraz podstawowymi zastosowaniami analitycznymi spektroskopii 
molekularnej. Ćwiczenia te mają nie tylko ułatwić przyswojenie przedstawionego na wykładzie materiału teoretycznego, lecz 
także pokazać możliwości praktycznego wykorzystania metod spektroskopii molekularnej w wielu dziedzinach chemii. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Nazwa bloku Zaawansowana analiza instrumentalna 

Łącznie dla 
bloku 

        185 19    

Analiza 
instrumentalna   

30    45    75 7,5 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest szczegółowe omówienie stosowanych obecnie nowoczesnych metod instrumentalnych, co obejmuje 
wyjaśnienie podstaw fizyko-chemicznych danej techniki pomiarowej, obszary jej stosowania oraz możliwości i ograniczenia. 
Poza tym przedstawiony będzie sposób postępowania przy wyborze odpowiedniej techniki pomiarowej lub doborze kilku technik 
pomiarowych w zależności od celu analizy.  
Analiza instrumentalna jest przedmiotem poświęconym możliwościom pomiarowym nowoczesnych metod analitycznych z 
wykorzystaniem różnych technik instrumentalnych, spektralnych, elektrochemicznych połączonych często z uprzednim 
rozdzielaniem chromatograficznym. Metody instrumentalne są szeroko wykorzystywane w laboratoriach chemicznych 
związanych przemysłem oraz z badaniami klinicznymi, środowiskowymi czy tez badaniami żywności 
Laboratorium poświęcone jest praktycznemu wykorzystaniu omawianych na wykładzie nowoczesnych technik analizy 
instrumentalnej do badania wybranych obiektów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Chromatografia 
cieczowa 

20    30    50 5,5 (1 ECTS 
za pracę z e-
learningiem 

EP, KP, T, 
Prez 

B Nauki 
chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z podstawami wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Chromatografia jest 
niezwykle cenną w chemii techniką analityczną i preparatywną, umożliwiającą rozdział mieszaniny na poszczególne składniki 
lub frakcje. Znajomość i praktyka warsztatu tej techniki to niezwykle cenna wiedza i umiejętność dla przyszłego chemika, ale 
chromatografia ma także znaczący pływ na szereg innych pokrewnych dyscyplin naukowych. Podczas wykładu omawiane są 
budowa aparatury, podstawowe parametry retencji i ich wpływ na sprawność rozdzielania oraz zastosowanie metod 
chromatograficznych. 
Laboratorium 
Zajęcia podzielone są na dwie części stacjonarną i internetową. W ramach zajęć odbywa się sześć ćwiczeń laboratoryjnych, 
jedna prezentacja artykułu z Journal of chromatography oraz 6 zajęć na kursie e-learningowym. W trakcie zajęć student poznaje 
podstawy wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Zajęcia stanowią uzupełnienie i poszerzenie wiadomości prezentowanych 
na wykładzie Chromatografia cieczowa, oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Analityka 
środowiska 

15    45    60 6 EP, KP, T, 
Prez 

B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład 
Student powinien zdobyć wiedzę na temat potrzeby i metodyki badania środowiska naturalnego, zapoznać się z metodami 
pobierania i przygotowania próbek środowiskowych, zapoznać się ze specyficznymi metodami pracy w laboratorium badania 
próbek środowiskowych (analizy śladowej) oraz ze źródłami błędów; posiąść umiejętność krytycznej oceny otrzymywanych 
wyników, a także umiejętność opracowania scenariusza badań środowiskowych.  
Laboratorium 
Student powinien wykazać się znajomością zasad pobierania próbek środowiskowych oraz umiejętnościami korzystania ze 
znormalizowanych procedur analitycznych i porównywania wyników z wymaganiami normatywnymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Nazwa bloku Chemia nieorganiczna 

Łącznie dla 
bloku 

        180 18    

Samoorganizacja 
molekularna 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Student powinien wykazać się znajomością samoorganizacji w roztworze i na powierzchni, metod konstrukcji zorganizowanych 
układów molekularnych o grubości jednej lub kilku warstw, metod badania ich struktury oraz właściwości i zastosowań tych 
układów. Samoorganizacja molekularna stanowi ważne zagadnienie w chemii supramolekularnej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Zaawansowana 
chemia 
nieorganiczna 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia stwarzają możliwość zapoznania się ze współczesnymi trendami w chemii nieorganicznej, w szczególności metali, w 
tym metali przejściowych, z uwzględnieniem ich zdolności do tworzenia związków koordynacyjnych. Wykład będzie również 
obejmował zagadnienia nieorganicznej chemii materiałów, problematykę tworzenia i właściwości struktur zorganizowanych i 
warstw samoorganizujących się, polimerów nieorganicznych oraz hybrydowych organiczno-nieorganicznych materiałów o 
określonej funkcjonalności, w tym o właściwościach katalitycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Elektrochemia z 
elementami 
elektroanalizy 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład dotyczy podstawowych zagadnień teoretycznych i praktycznych elektrochemii. Przedstawia zagadnienia związane z 
redukcją i utlenianiem elektroaktywnych cząsteczek i jonów w różnych warunkach. Eksponuje zachowania użyteczne z punktu 
widzenia analizy chemicznej. Szczególny nacisk położony będzie na sposoby uzyskania dobrej powtarzalności i odtwarzalności 
pomiarów elektrochemicznych. Omówione też będą przełomowe osiągnięcia elektrochemii i najważniejsze osiągnięcia polskich 
elektrochemików. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Chemia 
nieorganiczna  

    75   Pros, 
15 

90 9 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Pogłębienie wiadomości dotyczących współczesnych tendencji w chemii nieorganicznej oraz metodologii badań w tej 
dziedzinie. Zaprezentowanie nowoczesnej aparatury i współczesnych metod pomiarowych stosowanych w chemii 
nieorganicznej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Nazwa bloku Polimery i biomateriały 

Łącznie dla 
bloku 

        180 18    

Biopaliwa 15        15 1,5 EP/PS B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Słuchacze wykładu będą potrafili wykonać bilans energetyczny przemysłowych procesów spalania, będą potrafili dokonać 
wyboru odpowiednich metod analitycznych w celu analizy paliw i biopaliw. Słuchacze będą potrafili wskazać wady i zalety paliw 
kopalnych oraz paliw organicznych otrzymywanych ze źródeł odnawialnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Fizykochemia 
polimerów$$ 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Polimery-charakterystyka i klasyfikacja organicznych polimerów syntetycznych. Podstawowe metody badań polimerów. 
Makrocząsteczka polimeru syntetycznego w przestrzeni, roztworze i w stanie stałym. Podstawowe parametry opisujące materiał 
polimerowy (masa cząsteczkowa, indeks polidyspersyjności, krystaliczność itp.). Mikrostruktura organicznych polimerów 
syntetycznych, związek pomiędzy budową chemiczną polimerów a ich własnościami fizycznymi, chemicznymi i reologicznymi. 
Wpływ metody polimeryzacji na właściwości polimeru. Chemiczne i fizyczne metody modyfikacji właściwości polimerów. 
Matryca polimerowa, napełniacze i kompozycje polimerowe. Przemiana polimeru w tworzywo. Kompozyty polimerowe. Związek 
pomiędzy metodami przetwórstwa a właściwościami fizyko-chemicznymi tworzyw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Fizykochemia 
mikroemulsji $$ 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot wprowadza wiedzę z zakresu termodynamiki i fizykochemii układów zdyspergowanych,. Omawia właściwości, 
klasyfikację i metody otrzymywania układów zdyspergowanych. Wprowadza pojęcia surfaktanta, co-surfaktanta, emulsji w/o i 
o/w oraz ich fizykochemiczną charakterystykę (w tym zagadnienia struktury i stabilności). Wykład zaznajamia z kinetyczną 
stabilnością koloidów, wprowadza podstawy termodynamiki układów koloidalnych. Zaznajamia z metodami badania układów 
zdyspergowanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Współczesne 
techniki 
stosowane w 
biochemii i 
biologii 
molekularnej 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacja technik zajmujących się ustalaniem związku pomiędzy budową substancji wielkocząsteczkowych (głównie DNA, 
RNA i białek), a ich rolą komórkową. Nowoczesne metody wykorzystywane w biochemii m.in. do oczyszczania i rozdzielania. 
Techniki używane w przygotowaniu materiału biologicznego i frakcjonowaniu składników komórek (m.in. dializa, wirowanie, 
zatężanie). Elektroforeza (na nośnikach, w warunkach denaturujących i niedenaturujących, 2D). Chromatografia (m.in. 
jonowymienna, powinowactwa, sączenie molekularne). Metody immunologiczne (m.in. immunobloting, ELISA). Metody 
izotopowe. Sekwencjonowanie białek i kwasów nukleinowych. Analiza restrykcyjna, hybrydyzacja in situ. Klonowanie DNA. 
Mikromacierze DNA. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Polimery i 
biomateriały  

    75    75 7,5 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Program zajęć obejmuje: teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z chemią i technologią polimerów i biomateriałów 
oraz wykorzystanie zaawansowanych metod analizy instrumentalnej (chromatografia, spektroskopia i kalorymetria) do analizy 
materiałów i biomateriałów o znaczeniu przemysłowym. Ćwiczenia dotyczą otrzymywania i charakterystyki polimerów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Synteza 
biomolekuł  

    60    60 6 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z nowoczesnymi technikami stosowanymi w laboratorium syntetycznym. W trakcie pracy 
student wykona wieloetapową syntezę związku organicznego o potencjalnym znaczeniu biologicznym lub też takiego, który 
może być wykorzystany do konstrukcji urządzeń stosowanych w medycynie. 
Przed rozpoczęciem zajęć student zostanie poinformowany o przydzielonym mu szlaku syntetycznym prowadzącym do 
określonego produktu. Jego zadaniem będzie zgromadzić odpowiednią literaturę wykorzystując bazy danych. Następnie 
Student we współpracy z prowadzącym zajęcia przygotuje harmonogram prac i przystąpi do syntezy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Nazwa bloku Chemia i biologia strukturalna

Łącznie dla 
bloku 

        180 18    

Nazwa ścieżki Ścieżka BIO$$$ 
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BIO 1: 
Bioinformatyka 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przekrojowe zapoznanie słuchaczy z metodami bioinformatyki operującymi na sekwencjach i strukturach 
biomolekuł. Najważniejsze będą podstawowe zasady bioinformatyki a także najczęściej wykorzystywane bazy danych i 
oprogramowanie Omówiona zostanie rola bioinformatyki w biologii, medycynie, farmakologii, biotechnologii i projektowaniu 
leków. Celem jest zdobycie przez studentów umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami bioinformatycznymi i 
serwisami internetowymi oraz analizowanie krytyczna ocena wyników 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

BIO 2: 
Struktura 
polimerów i 
biopolimerów - 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład wprowadza studenta w świat struktur biomolekuł i uczy postrzegać je z wielu punktów widzenia, od ewolucyjnego do 
fizykochemicznego. Celem wykładu jest uzasadnienie, dlaczego biopolimery naturalne: białka i kwasy nukleinowe mają taką a 
nie inną strukturę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

BIO 3: 
Oddziaływanie 
leków z celami 
molekularnymi 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zapoznanie się z trójwymiarowymi strukturami molekularnymi różnych rodzajów kompleksów leków i ich celów molekularnych 
(białka, DNA, RNA) oraz z mechanizmami działania tych leków w różnych chorobach. W ramach wykładu zostanie 
przedstawiona budowa różnych rodzajów kompleksów celów molekularnych z ligandami oraz mechanizmy działania leków na 
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poziomie molekularnym. Istniejąca obecnie znaczna liczba trójwymiarowych struktur tych kompleksów pozwala na szczegółowe 
analizy oddziaływań lek-cel molekularny.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Nazwa ścieżki Ścieżka CHEM$$$ 

CHEM 1: 
Statystyka i bazy 
danych 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W chemii i naukach przyrodniczych zawsze coś mierzymy lub obliczamy używając, na przykład, metod teoretycznych, dlatego 
jest niezwykle ważne aby nabrać umiejętności statystycznej obróbki danych. Zajęcia te nie wymagają pogłębionej wiedzy 
a'priori z jakiś przedmiotów, natomiast wymagają angażowania się w poszczególne zajęcia. Celem tych zajęć jest dostarczenie 
podstawowych informacji statystycznych oraz przedstawienie podstawowych jednowymiarowych technik statystycznych 
użytecznych w badaniach chemicznych. W miarę możliwości czasowych przedstawione będą także wybrane metody 
wielowymiarowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

CHEM 2: 
Symetria 
cząsteczek i 
kryształów - 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład ten poświęcony jest głównie podstawom i zastosowaniom teorii grup, w szczególności opisowi symetrii i jej 
zastosowaniom do analizy właściwości cząsteczek i kryształów. Przedstawione będą grupy punktowe i przestrzenne a także 
kolorowe grupy punktowe i przestrzenne oraz teoria reprezentacji oraz jej zastosowania w mechanice kwantowej 
i spektroskopii. Celem wykładu jest pokazanie fundamentalnej roli symetrii w nauce.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

CHEM 3: 
Chemia 
teoretyczna i 
obliczeniowa 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z praktycznym zastosowaniem chemii teoretycznej do rozwiązania najbardziej 
popularnych wśród chemików problemów (geometria cząsteczek, ich własności, widma, parametry reakcji chemicznych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Przedmioty obowiązkowe dla obu ścieżek (BIO i CHEM) 

Modelowanie 
molekularne   

15        15 1,5 EP B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Umiejętność praktycznego posługiwania się podstawowymi technikami modelowania molekularnego i wspomagającymi je 
serwisami internetowymi oraz zaprojektowania i wykonania obliczeń dla typowych zadań modelowania molekularnego w ujęciu 
mechaniki klasycznej. Celem wykładu jest przekrojowe zapoznanie słuchaczy z metodami modelowania molekularnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Eksperymentalne 
metody w 
krystalografii - 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi eksperymentalnymi metodami badań krystalograficznych. 
Po przypomnieniu klasycznych metod rentgenowskich - będących swego rodzaju metodami odniesienia - bardziej szczegółowo 
będzie omówiona specyfika rentgenowskich badań związków nieorganicznych i minerałów, modele gęstości elektronowej 
i nowoczesne eksperymentalne metody badań kryształów, krystalografia białek, krystalografia fizyczna oraz specyfika badań 
synchrotronowych włącznie z laserem na swobodne elektrony. Wykład zakończy się omówieniem metod komplementarnych 
do dyfrakcyjnych metod rentgenowskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Oddziaływania 
międzycząsteczk
owe i wstęp do 
termodynamiki 
statystycznej - 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawami opisu teoretycznego oddziaływań międzycząsteczkowych z punktu 
widzenia współczesnej chemii kwantowej oraz z podstawowymi pojęciami termodynamiki statystycznej. Przedstawione są 
rodzaje oddziaływania między cząsteczkami i ich przybliżony modele. Omówione są podstawy zastosowania termodynamiki 
statystycznej do obliczania funkcji termodynamicznych i stałych równowagi reakcji w prostych układach chemicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Laboratorium 
chemii i biologii 
radiochemii 
 - 

    90    90 9 WER B Nauki 
chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Laboratorium jest częścią bloku, który przeznaczony jest dla szerokiego grona słuchaczy zainteresowanych zastosowaniami 
metod obliczeniowych w symulowaniu procesów chemicznych i biologicznych (w tym projektowaniu leków) oraz metod 
eksperymentalnej krystalografii do wyznaczania struktur krystalicznych. Oferowane ćwiczenia ściśle powiązane są z wykładami 
bloku.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Nazwa bloku Detekcja i analiza substancji promieniotwórczych 

Łącznie dla 
bloku 

        150 17    

Detekcja 
i analiza 
substancji 
promieniotwórcz
ych  
(w tym 
laboratorium 
prowadzone 
w języku 
angielskim)  

45    45    90 11 WER, KP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład ma za celu zapoznanie studentów z fizyką i chemią procesów oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, 
budową, zasadą działania i własnościami detektorów promieniowania jądrowego. Słuchacze zapoznają się z zasadami 
bezpiecznej pracy z promieniowaniem jonizującym, metodyką prowadzenia pomiarów (m.in. energii, intensywności) 
promieniowania, stosowanymi procedurami kalibracyjnymi, metodami analizy danych i oceny niepewności pomiarowych. 
Zapoznają się ponadto z chemią izotopów, metodami rozdzielania izotopów oraz metodami analizy chemicznej dotyczącymi 
też substancji promieniotwórczych. 
Zajęcia laboratoryjne zaprojektowane są w taki sposób, aby studenci mogli w praktyce zetknąć się z metodami analizy 
substancji promieniotwórczych. Przedstawione będą różnorodne układy do detekcji promieniowania. Oprócz budowy i zasady 
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działania detektorów promieniowania studenci będą mieli okazję zapoznać się z metodyką prowadzenia pomiarów, 
procedurami kalibracyjnymi, metodami obróbki danych. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wykonywane będą oznaczenia 
aktywności wybranych radionuklidów oraz jakościowa i ilościowa analiza substancji o charakterze radiofarmaceutyków. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Spektroskopia 
molekularna z 
elementami 
chemii 
kwantowej - 

30    30    60 6 WER, EP B Nauki 
chemiczne 

 Wykład przeznaczony jest dla studentów zamierzających wykorzystywać metody spektroskopowe i modelowania 
molekularnego w pracy badawczej, niezależnie od specjalizacji. Celem wykładu jest prezentacja podstaw spektroskopii 
molekularnej oraz modelowania kwantowo-mechanicznego parametrów spektroskopii optycznych (elektronowych 
i oscylacyjnych) oraz jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) i elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) 
oraz narzędzi do tego służących. 
Zajęcia laboratoryjne mają za zadanie 
a) przedstawić praktyczne aspekty wykorzystania metod spektroskopowych w chemii, 
b) zapoznać studenta z metodyką pomiarów oraz ich interpretacją. 
Laboratorium składa się z ćwiczeń obejmujących najważniejsze we współczesnej chemii metody spektroskopowe i ich 
zastosowania. Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na studiach II stopnia na kierunku chemia ma za zadanie zapoznać 
studentów z podstawami praktycznymi najważniejszych metod spektroskopii molekularnej, metodyką rejestracji widm, 
interpretacją widm pod kątem relacji z symetrią i strukturą związków oraz podstawowymi zastosowaniami analitycznymi 
spektroskopii molekularnej. Ćwiczenia te mają nie tylko ułatwić przyswojenie przedstawionego na wykładzie materiału 
teoretycznego, lecz także pokazać możliwości praktycznego wykorzystania metod spektroskopii molekularnej w wielu 
dziedzinach chemii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki$ 

          EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Treści poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem, głównie z dziedziny 
nauk społecznych i humanistycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U18, K_K01, K_K02, K_K06 

Przedmioty do 
wyboru # 

*   * *    * * EP B Nauki chemiczne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11  

 
## Wybrane przez studenta przedmioty z listy bloków przedmiotów kierunkowych. W trakcie pierwszego semestru studiów student ma 

obowiązek wybrać jeden blok przedmiotów kierunkowych. 
$$ Do wyboru jeden z przedmiotów jako obowiązkowy w ramach bloku 
$$$ Do wyboru jedna ze ścieżek, obejmująca trzy przedmioty obowiązkowe w ramach bloku 
$ W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 

studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 
5 ECTS. 

# Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów do wyboru podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim). W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru niezbędną do 
uzupełniania całkowitej liczby punktów ECTS dla kierunku studiów do co najmniej 120.  
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1475 
 
#  Przedmioty do wyboru (semestr pierwszy) 

1. Spektroskopia NMR w chemii – wykład 30 godz. 3 ECTS  
2. Modelowanie w chemii organicznej – laboratorium 30 godz. 3 ECTS 
3. Metrologia z elementami chemometrii – wykład 30 godz. 3 ECTS 
4. Krystalochemia i inżynieria krystaliczna – wykład 10 godz. + laboratorium 30 godz. 4 ECTS 
5. Modelowanie molekularne – wykład 15 godz. + laboratorium 30 godz. (1,5+3 ECTS) 
6. Chemia strukturalna – wykład 15 godz. 1,5 ECTS 
7. Chemia obliczeniowa A – wykład 15 godz. + laboratorium 15 godz. 2,5 ECTS 
8. Dydaktyka chemii część pierwsza, na którą składają się:  

(I) dydaktyka chemii 1: warsztaty 30 godz. + laboratorium 15 godz. 3 ECTS 
(II) zasady pracy w laboratorium chemicznym 15 godz. 1 ECTS 
(III) pedagogika cześć 1 - 30 godz. 2 ECTS 

9. Praktyki zawodowe 1 (120 godz. 3 ECTS) - maksymalnie w czasie studiów II stopnia można uzyskać 6 ECTS 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Wykład 
specjalizacyjny 1 
* 

30        30 3 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11 

Wykład 
specjalizacyjny 2*

30        30 3 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11  
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Wykład 
monograficzny 
1** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Wykład 
monograficzny 
2** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim)  
– Chemia 
Nieorganiczna i 
Analityczna ## 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Studenci wykonujący prace magisterskie w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej przygotowują ustną prezentację 
związaną z potencjalną tematyką ich pracy magisterskiej. Przygotowana prezentacja jest przedstawiana publicznie w czasie 
zajęć, po czym odbywa się dyskusja. Celem tego seminarium jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
przygotowania prezentacji ustnych, w tym prezentacji i opracowania wyników eksperymentalnych oraz danych literaturowych. 
Nabycie biegłości i umiejętności niezbędnych do ustnego prezentowania własnych wyników badań i przeglądów literatury. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
specjalizacyjna – 
Chemia 
Nieorganiczna i 
Analityczna ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Poszerzenie i poszerzenie wiedzy studentów w zakresie specjalności Chemii Nieorganicznej i Analitycznej przed 
przygotowaniem pracy mgr. Zdobycie umiejętności do realizacji założonego celu pracy magisterskiej. 
Kurs przygotowuje studenta z teoretycznymi podstawami i praktycznym wykorzystaniem technik badawczych i analitycznych, 
które mogą być przydatne do wykonania pracy magisterskiej. W ramach przedmiotu studenci wykonują ćwiczenia 
wykorzystując takie techniki jak: przepływowa analiza wstrzykowa (FIA), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), 
mikroanaliza rentgenowska (EDS), spektroskopia NMR, metody elektrochemiczne z zastosowaniem polimerów 
przewodzących, biosensorów, elektrochemii ciała stałego i elektrochemicznego mikroskopu elektrochemicznego (SCEM), 
chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem mas (GC-MS), elektroforeza kapilarna. Zajęcia obejmują walidację 
i szacowanie niepewności pomiaru metod analitycznych. Studenci wykonują eksperymenty i przygotowują zwięzły raport 
dotyczący używanych metod pomiarowych i analizy wyników eksperymentalnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim) – 
Chemia 
organiczna 
i Technologia 
chemiczna ## 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przygotowanie prezentacji ustnej, która obejmuje aktualizację badań studentów i przeglądy literatury. Poznanie konwencji 
IUPAC dla nomenklatury chemicznej. Nacisk kładziony jest również na właściwe posługiwanie się językiem angielskim 
w trakcie formalnych prezentacji. Celem tego seminarium jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania 
prezentacji ustnych, w tym prezentacji i opracowania wyników eksperymentalnych oraz danych literaturowych. Nabycie 
biegłości i umiejętności niezbędnych do ustnego prezentowania własnych wyników badań i przeglądów literatury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
specjalizacyjna -  
Chemia 
organiczna i 
Technologia 
chemiczna ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Poszerzenie i poszerzenie wiedzy studentów w zakresie specjalności Chemii organicznej i Technologii chemicznej przed 
przygotowaniem pracy mgr. Zdobycie umiejętności do realizacji założonego celu pracy magisterskiej. 
Program zajęć obejmuje nowoczesne metody syntezy związków organicznych oraz zaznajomienie ze współczesnymi 
technikami badawczymi i analitycznymi wykorzystywanymi w chemii organicznej i technologii chemicznej, takimi jak: 
chromatografia, spektrofotometria, polarymetria, elektroforeza, kalorymetria przepływowa i analiza termiczna do 
charakterystyki, analizy i izolacji otrzymanych związków. Zajęcia uczą także wykorzystanie technik komputerowych do 
wspomagania prac badawczych, modelowanie oraz korzystania z chemiczne bazy danych i opracowania uzyskanych 
wyników. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim) - 
Chemia 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 
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Teoretyczna i 
Strukturalna## 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wystąpienia ustne specjalizantów (każde ok. 60 min) dotyczące podstawowych zagadnień chemii teoretycznej i krystalografii 
wybranych z oferowanej listy albo dodatkowych, dodanych przez studenta do listy zagadnień (za zgodą prowadzącego). 
Słuchacze nabywają umiejętności zaplanowania wystąpienia (struktura logiczna), prezentacji (meritum i technika), obrony 
tezy (wygłaszający), uczestnictwa w dyskusji (pozostali). Jakość wystąpienia jest analizowana przez prowadzącego 
i specjalizantów (pozytywy, uchybienia, wnioski na przyszłość). Celem tego seminarium jest zdobycie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do przygotowania prezentacji ustnych, w tym prezentacji i opracowania wyników eksperymentalnych oraz 
danych literaturowych. Nabycie biegłości i umiejętności niezbędnych do ustnego prezentowania własnych wyników badań 
i przeglądów literatury 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
Specjalizacyjna - 
Chemia 
Teoretyczna i 
Strukturalna ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Poszerzenie i poszerzenie wiedzy studentów w zakresie specjalności chemii teoretycznej i strukturalnej przed 
przygotowaniem pracy mgr. Zdobycie umiejętności do realizacji założonego celu pracy magisterskiej. 
Korzystanie z bardziej zaawansowanych technik obliczeniowych chemii teoretycznej. Opanowanie umiejętności 
zastosowania najważniejszych technik obliczeniowych chemii kwantowej i termodynamiki do rozwiązywania konkretnych 
problemów chemicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim) - 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 
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Chemia Fizyczna 
i Radiochemia ## 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przygotowanie wystąpień słownych i prezentacja wyników prac własnych i przeglądów literaturowych, ze szczególnym 
akcentem na poprawne stosowanie zasad nomenklatury, unikanie wyrażeń żargonowych oraz czystość językową. 
Opracowane przez studentów przeglądy bieżącej literatury chemicznej mogą stanowić podstawę części literaturowej 
przyszłej pracy magisterskiej. 
Celem tego seminarium jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania prezentacji ustnych, w tym 
prezentacji i opracowania wyników eksperymentalnych oraz danych literaturowych. Nabycie biegłości i umiejętności 
niezbędnych do ustnego prezentowania własnych wyników badań i przeglądów literatury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
Specjalizacyjna - 
Chemia Fizyczna 
i Radiochemia ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Poszerzenie i poszerzenie wiedzy studentów w zakresie specjalności Chemii Fizycznej i Radiochemii przed przygotowaniem 
pracy mgr. Zdobycie umiejętności do realizacji założonego celu pracy magisterskiej. 
Tematy ćwiczeń specjalizacyjnych związane są z zakresem prac badawczych prowadzonych w pracowniach naukowych 
Zakładu Chemii Fizycznej i dotyczą czterech głównych działów: elektrochemii, spektroskopii molekularnej, termodynamiki 
i chemii plazmy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Podstawy 
zarządzania 
zasobami 
własności 
intelektualnej 

15        15 1,5 EP  Nauki prawne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W trakcie wykładu przewidziane jest omówienie poniższych zagadnień: 
- prawo, źródła prawa, pojęcie własności intelektualnej (WI) 
- przegląd aktów prawnych dotyczących ochrony WI 
- prawo autorskie i prawa pokrewne - definicje, postępowanie 
- znak towarowy 
- patent, wzór przemysłowy, wzór użytkowy 
- ustawa o ochronie konkurencji – zastosowanie w ochronie WI 
- elementy zarządzania prawami WI, regulacje uniwersyteckie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13, K_U14, K_K04 

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki$ 

          EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Treści poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem, głównie 
z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U18, K_K01, K_K02, K_K06 

Przedmioty do 
wyboru # 

*   * *    * * EP B Nauki chemiczne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11  
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* Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy wykładów specjalizacyjnych podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim)) 

** Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy wykładów monograficznych podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim) 

# Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów do wyboru podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim). W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru niezbędną do 
uzupełniania całkowitej liczby punktów ECTS dla kierunku studiów do co najmniej 120.  

## Student ma obowiązek zrealizować przedmioty zgodne z wybraną przez niego specjalizacją. 
$ W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 

studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 
5 ECTS. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 310 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1475 
 
* Wykłady specjalizacyjne (wszystkie po 30 godz. 3 ECTS) 

1. Ultraszybka spektroskopia czasowo-rozdzielcza w badaniach wewnętrznej i zewnętrznej dynamiki cząsteczek 
2. Spektroskopia i mikroskopia nanomateriałów i obiektów biologicznych 
3. Energia i jej uzyskiwanie w XXI wieku  
4. Elektrochemia stosowana  
5. Zastosowanie spektroskopii multijądrowego rezonansu magnetycznego w analizie chemicznej  
6. Metody optymalizacji w chemii  
7. Biospektroskopia 
8. Biotermodynamika 
9. Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas 
10. Fizykochemiczne podstawy stosowania metod izotopowych 
11. Zastosowanie nuklidów promieniotwórczych w chemii 
12. Chemia związków heterocyklicznych 
13. Syntezy związków znakowanych i ich zastosowanie w chemii organicznej, biochemii i medycynie 
14. Analiza śladowa zanieczyszczeń organicznych w środowisku 
15. Badanie specjacji w próbkach naturalnych  
16. Bioelektrochemia 
17. Chemia bioanalityczna 
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18. Sensory elektrochemiczne: koncepcje i zastosowania 
19. Mechanizmy i kinetyka polireakcji 
20. Wolne rodniki w chemii i biochemii 
21. Symulacja komputerowa polimerów i biopolimerów  
22. Teoria związków pi-elektronowych 
23. Teoria struktury elektronowej molekuł 
24. Wstęp do teorii reakcji chemicznych 
25. Wyzwania współczesnej krystalografii 
26. Challenges of Modern Crystallography 

 
 
Wykłady monograficzne (wszystkie po 15 godz. 1,5 ECTS) 

1. Nanostruktury węglowe   
2. Projektowanie nowych funkcjonalnych  materiałów - teoria i praktyka  
3. Modelowanie – kwantowo-chemiczne właściwości molekularnych  
4. Białka i kwasy nukleinowe jako elementy budulcowe urządzeń molekularnych  
5. Ciecze jonowe 
6. Wymiana izotopowa 
7. Chemia atmosfery 
8. Związki naturalne i ich znaczenie w projektowaniu leków 
9. Wstęp do chemii supramolekularnej 
10. Wprowadzenie do chemii metaloorganicznej - zastosowania w syntezie organicznej 
11. Elektrochemia związków organicznych 
12. Metody elektromigracyjne 
13. Metody instrumentalne w analizie obiektów zabytkowych 
14. Oddziaływanie leków z celami molekularnymi 
15. Skaningowa mikroskopia tunelowa oraz mikroskopia sił atomowych w badaniu powierzchni o charakterze biologicznym 
16. Zastosowanie SEM i EDS w analizie chemicznej 
17. Metody membranowe 
18. Autooksydacja i antyoksydanty 
19. Mechanizmy klasycznej i kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej 
20. Mikroemulsje związków biologicznie czynnych 
21. Podstawy teorii struktury elektronowej kryształów 
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#  Przedmioty do wyboru (semestr drugi) 
 

1. Technologia ochrony środowiska – wykład 15 godz. + laboratorium 30 godz. 3.5 ECTS 
2. Wstęp do energetyki jądrowej – wykład 30 godz. 3 ECTS 
3. Zawansowana pracownia inżynierii nanostruktur cz. II – 60 godz. 4 ECTS 
4. Dydaktyka chemii część druga, na którą składają się:  

(I) dydaktyka chemii 2: warsztaty 30 godz. + laboratorium 30 godz. 4 ECTS 
(II) psychologia konserwatorium dla nauczycieli 30 godz. 2 ECTS 
(III) pedagogika cześć 2 – wykład 15 godz. + ćwiczenia 30 godz. 4 ECTS 
(IV) praktyki pedagogiczne szkolne SP 60 godz. 3 ECTS 
(V) praktyki pedagogiczne dla chemii 15 godz. 1 ECTS  
(VI) psychologia ćwiczenia 45 godz. 4 ECTS   
(VII) Emisja głosu i technika mowy – ćwiczenia 30 godz. 2 ECTS - Przedmiot bloku pedagogicznego oferowany przez inny Wydział 

5. Podstawy kinetyki chemicznej z elementami dynamiki nieliniowej – wykład 15 godz. 1,5 ECTS 
6. Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych – wykład 30 godz. +  laboratorium 30 godz. 5 ECTS 
7. Energia jądrowa i promieniotwórczość – wykład 30 godz.  3 ECTS 
8. Praktyki zawodowe 2 (120 godz. 3 ECTS) lub Praktyki szkolne (pkt. 4.IV) – maksymalnie w czasie studiów II stopnia można uzyskać 6 ECTS 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie I 

  15      15 1 Prez. B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Publiczne przedstawienie analizy literatury związanej ze swoją pracą magisterską oraz zapoznanie się z tematami innych 
prac magisterskich realizowanych w danej grupie badawczej (pracowni naukowej). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

 

Pracownia 
magisterska I 

    360    360 22 
 

Proj. B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W trakcie pracowni studenci przygotowują pracę magisterską, w tym wykonują niezbędne eksperymenty i symulacje 
komputerowe. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
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Wykład 
monograficzny 
&** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki$ 

          EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Treści poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem, głównie z 
dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U18, K_K01, K_K02, K_K06 

Przedmioty do 
wyboru # 

*   * *    * *   Nauki 
chemiczne 

 
& Opcjonalny wykład monograficzny do wyboru, jeśli ogólna liczba jest mniejsza od dwóch lub liczba ECTS jest niewystarczająca.  
$ W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 

studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 
minimum 5 ECTS. 

# Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów do wyboru podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim). W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru niezbędną do 
uzupełniania całkowitej liczby punktów ECTS dla kierunku studiów do co najmniej 120.  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze co najmniej 445 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1475 
 
#  Przedmioty do wyboru dla studentów studiów drugiego stopnia (semestr trzeci) 

1. Spektroskopia NMR w chemii – wykład 30 godz. 3 ECTS  
2. Modelowanie w chemii organicznej – laboratorium 30 godz. 3 ECTS 
3. Metrologia z elementami chemometrii – wykład 30 godz. 3 ECTS 
4. Krystalochemia i inżynieria krystaliczna – wykład 10 godz. + laboratorium 30 godz. 4 ECTS 
5. Modelowanie molekularne – wykład 15 godz. + laboratorium 30 godz. (1,5+3 ECTS) 
6. Chemia strukturalna – wykład 15 godz. 1,5 ECTS 
7. Chemia obliczeniowa A – wykład 15 godz. + laboratorium 15 godz. 2,5 ECTS 
8. Dydaktyka chemii część trzecia, na którą składają się:  

(I) dydaktyka chemii 3: warsztaty 15 godz. 1 ECTS + egzamin z dydaktyki chemii 1 ECTS 
(II) Multimedia w nauczaniu – ćwiczenia 15 godz. 1 ECTS 
(III) praktyki pedagogiczne w liceum 60 godz. 2.5 ECTS 
(IV) praktyki psychologiczne dla chemii – ćwiczenia 15 godz. 1 ECTS 

9. Praktyki zawodowe 1 (120 godz. 3 ECTS) lub Praktyki pedagogiczne w szkole średniej (pkt. 8.III) - maksymalnie w czasie studiów II stopnia 
można uzyskać 6 ECTS 

** Wykłady monograficzne (wszystkie po 15 godz. 1,5 ECTS) 

1. Analiza widm 
2. Grafen 
3. Chemiczne podstawy medycyny spersonalizowanej 
4. Zastosowanie enzymów w syntezie organicznej 
5. Bioczujniki 
6. Metody elektroanalityczne w chemii materiałów 
7. Rola jonów metali w strukturach cząsteczek ważnych biologicznie 
8. Technologia tworzyw sztucznych 
9. Rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w roztworach polimerów 
10. Teoria sprzężonych klasterów i jej zastosowanie do własności molekularnych  
11. Teoria struktury elektronowej cząsteczek o znaczeniu biologicznym 
12. Zaawansowane techniki spektroskopii w podczerwieni  
13. Wstęp do nanotechnologii 
14. Efekty oddziaływań międzymolekularnych  w widmach NMR. K 
15. Praktyczne zastosowania spektroskopii Ramana 
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16. Mikrofale w syntezie organicznej 
17. Elementy femtochemii - ultraszybka dynamika reakcji chemicznych w femtosekundowej spektroskopii laserowej 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 3 Prez  Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Publiczne przedstawienie analizy literatury związanej ze swoją pracą magisterską oraz zapoznanie się z tematami innych prac 
magisterskich realizowanych w danej grupie badawczej (pracowni naukowej). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U08, K_U17, K_K05, K_K06 

Pracownia 
magisterska II 

    360    360 24 
 

Proj B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 
W trakcie pracowni studenci przygotowują pracę magisterską, w tym wykonują niezbędne eksperymenty i symulacje komputerowe. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12, K_U04, K_U08, K_U17 
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Wykład 
monograficzny &**

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki$ 

          EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Treści poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem, głównie z dziedziny nauk 
społecznych i humanistycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U18, K_K01, K_K02, K_K06 

Przedmioty do 
wyboru # 

*   * *    * *  B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11  

 

& Opcjonalny wykład monograficzny do wyboru, jeśli ogólna liczba jest mniejsza od dwóch lub liczba ECTS jest niewystarczająca 
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$ W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 
studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 
minimum 5 ECTS. 

# Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów do wyboru podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim). W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru niezbędną do 
uzupełniania całkowitej liczby punktów ECTS dla kierunku studiów do co najmniej 120.  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 420 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1475 
 
Wykłady monograficzne (wszystkie po 15 godz. 1,5 ECTS) 

1. Nanostruktury węglowe   
2. Projektowanie nowych funkcjonalnych  materiałów - teoria i praktyka  
3. Modelowanie – kwantowo-chemiczne właściwości molekularnych  
4. Białka i kwasy nukleinowe jako elementy budulcowe urządzeń molekularnych  
5. Ciecze jonowe 
6. Wymiana izotopowa 
7. Chemia atmosfery 
8. Związki naturalne i ich znaczenie w projektowaniu leków 
9. Wstęp do chemii supramolekularnej 
10. Wprowadzenie do chemii metaloorganicznej - zastosowania w syntezie organicznej 
11. Elektrochemia związków organicznych 
12. Metody elektromigracyjne 
13. Metody instrumentalne w analizie obiektów zabytkowych 
14. Oddziaływanie leków z celami molekularnymi 
15. Skaningowa mikroskopia tunelowa oraz mikroskopia sił atomowych w badaniu powierzchni o charakterze biologicznym 
16. Zastosowanie SEM i EDS w analizie chemicznej 
17. Metody membranowe 
18. Autooksydacja i antyoksydanty 
19. Mechanizmy klasycznej i kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej 
20. Mikroemulsje związków biologicznie czynnych 
21. Podstawy teorii struktury elektronowej kryształów 
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#  Przedmioty do wyboru (semestr czwarty) 

1. Technologia ochrony środowiska – wykład 15 godz. + laboratorium 30 godz. 3.5 ECTS 
2. Wstęp do energetyki jądrowej – wykład 30 godz. 3 ECTS 
3. Zawansowana pracownia inżynierii nanostruktur cz. II – 60 godz. 4 ECTS 
4. Podstawy kinetyki chemicznej z elementami dynamiki nieliniowej – wykład 15 godz. 1,5 ECTS 
5. Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych – wykład 30 godz. +  laboratorium 30 godz. 5 ECTS 
6. Energia jądrowa i promieniotwórczość – wykład 30 godz.  3 ECTS 
7. Praktyki zawodowe 2 (120 godz. 3 ECTS) - maksymalnie w czasie studiów II stopnia można uzyskać 6 ECTS  

 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Pros - proseminarium 
– Inne (należy podać jakie)  
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
– Prez – prezentacja 
– K- kolokwium pisemne  
– WER – wejściówka (kolokwium pisemne 

lub ustne) + eksperyment + raport  
pisemny 

– PS – praca semestralna 
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5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Nauki chemiczne 92-94 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0531 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 110 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

110,5-112,5   

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 0 
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Dodatkowa specjalność/specjalizacja: (nieobowiązkowa)  Uprawnienia pedagogiczne 
Na kierunku Chemia 
Poziom kształcenia drugiego stopnia 
Profil kształcenia ogólnoakademicki 
Forma studia stacjonarne 
Rok studiów pierwszy 
Semestr pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Dydaktyka chemii 1 - 
laboratorium 

    15    15 1 T, R 

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Dydaktyka chemii 1 - laboratorium   

Student nabędzie umiejętności wykonywania szkolnych doświadczeń chemicznych, wykorzystywania ich w 
procesie nauczania chemii w szkole oraz umiejętność kierowania pracą laboratoryjną uczniów. 

Dydaktyka chemii 1 - warsztaty 
metodyczne 

     30   30 2 Proj 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 1 - warsztaty 
metodyczne 

Student uzyskuje umiejętność planowania oraz prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole 
podstawowej, gimnazjum, szkole branżowej i liceum oraz popularyzowania wiedzy chemicznej wśród dzieci 
i młodzieży. 
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Pedagogika dla Chemii - cz. 1 
 30       30 2 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Pedagogika dla Chemii - cz. 1 

Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia 
teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości 
aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); 
kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności 
działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. 
Realizację tych celów umożliwiają między innymi następujące treści kształcenia: teleologiczne i 
aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich 
uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie 
pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, 
diagnostyki i terapii; 

Zasady pracy w laboratorium 
chemicznym 

    15    15 1 R 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Zasady pracy w laboratorium 
chemicznym 

Studenci zapoznają się z przepisami dotyczącymi funkcjonowania szkolnej pracowni chemicznej. 
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Rok studiów pierwszy 
Semestr drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Dydaktyka chemii 2 - 
laboratorium 

    30    30 2 T, R, Dośw.  

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Dydaktyka chemii 2 - laboratorium   

Kontynuacja programu laboratorium rozpoczętego w ramach przedmiotu Dydaktyka chemii 1. 
Student nabędzie umiejętności planowania, przygotowania i praktycznego wykonywania eksperymentów 
chemicznych wykorzystywanych w procesie realizacji programu nauczania chemii w szkole i na szkolnych 
kołach przedmiotowych. 

Dydaktyka chemii 2 - warsztaty 
metodyczne 

     30   30 2 Proj 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 2 - warsztaty 
metodyczne 

Kontynuacja warsztatów - Dydaktyka chemii 1. 
Student uzyskuje umiejętność planowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w liceum. 
Dowiaduje się, jak pracować z uczniem zdolnym i jak przygotować ucznia do matury. 

Pedagogika dla Chemii - cz. 2 
15 30       45 4 EP 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Pedagogika dla Chemii - cz. 2 

Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia 
teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości 
aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); 
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kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności 
działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. 
Realizację tych celów umożliwiają między innymi następujące treści kształcenia: teleologiczne 
i aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich 
uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie 
pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, 
diagnostyki i terapii. 

Psychologia - konwersatorium 
dla nauczycieli 

 30       30 2 T,  Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Psychologia - konwersatorium dla 
nauczycieli 

Zajęcia są adresowane do studentów Wydziału Chemii starających się o uprawnienia do nauczania chemii 
w szkole. Celem konwersatorium jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, wiedzy, 
którą słuchacz będzie mógł wykorzystać podczas pracy jako nauczyciel. 

Praktyki szkolne 
       60 60 3 Proj., R, PL 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Praktyki szkolne 

Celem przedmiotu jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą nauczyciela - kształtowanie 
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych poprzez: 
- zapoznanie się ze specyfiką szkoły podstawowej (poznanie realizowanych przez nią zadań, sposobu 
funkcjonowania, organizacji pracy, dokumentacji); 
- obserwowanie (uczniów i ich potrzeb, interakcji uczeń-nauczyciel oraz uczeń-uczeń, lekcji 
i zajęć pozalekcyjnych); 
- pełnienie roli opiekuna-wychowawcy (prowadzenie działań edukacyjnych, w tym zajęć wychowawczych) 
- prowadzenie dokumentacji praktyk; 
- konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką; 
- ewaluację prowadzonych działań. 
Celem przedmiotu jest także doskonalenie umiejętności dydaktycznych i chemicznych poprzez: 
- przeprowadzanie lekcji chemii; 
- pisanie konspektów lekcji; 
- formułowanie celów nauczania; 
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem 
metod aktywizujących uczniów; 
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# Przedmiot bloku pedagogicznego oferowany przez inny Wydział 
 
 
 
 
 

- opracowywanie materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem uczniów o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych; 
- przygotowywanie i bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń chemicznych i ich opisywanie na 
odpowiednim poziomie szczegółowości; 
- kontrolowanie wiedzy ucznia (kontrola ustna i pisemna). 

Praktyki pedagogiczne dla 
Chemii 

       15 15 1 T/EP/Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Praktyki pedagogiczne dla Chemii 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji; zapewnienie 
możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie; kształtowanie umiejętności 
refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności działaniowych w obszarze klasy 
szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. 

Psychologia dla nauczycieli 
   45     45 4 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Psychologia dla nauczycieli 

Celem zajęć jest utrwalenie, ćwiczenie umiejętności oraz praktyczne zastosowanie zagadnień z zakresu 
psychologii omówionych na zajęciach Psychologia – konwersatorium dla nauczycieli,  wiedzy, którą 
słuchacz będzie mógł wykorzystać podczas pracy jako nauczyciel. 

Emisja głosu i technika mowy# 
     30   30 2 Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Emisja głosu i technika mowy 

Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają 
na celu poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i 
wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu. 
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Rok studiów drugi  
Semestr trzeci 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Dydaktyka chemii 3 - warsztaty 
metodyczne 

     15   15 1 Proj/T 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 3 - warsztaty 
metodyczne 

Kontynuacja warsztatów - Dydaktyka chemii 2. 
Student poznaje zasady oceniania egzaminów maturalnych. 

Dydaktyka chemii 3 - egzamin 

         1 EU/Proj 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 3 - egzamin 

Sprawdzane są wiedza i umiejętności studenta nabyte na warsztatach metodycznych, zajęciach 
laboratoryjnych oraz podczas praktyk w szkole. 

Multimedia w nauczaniu 
     15   15 1 Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Multimedia w nauczaniu 

Student poznaje zasady i potrafi wykorzystać różnorodne środki dydaktyczne na lekcjach chemii. 
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Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 33 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 480 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Prakt - Praktyki 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Prez. - prezentacja 
– R – raport/opis doświadczeń zgodnie z 

wymaganiami dydaktycznymi 
– Dośw. – przeprowadzenie pokazów 

doświadczeń chemicznych przewidzianych 
w programie szkolnym 

– PL – przeprowadzenie zajęć/warsztatów 
w szkole 

”. 

Praktyki pedagogiczne - liceum 
       60 60 3 Proj., R, PL 

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Praktyki pedagogiczne - liceum 

Celem przedmiotu jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą nauczyciela - kształtowanie 
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz dalsze doskonalenie umiejętności dydaktycznych 
i chemicznych. 

Praktyki psychologiczne dla 
chemii 

       15 15 1 Proj, R, PL 

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Praktyki psychologiczne dla chemii 

Przedmiotem praktyk jest nabycie przez studenta umiejętności obserwacji oraz formułowania opinii/hipotez 
w formie pisemnej na temat klasy szkolnej jako grupy oraz poszczególnych jej uczniów. 
W ramach praktyk studenci przeprowadzają zajęcie z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
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Załącznik nr 2b 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

„Załącznik nr 15b 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

prowadzonych w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Nauki chemiczne 100% Nauki chemiczne 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Chemistry 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia  
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Chemistry 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia   
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 chemię na poziomie zaawansowanym i rozumie miejsce chemii 
w systemie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz jej znaczenie dla rozwoju 
ludzkości. 

P7S_WG 

K_W02 podstawy biochemii i rozumie znaczenie zjawisk chemicznych 
w procesach zachodzących w przyrodzie ożywionej. 

P7S_WG 

K_W03 podstawy chemii jądrowej i rozumie znaczenie promieniotwórczości 
w nauce, technice i medycynie. 

P7S_WG 

K_W04 aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej 
wspomagającej badania naukowe w chemii. 

P7S_WG 

K_W05 pogłębione pojęcia w zakresie wybranej specjalizacji chemicznej 
pozwalające na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi dla 
tej specjalizacji i pozwalające na samodzielną pracę badawczą. 

P7S_WG 

K_W06 pogłębione pojęcia w zakresie zaawansowanej matematyki niezbędne 
do ilościowego opisu zjawisk i procesów chemicznych właściwych dla 
danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 
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K_W07 matematyczny opis podstawowych zjawisk i procesów chemicznych, 
który potrafi samodzielnie wytłumaczyć. 

P7S_WG 

K_W08 zaawansowane techniki z zakresu metod obliczeniowych właściwych dla 
danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W09 co najmniej jeden pakiet oprogramowania służący do obliczeń 
symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych. 

P7S_WG 

K_W10 aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej 
wspomagającej badania naukowe w danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W11 aktualne kierunki rozwoju chemii i najnowsze odkrycia naukowe w danej 
specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W12 zasady BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania 
z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych. Zna 
zasady BHP pozwalające na samodzielną pracę w laboratorium 
chemicznym i ocenę związanego z nią ryzyka oraz zna podstawowe 
regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym. 

P7S_WG 

K_W13 uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową 
i dydaktyczną. 

P7S_WK 

K_W14 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej 
oraz prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowej. 

P7S_WK 

K_W15 ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 
wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 posługiwać się technikami biochemii i wykorzystywać proste procesy 
biologiczne w chemii i technologii. 

P7S_UW 

K_U02 analizować problemy z zakresu chemii jądrowej, potrafi ocenić jej 
znaczenie i zagrożenia  dla społeczeństwa. 

P7S_UW 
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K_U03 zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze 
w ramach danej specjalności chemicznej, konieczne dla wyjaśnienia 
postawionego problemu. 

P7S_UW 

K_U04 samodzielnie planować i wykonywać zaawansowane doświadczenia 
w ramach swojej specjalności chemicznej.  

P7S_UW,  

K_U05 samodzielnie planować i wykonywać badania teoretyczne w ramach 
swojej specjalności chemicznej.  

P7S_UW,  

K_U06 w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych samodzielnie 
obliczeń w ramach swojej specjalności chemicznej. 

P7S_UW 

K_U07 w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych samodzielnie 
doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej, a także 
przedyskutować błędy pomiarowe. 

P7S_UW 

K_U08 znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych 
oraz innych źródłach informacji oraz umiejętnie ocenić rzetelność 
pozyskanych informacji. 

P7S_UW 

K_U09 zastosować zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych, a 
także pracować w zespołach interdyscyplinarnych. 

P7S_UW, P7S_UK, P7S_UO 

K_U10 przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie 
przygotowanego opracowania pisemnego (referatu, rozprawy) 
zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, 
wyniki oraz przeprowadzić dyskusję ich znaczenia na tle innych 
podobnych badań. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U11 dyskutować o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych i przyrodniczych, 
oraz o jej znaczeniu dla rozwoju naszej cywilizacji. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U12 w sposób zrozumiały także dla niespecjalistów przedstawić wyniki 
najważniejszych odkryć dokonanych w dziedzinie chemii i nauk 
pokrewnych. 

P7S_UK 

K_U13 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne 
umiejętności korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych), 
w tym także obcojęzycznych. 

P7S_UW, P7S_UU 
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K_U14 korzystać z zasobów informacji patentowej. P7S_UW, P7S_UU 
K_U15 przygotować prace pisemne w języku polskim i angielskim, na tematy 

dotyczące wybranych zagadnień chemicznych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także korzystając z różnych źródeł.

P7S_UW 

K_U16 przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim, na tematy 
dotyczące wybranych zagadnień chemicznych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także korzystając z różnych źródeł. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U17 posługiwać się językiem angielskim w stopniu niezbędnym do 
posługiwania się literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych 
(na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego). 

P7S_UK 

K_U18 skutecznie komunikować się w zakresie chemii ze specjalistami 
i niespecjalistami. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując 
w niej różne role w tym kierownicze.  

P7S_UK, P7S_UO, P7S_KK 

K_U19 samodzielnie uczyć się oraz określić kierunki swego dalszego 
kształcenia. 

P7S_UU

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 ciągłego dokształcania się oraz samodzielnego wyszukiwania informacji 
w literaturze, także obcojęzycznej. 

P7S_KK, P7S_UU,  

K_K02 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania. 

P7S_UO, P7S_KK, P7S_KR 

K_K03 prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania związanych z wykonywaniem 
zawodu dylematów, zarówno natury merytorycznej, jak i metodycznej, 
organizacyjnej oraz etycznej. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K04 systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową 
i popularnonaukową w celu pogłębiania i poszerzania wiedzy ze 
świadomością zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji 
z niezweryfikowanych źródeł, w tym z internetu. 

P7S_KK, P7S_UU 
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K_K05 świadomej odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji. 

P7S_KK,  
P7S_KR, P7S_UW 

K_K06 wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności 
na rzecz środowiska społecznego. 

P7S_KO, P7S_KR 

K_K07 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P7S_KO 
 

OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 

3.  Specjalności na kierunku studiów:  
4. Semestr dla kierunku 
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4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Theoretical 
Chemistry A# #   

30    30    60 5 EP, WER, KP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu   

Theoretical Chemistry A  
Lecture 
Presentation of basic knowledge about computational methods of quantum chemistry and statistical thermodynamics. 
Information about the scope of applicability and expected accuracy of these methods in solving problems of structural chemistry, 
spectroscopy, thermochemistry, and theory of chemical reactivity. 
The objective of this course is: 
a) systematic presentation of knowledge necessary for informed application of theoretical methods in chemistry 
b) making the student acquainted with basic theoretical  
methods of describing the electronic structure of molecules  
c) making the student acquainted with basic ideas of statistical thermodynamics and its applications in chemistry 
Laboratory  
Gaining better understanding of the concepts presented in the lecture Theoretical Chemistry A. Usage of standard computer 
codes of quantum chemistry for a description of selected chemical phenomena. After completing this course a student should 
have basic skills of a usage of standard quantum chemistry codes and to understand the possibilities of its utilization for 
solving selected chemical and physicochemical problems. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W06, K_W07, K_W08,K_W09 
K_U05, K_U06, K_U17 
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Quantum  
Chemistry B# #   

30  30 15     75 6,5 T, EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Quantum Chemistry B 
The purpose: learning the quantum theory of atoms and molecules, and basics of molecular spectroscopy. 
The course consists of lectures and proseminars, and the computer laboratory (separately graded).  
The outcomes of the lecture: 
1. Understanding the fundamental theory of the microworld: the quantum mechanics. 
2. Learning the quantum description of the basic components of the matter that surrounds us: electrons, atomic nuclei, and 
the (quantized) electromagnetic field. 
3. Understanding the structure of atoms and molecules, and learning their descriptions within the quantum chemistry. 
4. Learning certain aspects of the chemical reactivity of molecules. Understanding the interactions of molecules with the 
electromagnetic field. 
The computer laboratory: 
Learning more details of the basic models of quantum chemistry: the theory and practice of quantum-chemical computations. 
The outcomes of the laboratory: 
1. Extending the lecture knowledge. 
2. Acquiring and developing the skills of problem solving 
in quantum mechanics and quantum chemistry. 
3. Problem solving by using some computer tools for the symbolic manipulation of mathematical expressions. 
4. Practicing the basic computational techniques of quantum chemistry. 
5. Learning how the computed results may provide the chemist with the useful information about some properties of atoms 
and molecules. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W06, K_W07, K_W08,K_W09 
K_U05, K_U06, K_U17 

Environmental/ 
Instrumental 
Analysis # #   

15    45    45 4,5 
 

EP, WER, Prez B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Instrumental Analysis 
Instrumental Analytical Chemistry is devoted to the analytical performance of modern measurements methods and procedures. 
Various instrumental techniques are described, spectrometry, electrochemistry also coupled with chromatographic separation. 
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Instrumental analytical techniques are of importance in chemistry laboratory for industry, clinical, environmental as well as food 
analysis 
The aim of the lecture is in-deep discussion of several instrumental analytical techniques, namely the physico-chemical 
principles as well as the range of specific applications and limitations. The criteria of selection the techniques as well as how 
to build a scenario for the use of few analytical techniques to be fit for purpose will be discussed. The laboratory is dedicated 
to the practical use of discussed lectures concerning modern instrumental analysis techniques in research of selected objects. 
 
Environmental analysis  
Lecture 
Student achieve the knowledge of necessities and methodology of investigation methods of the environment, and of sampling 
methods of environmental samples, their sampling and preparation for analytical research. Student also learn specific 
conditions of trace analysis laboratory and sources of errors, about the critical approach to analytical results. Students achieve 
the ability to plan research. 
Laboratory 
Students achieve the knowledge of investigation methods of the environment, and of sampling methods of environmental 
samples, their preparation for analytical research. Students also learn specific conditions of trace analysis laboratory and the 
critical approach to analytical results. They are aware of the requirements for sampling of environmental materials according 
to the standards and are skillful to design the analytical scheme of the environmental samples monitoring; to select appropriate 
chemical measurements procedure (fit-for purpose) according to validation data; able to evaluate the analytical results and 
compare with respective norms. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W15 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Biochemistry 
30    30    60 5 EP, WER B Nauki 

chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
 

Understanding the molecular basis of functioning of living organisms by familiarizing themselves with the structure of chemical 
compounds, their components, their transformations, metabolic processes and role in energy processes. Basics of genetics 
and transmission of genetic information. Acquiring knowledge and skills in the field of laboratory techniques and methods of 
obtaining and testing biological materials for biochemical information. 
After completing the course in this subject, the student should know the mechanisms of action and regulation of protein and 
enzyme activity, learn the basic metabolic processes and mechanisms of their regulation and the processes of expression of 
genetic information 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W12, K_W15 
K_U01, K_U10 
 

Nuclear 
Chemistry 

30    30    60 5 EP B Nauki  
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The lecture presents the issues of modern nuclear chemistry from the discovery of radioactivity through nuclear reactions, the 
effects of nuclear radiation interaction with matter, radiometry, dosimetry to the isotopic methods used in chemistry, biology, 
medicine and industry. 
As part of the laboratory, students acquire skills in working with radioactive isotopes and become familiar with basic isotopic 
techniques. They learn about the practical application of isotopes in selected areas of chemistry. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W08, K_W11, K_W12, K_W15 
K_U02, K_U08, K_U10 

Crystallography 
A# #   

10    20    30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Crystallography 
B# #   

30   45     75 7,5 
 

EP, WER, Prez B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Crystallography 
A/B 

Crystallography A  
The aim of the lecture is to present the information that will allow students to use and understand scientific literature on the 
structures of small molecules determined by X-ray diffraction. The basic information about the structure of crystals, symmetry 
and its properties, properties of X-rays and diffraction theories are presented  
The aim of the laboratory in crystallography A is to familiarize students with X-ray structural analysis and sample preparation 
methods. Students learn about both the equipment and software used in the crystallographic laboratory. Interpretation of the 
crystal and molecular structure based on crystallographic databases. Analysis of obtained data and analysis of structural data 
based on crystallographic databases is also practiced.  
Crystallography B  
The content of the lecture is correlated with the content of the tutorials. The lecture outcomes are understanding the role and 
significance of crystallography in modern science, understanding different varieties of symmetry, and their use to describe the 
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structure of crystals and molecules, practical understanding of geometric crystallography, and familiarization with the basic 
ideas of X-ray structural analysis. 
Tutorials are devoted to solving tasks related to the topics discussed in the lecture on Crystallography B. Practical application 
of basic ideas of crystallography, understanding different types of symmetry, and their application to the description of the 
structure of crystals and molecules, practical understanding of point and spatial groups and geometric crystallography. 
Acquainting with the basic ideas of X-ray crystallography and the X-ray analysis of structural analysis.  

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Crystallography A  
K_W10, K_W11 
K_U08, K_U09, K_U12, K_U13, K_U16, K_U17 
Crystallography B 
K_W04, K_W10 
K_U04, K_U08, K_U16 

Directional Course #  

Physical 
Chemistry 
of New 
Materials # 

    60    60 4 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Laboratory exercises include familiarization with physical fundamentals, construction of apparatus, measurement methodology 
and interpretation of results as well as practical possibilities and limitations of modern microscopic and spectroscopic 
techniques. In addition, students have the opportunity to familiarize themselves with materials important in nano- and 
biotechnology or electronics and learn to predict the theoretical properties of new materials in theory. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W15,  
K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06,K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U18 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K07 
 

Theoretical 
Chemistry  
- Laboratory # 

    60    60 4 T, WER, EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

The student will perform calculations on selected topics using a quantum-chemical program and interpret the results. The 
student will know the theoretical tools to model electron structure and dynamics of nuclei in molecules, as well as the 
applicability and accuracy of these tools in applications to various types of molecules and the applicability and accuracy of 
these tools in applications to various types of molecules. 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W15,  
K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06,K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U18 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K07 
 

Organic 
Synthesis  
- Laboratory # 

    60    60 4 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Students are provided with the structure and/or name of the target compound and are obliged to find experimental procedures 
in the available chemical literature. Using computerized chemical databases e.g. Beilstein is strongly encouraged. Proposed 
syntheses are at least three stage and allows students to learn about relationship between chemical yield of the single stage 
and final yield of the synthesis. Students improve their skills in work under anhydrous conditions, diminished pressure and 
separation of compound by column chromatography. Modern spectroscopy methods are used for the elucidation of the 
structure of synthesized compounds. The selection of the target compound is based on the actual research conducted at the 
Faculty of Chemistry. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W12, K_W15 
K_U04, K_U08, K_U10 
K_K07 

Enviromental 
Analysis # 

30    60    90 6 WER, EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Student achieve the knowledge of necessities and methodology of investigation methods of the environment, and of sampling 
methods of environmental samples, their sampling and preparation for analytical research. Student also learn specific 
conditions of trace analysis laboratory and sources of errors, also about the critical approach to analytical results. Students 
should achieve the ability to plan research. Students are aware on the requirements in sampling of environmental materials 
according to the standards. Students are skillful to design the analytical scheme of the environmental samples monitoring; to 
select appropriate chemical measurements procedure (fit-for purpose) according to validation data; to evaluate the analytical 
results and compare with respective norms. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W15 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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General 
university 
courses$ 

          EP   

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Content expanding the knowledge of students in the area of education not related to the studied field, mainly in the field of 
social sciences and humanities. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U09,K_U13, K_U17, K_U18 
K_K01,K_K04, K_K07 

 

# #  Obligatory courses for people at the undergraduate level that did not pass such course in the proper thematic size and hours. Student can 
choose particular course at the primary (A) or advanced (level B) level 

# The Student is required to select one Directional Course related to the chosen specialization. 
$ During studies, the Student is required to obtain: no less than 6 ECTS and no more than 8 ECTS for subjects not related to the field of study 

(general university courses), including general university courses in the humanities or social sciences at a minimum of 5 ECTS. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 340 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):co najmniej 1280 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Specialization 
Lecture no.1* 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Dependent on particular course 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_W11 
K_U03, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 

Specialization 
Lecture no.2* 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Dependent on particular course 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_W11 
K_U03, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 
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Monographic 
Lecture no.1** 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne  

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Dependent on particular course 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_W11 
K_U03, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 

Monographic 
Lecture no.2** 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Dependent on particular course 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_W11 
K_U03, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 

Specialization 
Seminar -
Inorganic and 
Analytical 
Chemistry # 
 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Introduction to advanced methods and instrumentation for modern chemical analysis by preparation of presentation of literature 
introduction to the subject of diploma research. Each M.Sc. student is obliged to prepare an oral presentation under guidance 
of supervisor of M.Sc. diploma work. Prepared presentation should include principles of analytical methods which will be 
employed in diploma research, description of state-of -the-art of particular subject based on current scientific literature and 
detailed plan of research to be carried out. The prepared talk is presented and discussed in the meeting of all diplomats form 
Division of Inorganic and Analytical Chemistry. 
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The aim of this seminar is to gain the knowledge and skills necessary for preparing oral presentations, including presentation 
and elaboration of experimental results and the literature data. Acquisition of proficiency and skills necessary for the oral 
presentations of own research results and literature reviews. 
 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W10, K_W11, K_W13 
K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 
K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Specialization 
Laboratory I -
Inorganic and 
Analytical 
Chemistry # 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

During this practical course the student gain knowledge about theoretical basis and practical use of the modern analytical 
methods, including electron microscopy, spectroscope, electrochemistry and chromatography. The student will be able to 
perform validation and estimation of uncertainty of measurement of analytical methods, will be able to prepare a concise report 
on measurement methods and analysis of experimental results obtained during the exercise. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Specialization 
Seminar - 
Theoretical and 
Structural 
Chemistry # 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Oral presentations (about 60 min each) pertaining basic concepts of theoretical chemistry or crystallography, chosen from a 
list or added to the list by the student (the latter possibility needs the approval of professor). The students learn how to plan 
logical structure of their lecture and how to deliver the presentation. They are expected to defend the theses of their 
presentation, and learn how to participate in scientific discussion. The quality of the presentation is analyzed by professor, 
also by other students (pros and contras, how to improve things in the future.  
The aim of this seminar is to gain the knowledge and skills necessary for preparing oral presentations, including presentation 
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and elaboration of experimental results and the literature data. Acquisition of proficiency and skills necessary for the oral 
presentations of own research results and literature reviews. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Specialization 
Laboratory I ‐
Theoretical and 
Structural 
Chemistry # 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Using more advanced computational chemistry techniques. Mastering the ability to apply the most important computational 
techniques of quantum chemistry and thermodynamics to solve specific chemical problems. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Specialization 
Seminar- 
Physical and 
Nuclear 
Chemistry # 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Preparation of oral talks designed for the presentation of own research results or the reviews of chemical literature: precision 
of measurements, correct chemical nomenclature and the purity of Polish language will be especially controlled and demanded. 
Chemical articles collected by students from literature will be helpful for the preparation of Master of Science (M.Sc.) 
dissertations.  
The aim of this seminar is to gain the knowledge and skills necessary for preparing oral presentations, including presentation 
and elaboration of experimental results and the literature data. Acquisition of proficiency and skills necessary for the oral 
presentations of own research results and literature reviews. 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W10, K_W11, K_W13 
K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 
K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Specialization 
Laboratory I- 
Physical and 
Nuclear 
Chemistry # 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Extension and enlargement of students’ knowledge in Physical and Nuclear Chemistry 
before the preparation of M.Sc. dissertation. Gaining abilities to fulfill the given objective of master dissertation. 
This course consists of selected experimental and theoretical exercises connected with the scientific program developed in 
the research laboratories inside the Teaching Division of Physical and Nuclear Chemistry. It includes four main subjects: 
electrochemistry, molecular spectroscopy, thermodynamic and chemistry of plasma.  

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Specialization 
Seminar- 
Organic 
Chemistry and 
Chemical 
Technology# 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

The preparation of oral presentation, which includes student research update and literature reviews. The learning of IUPAC 
convention for chemical nomenclature. The emphasis is also put on the proper use of English language in the course of 
formal presentations. 
The aim of this seminar is to gain the knowledge and skills necessary for preparing oral presentations, including presentation 
and elaboration of experimental results and the literature data. Acquisition of proficiency and skills necessary for the oral 
presentations of own research results and literature reviews. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 

K_W01, K_W10, K_W11, K_W13 
K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 
K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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programu 
studiów 

Specialization 
Laboratory I - 
Organic 
Chemistry and 
Chemical 
Technology # 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Extension and enlargement of students’ knowledge in Organic Chemistry and Chemical Technology 
before the preparation of M.Sc. dissertation. Gaining abilities to fulfill the given objective of master dissertation. 
 
The completion of experiments that include the elucidation of organic and enzymatic reaction mechanisms, redox reactions, 
synthesis of organic compounds (asymmetric, enzymatic, electrochemical, microwave), use of chromatographic and 
electrophoresis technique. Computer-assisted data processing and preparation of oral presentations.  

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Introduction to 
intellectual 
property 
management 

15        15 1,5 EP  Nauki prawne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

During the lecture, the following issues will be discussed: 
- definition of law, sources of law, intellectual property (IP). 
- review of legal acts regarding the protection of IP 
- copyright and related rights - definitions, procedures, protection 
- trademark - definitions, procedures, protection 
- the patent, design - definitions, procedures, protection 
- competition law and consumer protection law - definitions, procedures, protection 
- IP management at University of Warsaw 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15 
K_U14, K_K03 
K_K06 

Electives *** 
*   * *    * *   Nauki chemiczne 

General 
university 
courses$ 

          EP   

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Content expanding the knowledge of students in the area of education not related to the studied field, mainly in the field of 
social sciences and humanities. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U09,K_U13, K_U17, K_U18 
K_K01,K_K04, K_K07 

 
*Elective courses selected by the student (from the list of specialization lectures available in English given below; updated each academic year). 
**Elective courses selected by the student (from the list of monographic lectures available in English given below, updated each academic year). 
$ During studies, the Student is required to obtain: no less than 6 ECTS and no more than 8 ECTS for subjects not related to the field of study 

(general university courses), including general university courses in the humanities or social sciences at a minimum of 5 ECTS. 
*** During studies, the Student is required to obtain: no less than 120 ECTS, if the ECTS is insufficient the Student must select classes from the list 

of electives. 
# The Student is required to select courses related to the chosen specialization. 
 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 310 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):co najmniej 1280 
Semester 2M - List of classes  
* Specialization Lectures  
Applied Electrochemistry  
Nuclear Energy and Radiochemistry  
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Optimization Methods in Chemistry  
Spectroscopy of UV, VIS and IR in Chemistry  
Physicochemical Fundamentals of the Isotope Methods  
Trace Analysis of Organic Compounds in the Environment  
Computer Simulation of Polymers and Biopolymers  
Chemistry of Heterocyclic Compounds  
Principles of Asymmetric Transformations  
Thermochemistry and Thermodynamics  
Mechanisms and Kinetics of Polyreactions  
Free Radicals in Chemistry and Biochemistry  
Automation in Chemical Analysis  
Theory of π-electron compounds  
Electroanalysis  
Fundamentals of Molecular Optics; Electrical and Optical Properties of Molecules  
 
 
** Monographic Lectures 
 
Isotope Effects on the Properties of Liquid Mixtures  
Isotope Exchange  
Natural Compounds and Their Impact on Drug Syntheses  
Electromigration Techniques  
Autoxidation and Antioxidants  
Microwaves in Organic Synthesis  
Membrane Methods  
Introduction to organometallic chemistry  
Functional photonic nanomaterials-synthesis, characterization and ongoing applications  
Presentation Skill  
Atmospheric Chemical Kinetics  
Computer Aided Drug Design  
Electrochemistry of organic compounds - Monographic Lecture 
Ionic Liquids - Monographic Lecture 
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***Electives 
 
Fundamentals of Chemical Kinetics and Catalysis - Lecture 
Crystallochemistry and physical crystallography- Lecture 
Crystallochemistry crystallography and physical – Seminar 
Biosensors - Lecture 
Role of Metal Ions in Biologically Important Compounds - Lecture 
Synthesis and Application of Isotopes in Organic Chemistry, Biochemistry and Medicine - Lecture 
Structural information obtained by means of surface vibrational techniques - Lecture 
 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Master Seminar I

(oral 
presentation) 

  30      30 4 Prez B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

In the course of the seminar students report the literature search concerning their Master projects and are acquainted with the 
topics of other projects carried out in the same research group (laboratory). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W10, K_W11, K_W13 
K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 
K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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Specialization  

Laboratory II 

    250    250 20 
 

Proj. B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Preliminary scientific research necessary for preparation of a master project. In the course of the laboratory students 
complete preliminary work connected with their Master project. This includes necessary experiments and computer 
simulations. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Monographic 
Lecture&** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Dependent on particular course 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_W11 
K_U03, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 

Electives *** *   * *    * *   Nauki chemiczne 
General 
university 
courses$ 

          EP   

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Content expanding the knowledge of students in the area of education not related to the studied field, mainly in the field of 
social sciences and humanities. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U09,K_U13, K_U17, K_U18 
K_K01,K_K04, K_K07 
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& - Optional, monographic lecture to be selected if the overall number is below two or the number of ECTS is insufficient.  
$ During studies, the Student is required to obtain: no less than 6 ECTS and no more than 8 ECTS for subjects not related to the field of study 
(general university courses), including general university courses in the humanities or social sciences at a minimum of 5 ECTS. 
*** During studies, the Student is required to obtain: no less than 120 ECTS, if the ECTS is insufficient the Student must select classes from the list 
of electives. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 340 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):co najmniej 1280 

 
 

 
** Monographic Lectures 
 
Electrochemical Power Sources - Monographic lecture 
Introduction to Nanotechnology - Monographic lecture 
Multidimensional and Correlation NMR Spectroscopy - Monographic lecture 
Electroanalytical Methods in Materials Chemistry - Monographic lecture 
Theoretical Structure of Biologically Important Molecules - Lecture  
Application of Enzymes in Organic Synthesis - Monographic Lecture  
Software for Organic Chemists - Monographic Lecture  
Crystallography - Light Scattering by Polymer Solutions - Monographic Lecture 

 
*** Electives 
 
Molecular Orbitals in Chemistry - Lecture  
Molecular Orbitals in Chemistry - Computer laboratory 
Introduction to Molecular Biophysics - Lecture 
Introduction to Physics and Chemistry of Condensed Matter 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Master  

Seminar II 

(poster) 

  30      30 4 Prez  Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

In the course of the seminar students report on their Master projects and are acquainted with other projects carried out in the 
same research group (laboratory). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W10, K_W11, K_W13 
K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 
K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Specialization  

Laboratory III 

    200    200 20 
 

WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

 
In the course of the laboratory students work on their Master project. This includes necessary experiments and computer 
simulations. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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programu 
studiów 

Monographic 
Lecture&** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Dependent on particular course 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_W11 
K_U03, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 

Electives *** 
*   * *    * *   Nauki chemiczne 

General 
university 
courses$ 

          EP   

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Content expanding the knowledge of students in the area of education not related to the studied field, mainly in the field of 
social sciences and humanities. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U09,K_U13, K_U17, K_U18, K_K01 
K_K04, K_K07 

 

& - Optional, monographic lecture to be selected if the overall number is below two or the number of ECTS is insufficient.  
$ During studies, the Student is required to obtain: no less than 6 ECTS and no more than 8 ECTS for subjects not related to the field of study 

(general university courses), including general university courses in the humanities or social sciences at a minimum of 5 ECTS. 
*** During studies, the Student is required to obtain: no less than 120 ECTS, if the ECTS is insufficient the Student must select classes from the list 

of electives. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
    Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 290 
    Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):co najmniej 1280 
 
*** Electives 
Fundamentals of Chemical Kinetics and Catalysis - Lecture 
Crystallochemistry and physical crystallography- Lecture 
Crystallochemistry crystallography and physical – Seminar 
Biosensors - Lecture 
Role of Metal Ions in Biologically Important Compounds - Lecture 
Synthesis and Application of Isotopes in Organic Chemistry, Biochemistry and Medicine - Lecture 
Structural information obtained by means of surface vibrational techniques - Lecture 
  
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 

– Inne (należy podać jakie) –        
– Prez – prezentacja 
– KP – kolokwium pisemne 
– KU – kolokwium ustne 
– WER – wejściówka (kolokwium pisemne 

lub ustne) + eksperyment + raport  
pisemny 
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5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych  Nauki chemiczne 92-94 % 

7.Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Kod ISCED 0531 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 90 -105 

łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5  

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

110,5-112,5 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych  
”. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r.  w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

„Załącznik nr 16 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych 
i przyrodniczych 

Nauki chemiczne 100% Nauki chemiczne 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: chemia stosowana 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: chemia stosowana 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia   
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych 
i przyrodniczych,  oraz o jej znaczenia dla rozwoju ludzkości. 

P7S_WG 

K_W02 Zna podstawy biochemii i rozumie znaczenie zjawisk chemicznych 
w procesach zachodzących w przyrodzie ożywionej. 

P7S_WG 

K_W03 Zna podstawy chemii jądrowej i rozumie znaczenie promieniotwórczości 
w nauce, technice i medycynie. 

P7S_WG 

K_W04 Zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej 
wspomagającej badania naukowe w chemii. 

P7S_WG 

K_W05 Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu wybranej 
specjalizacji chemicznej pozwalającą na posługiwanie się metodami 
i pojęciami właściwymi dla tej specjalizacji i pozwalające na samodzielną 
pracę badawczą. 

P7S_WG 
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K_W06 Ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do ilościowego opisu 
zjawisk i procesów chemicznych właściwych dla danej specjalizacji 
chemicznej. 

P7S_WG 

K_W07 Zna i rozumie, oraz potrafi samodzielnie wytłumaczyć, matematyczny 
opis podstawowych zjawisk i procesów chemicznych. 

P7S_WG 

K_W08 Posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu metod 
obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W09 Zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania służący do 
obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych. 

P7S_WG 

K_W10 Zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej 
wspomagającej badania naukowe w danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W11 Posiada dobrą orientację w aktualnych kierunkach rozwoju chemii 
i najnowszych odkryciach naukowych w danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W12 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna 
zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami, oraz selekcji 
i utylizacji odpadów chemicznych. Zna podstawowe regulacje prawne 
związane z bezpieczeństwem chemicznym, potrafi też w sposób 
odpowiedzialny stosować tę wiedzę w pracy zawodowej (w tym -
dokonywać analizy ryzyka). 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W13 Ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych 
i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną. 

P7S_WK 

K_W14 Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej 
oraz prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowej. 

P7S_WK 

K_W15 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii. 

P7S_WK 

K_W16 Zna techniki komputerowe przydatne w pracy chemika. P7S_WG
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K_W17 podstawowe narzędzia i sposoby pozyskiwania, obróbki i prezentacji danych. 
Rozpoznaje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i prywatnością 
w internecie. 

P7S_WG, P7S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi posługiwać się technikami biochemii i wykorzystywać proste 
procesy biologiczne w chemii i technice. 

P7S_UW 

K_U02 Potrafi analizować problemy z zakresu chemii jądrowej, potrafi ocenić jej 
znaczenie i zagrożenia  dla społeczeństwa. 

P7S_UW 

K_U03 Potrafi zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze 
w ramach danej specjalności chemicznej, konieczne dla wyjaśnienia 
postawionego problemu. 

P7S_UW 

K_U04 Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania 
doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej.  

P7S_UW,  

K_U05 Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań 
teoretycznych w ramach swojej specjalności chemicznej.  

P7S_UW, P7S_UK 

K_U06 Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych 
samodzielnie obliczeń teoretycznych w ramach swojej specjalności 
chemicznej. 

P7S_UW 

K_U07 Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych 
samodzielnie doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej, a 
także przedyskutować błędy pomiarowe. 

P7S_UW 

K_U08 Posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające na 
korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł 
informacji, oraz umiejętność oceny rzetelności pozyskanych informacji. 

P7S_UW 

K_U09 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin 
naukowych, a także pracować w zespołach interdyscyplinarnych. 

P7S_UW, P7S_UK, P7S_UO 

K_U10 Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie 
przygotowanego opracowania pisemnego (referatu, rozprawy) 

P7S_UW, P7S_UK 
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zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, 
wyniki, oraz przeprowadzić dyskusję ich znaczenia na tle innych 
podobnych badań. 

K_U11 Potrafi dyskutować o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych 
i przyrodniczych, oraz o jej znaczeniu dla rozwoju naszej cywilizacji. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U12 Potrafi w sposób zrozumiały także dla niespecjalistów przedstawić wyniki 
najważniejszych odkryć dokonanych w dziedzinie chemii i nauk 
pokrewnych. 

P7S_UK 

K_U13 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne 
umiejętności korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych), 
w tym także obcojęzycznych. 

P7S_UW, P7S_UU 

K_U14 Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. P7S_UW, P7S_UK 
K_U15 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych 

w języku polskim i angielskim, na tematy dotyczące wybranych 
zagadnień chemicznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także korzystając z różnych źródeł. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U16 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim 
i angielskim, na tematy dotyczące wybranych zagadnień chemicznych, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także korzystając 
z różnych źródeł.  

P7S_UW, P7S_UK 

K_U17 Zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się 
podstawową literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (na 
poziomie B2+). 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U18 Wzmocnienie umiejętności w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, 
przywództwa organizacyjnego, wzorców etycznych, zachowań i postaw 
społecznych, świadomości indywidualnej i społecznej  

P7S_UO, P7S_UU, P7S_KO 

   



6 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi 
samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (także obcojęzycznej) 
oraz korzystać z rad ekspertów.  

P7S_KK, P7S_KR,  

K_K02 Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową. 

P7S_KK, P7S_KO 

K_K03 Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach 
realizacji wspólnych zadań i projektów i krytycznie ocenia jej stopień 
zaawansowania 

Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, 
przestrzega zasad etyki zawodowej. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K05 Potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz 
argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów, jak i 
niespecjalistów. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. P7S_KK, P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy (letni)  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Wykład 
specjalizacyjny 
1 * 

30        30 3 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11 

Wykład 
specjalizacyjny 
2* 

30        30 3 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11  

Wykład 
monograficzny 
1** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne  

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Wykład 
monograficzny 
2** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim)  

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 
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– Chemia 
Nieorganiczna 
i Analityczna ## 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Studenci wykonujący prace magisterskie w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej przygotowują ustną prezentację 
związaną z potencjalną tematyką ich pracy magisterskiej. Przygotowana prezentacja jest przedstawiana publicznie w czasie 
zajęć, po czym odbywa się dyskusja. Celem tego seminarium jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
przygotowania prezentacji ustnych, w tym prezentacji i opracowania wyników eksperymentalnych oraz danych literaturowych. 
Nabycie biegłości i umiejętności niezbędnych do ustnego prezentowania własnych wyników badań i przeglądów literatury. 
 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_W16, K_W17, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
specjalizacyjna 
– Chemia 
Nieorganiczna i 
Analityczna ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Poszerzenie i poszerzenie wiedzy studentów w zakresie specjalności Chemii Nieorganicznej i Analitycznej przed 
przygotowaniem pracy mgr. Zdobycie umiejętności do realizacji założonego celu pracy magisterskiej. 
 
Kurs przygotowuje studenta z teoretycznymi podstawami i praktycznym wykorzystaniem technik badawczych i analitycznych, 
które mogą być przydatne do wykonania pracy magisterskiej. W ramach przedmiotu studenci wykonują ćwiczenia 
wykorzystując takie techniki jak: przepływowa analiza wstrzykowa (FIA), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), 
mikroanaliza rentgenowska (EDS), spektroskopia NMR, metody elektrochemiczne z zastosowaniem polimerów 
przewodzących, biosensorów, elektrochemii ciała stałego i elektrochemicznego mikroskopu elektrochemicznego (SCEM), 
chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem mas (GC-MS), elektroforeza kapilarna. Zajęcia obejmują walidację 
i szacowanie niepewności pomiaru metod analitycznych. Studenci wykonują eksperymenty i przygotowują zwięzły raport 
dotyczący używanych metod pomiarowych i analizy wyników eksperymentalnych 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim) – 
Chemia 
organiczna i 
Technologia 
chemiczna ## 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Przygotowanie prezentacji ustnej, która obejmuje aktualizację badań studentów i przeglądy literatury. Poznanie konwencji 
IUPAC dla nomenklatury chemicznej. Nacisk kładziony jest również na właściwe posługiwanie się językiem angielskim 
w trakcie formalnych prezentacji. Celem tego seminarium jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania 
prezentacji ustnych, w tym prezentacji i opracowania wyników eksperymentalnych oraz danych literaturowych. Nabycie 
biegłości i umiejętności niezbędnych do ustnego prezentowania własnych wyników badań i przeglądów literatury. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_W16, K_W17, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
specjalizacyjna -  
Chemia 
organiczna i 
Technologia 
chemiczna ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Poszerzenie i poszerzenie wiedzy studentów w zakresie specjalności Chemii organicznej i Technologii chemicznej przed 
przygotowaniem pracy mgr. Zdobycie umiejętności do realizacji założonego celu pracy magisterskiej. 
Program zajęć obejmuje nowoczesne metody syntezy związków organicznych oraz zaznajomienie ze współczesnymi 
technikami badawczymi i analitycznymi wykorzystywanymi w chemii organicznej i technologii chemicznej, takimi jak: 
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chromatografia, spektrofotometria, polarymetria, elektroforeza, kalorymetria przepływowa i analiza termiczna do 
charakterystyki, analizy i izolacji otrzymanych związków. Zajęcia uczą także wykorzystanie technik komputerowych do 
wspomagania prac badawczych, modelowanie oraz korzystania z chemiczne bazy danych i opracowania uzyskanych 
wyników. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim) - 
Chemia 
Teoretyczna i 
Strukturalna## 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Wystąpienia ustne specjalizantów (każde ok. 60 min) dotyczące podstawowych zagadnień chemii teoretycznej i krystalografii 
wybranych z oferowanej listy albo dodatkowych, dodanych przez studenta do listy zagadnień (za zgodą prowadzącego). 
Słuchacze nabywają umiejętności zaplanowania wystąpienia (struktura logiczna), prezentacji (meritum i technika), obrony 
tezy (wygłaszający), uczestnictwa w dyskusji (pozostali). Jakość wystąpienia jest analizowana przez prowadzącego i 
specjalizantów (pozytywy, uchybienia, wnioski na przyszłość). 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_W16, K_W17, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
Specjalizacyjna 
- Chemia 
Teoretyczna 
i Strukturalna ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Korzystanie z bardziej zaawansowanych technik obliczeniowych chemii teoretycznej. Opanowanie umiejętności 
zastosowania najważniejszych technik obliczeniowych chemii kwantowej i termodynamiki do rozwiązywania konkretnych 
problemów chemicznych. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim) - 
Chemia 
Fizyczna i 
Radiochemia ## 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Przygotowanie wystąpień słownych i prezentacja wyników prac własnych i przeglądów literaturowych, ze szczególnym 
akcentem na poprawne stosowanie zasad nomenklatury, unikanie wyrażeń żargonowych oraz czystość językową. 
Opracowane przez studentów przeglądy bieżącej literatury chemicznej mogą stanowić podstawę części literaturowej przyszłej 
pracy magisterskiej. 
Celem tego seminarium jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania prezentacji ustnych, w tym 
prezentacji i opracowania wyników eksperymentalnych oraz danych literaturowych. Nabycie biegłości i umiejętności 
niezbędnych do ustnego prezentowania własnych wyników badań i przeglądów literatury. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_W16, K_W17, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
Specjalizacyjna 
- Chemia 
Fizyczna i 
Radiochemia ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Poszerzenie i poszerzenie wiedzy studentów w zakresie specjalności Chemii Fizycznej i Radiochemii przed przygotowaniem 
pracy mgr. Zdobycie umiejętności do realizacji założonego celu pracy magisterskiej. 
Tematy ćwiczeń specjalizacyjnych związane są z zakresem prac badawczych prowadzonych w pracowniach naukowych 
Zakładu Chemii Fizycznej i dotyczą czterech głównych działów: elektrochemii, spektroskopii molekularnej, termodynamiki 
i chemii plazmy. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Podstawy 
zarządzania 
zasobami 
własności 
intelektualnej 

15        15 1,5 EP  Nauki prawne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
A 

W trakcie wykładu przewidziane jest omówienie poniższych zagadnień: 
- prawo, źródła prawa, pojęcie własności intelektualnej (WI)  
- przegląd aktów prawnych dotyczących ochrony WI 
- prawo autorskie i prawa pokrewne - definicje, postępowanie 
- znak towarowy 
- patent, wzór przemysłowy, wzór użytkowy 
- ustawa o ochronie konkurencji – zastosowanie w ochronie WI 
- elementy zarządzania prawami WI, regulacje uniwersyteckie. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13, K_U14, K_K04 

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki$ 

          EP   
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Treści poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem, głównie z dziedziny 
nauk społecznych i humanistycznych.  

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U18, K_K01, K_K02, K_K06 

Przedmioty do 
wyboru # 

*   * *    * * EP B Nauki chemiczne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11  

 

* Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy wykładów specjalizacyjnych podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim)) 

** Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy wykładów monograficznych podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim) 

# Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów do wyboru podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim). W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru niezbędną do 
uzupełniania całkowitej liczby punktów ECTS dla kierunku studiów do co najmniej 120.  

## Student ma obowiązek zrealizować przedmioty zgodne z wybraną przez niego specjalizacją. 
$ W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 

studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 
minimum 5 ECTS. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 310 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1175 
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* Wykłady specjalizacyjne (wszystkie po 30 godz. 3 ECTS) 

1. Ultraszybka spektroskopia czasowo-rozdzielcza w badaniach wewnętrznej i zewnętrznej dynamiki cząsteczek 
2. Spektroskopia i mikroskopia nanomateriałów i obiektów biologicznych 
3. Energia i jej uzyskiwanie w XXI wieku  
4. Elektrochemia stosowana  
5. Zastosowanie spektroskopii multijądrowego rezonansu magnetycznego w analizie chemicznej  
6. Metody optymalizacji w chemii  
7. Biospektroskopia 
8. Biotermodynamika 
9. Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas 
10. Fizykochemiczne podstawy stosowania metod izotopowych 
11. Zastosowanie nuklidów promieniotwórczych w chemii 
12. Chemia związków heterocyklicznych 
13. Syntezy związków znakowanych i ich zastosowanie w chemii organicznej, biochemii i medycynie 
14. Analiza śladowa zanieczyszczeń organicznych w środowisku 
15. Badanie specjacji w próbkach naturalnych  
16. Bioelektrochemia 
17. Chemia bioanalityczna 
18. Sensory elektrochemiczne: koncepcje i zastosowania 
19. Mechanizmy i kinetyka polireakcji 
20. Wolne rodniki w chemii i biochemii 
21. Symulacja komputerowa polimerów i biopolimerów  
22. Teoria związków pi-elektronowych 
23. Teoria struktury elektronowej molekuł 
24. Wstęp do teorii reakcji chemicznych 
25. Wyzwania współczesnej krystalografii 
26. Challenges of Modern Crystallography 

 
Wykłady monograficzne (wszystkie po 15 godz. 1,5 ECTS) – do wyboru w semestrze pierwszym (letnim) 

1. Nanostruktury węglowe   
2. Projektowanie nowych funkcjonalnych  materiałów - teoria i praktyka  
3. Modelowanie – kwantowo-chemiczne właściwości molekularnych  
4. Białka i kwasy nukleinowe jako elementy budulcowe urządzeń molekularnych  
5. Ciecze jonowe 
6. Wymiana izotopowa 
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7. Chemia atmosfery 
8. Związki naturalne i ich znaczenie w projektowaniu leków 
9. Wstęp do chemii supramolekularnej 
10. Wprowadzenie do chemii metaloorganicznej - zastosowania w syntezie organicznej 
11. Elektrochemia związków organicznych 
12. Metody elektromigracyjne 
13. Metody instrumentalne w analizie obiektów zabytkowych 
14. Oddziaływanie leków z celami molekularnymi 
15. Skaningowa mikroskopia tunelowa oraz mikroskopia sił atomowych w badaniu powierzchni o charakterze biologicznym 
16. Zastosowanie SEM i EDS w analizie chemicznej 
17. Metody membranowe 
18. Autooksydacja i antyoksydanty 
19. Mechanizmy klasycznej i kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej 
20. Mikroemulsje związków biologicznie czynnych 
21. Podstawy teorii struktury elektronowej kryształów 
 

#  Przedmioty do wyboru 
1. Technologia ochrony środowiska – wykład 15 godz. + laboratorium 30 godz. 3.5 ECTS 
2. Wstęp do energetyki jądrowej – wykład 30 godz. 3 ECTS 
3. Zawansowana pracownia inżynierii nanostruktur cz. II – 60 godz. 4 ECTS 
4. Dydaktyka chemii część pierwsza, na którą składają się:  

(I) dydaktyka chemii 1: warsztaty 30 godz. + laboratorium 15 godz. 3 ECTS 
(II) zasady pracy w laboratorium chemicznym 15 godz. 1 ECTS 
(III) pedagogika cześć 1 - 30 godz. 2 ECTS 

5. Podstawy kinetyki chemicznej z elementami dynamiki nieliniowej – wykład 15 godz. 1,5 ECTS 
6. Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych – wykład 30 godz. +  laboratorium 30 godz. 5 ECTS 
7. Energia jądrowa i promieniotwórczość – wykład 30 godz.  3 ECTS 
8. Praktyki zawodowe 2 – 120 godz. 3 ECTS (maksymalnie w czasie studiów II stopnia można uzyskać 6 ECTS)   
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie I 

  15      15 1 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Publiczne przedstawienie analizy literatury związanej ze swoją pracą magisterską oraz zapoznanie się z tematami innych 
prac magisterskich realizowanych w danej grupie badawczej (pracowni naukowej). 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_W16, K_W17, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13, K_U14, K_U16, 
K_U17, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

 

Pracownia 
magisterska I 

    360    360 22 
 

Proj. B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

W trakcie pracowni studenci przygotowują pracę magisterską, w tym wykonują niezbędne eksperymenty i symulacje 
komputerowe. 

 
Symbol 
efektów 
uczenia się dla 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W16, K_W17, K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
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programu 
studiów 
Wykład 
monograficzny 
&** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Przedmioty do 
wyboru # 

*   * *    * * EP B Nauki chemiczne  

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki*** 

          EP   

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Treści poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem, głównie z 
dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.  

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U18, K_K01, K_K02, K_K06 

 
** Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy wykładów monograficznych podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 

akademickim). 
***W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 5 ECTS i nie więcej niż 6 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 

studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 
minimum 5 ECTS. 
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# Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów do wyboru podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim). W trakcie studiów student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru niezbędną do 
uzupełniania całkowitej liczby punktów ECTS dla kierunku studiów do co najmniej 90.  

& - Opcjonalny wykład monograficzny do wyboru, jeśli ogólna liczba jest mniejsza od dwóch lub liczba ECTS jest niewystarczająca. 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 445 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1175 
#  Przedmioty do wyboru dla studentów studiów drugiego stopnia 

1. Spektroskopia NMR w chemii – wykład 30 godz. 3 ECTS  
2. Modelowanie w chemii organicznej – laboratorium 30 godz. 3 ECTS 
3. Metrologia z elementami chemometrii – wykład 30 godz. 3 ECTS 
4. Krystalochemia i inżynieria krystaliczna – wykład 10 godz. + laboratorium 30 godz. 4 ECTS 
5. Modelowanie molekularne – wykład 15 godz. + laboratorium 30 godz. (1,5+3 ECTS) 
6. Chemia strukturalna – wykład 15 godz. 1,5 ECTS 
7. Chemia obliczeniowa A – wykład 15 godz. + laboratorium 15 godz. 2,5 ECTS 
8. Dydaktyka chemii część druga, na którą składają się:  

(I) dydaktyka chemii 2: warsztaty 30 godz. + laboratorium 30 godz. 4 ECTS 
(II) psychologia konserwatorium dla nauczycieli 30 godz. 2 ECTS 
(III) pedagogika cześć 2 – wykład 15 godz. + ćwiczenia 30 godz. 4 ECTS 
(IV) praktyki pedagogiczne szkolne SP 60 godz. 3 ECTS 
(V) praktyki pedagogiczne dla chemii 15 godz. 1 ECTS  
(VI) psychologia ćwiczenia 45 godz. 4 ECTS   
(VII) Emisja głosu i technika mowy – ćwiczenia 30 godz. 2 ECTS - Przedmiot bloku pedagogicznego oferowany przez inny Wydział 

9. Praktyki zawodowe 1 (120 godz. 3 ECTS) lub Praktyki szkolne (pkt. 8.IV) – maksymalnie w czasie studiów II stopnia można uzyskać 6 ECTS 
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** Wykłady monograficzne (wszystkie po 15 godz. 1,5 ECTS) 

1. Analiza widm 
2. Grafen 
3. Chemiczne podstawy medycyny spersonalizowanej 
4. Zastosowanie enzymów w syntezie organicznej 
5. Bioczujniki 
6. Metody elektroanalityczne w chemii materiałów 
7. Rola jonów metali w strukturach cząsteczek ważnych biologicznie 
8. Technologia tworzyw sztucznych 
9. Rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w roztworach polimerów 
10. Teoria sprzężonych klasterów i jej zastosowanie do własności molekularnych  
11. Teoria struktury elektronowej cząsteczek o znaczeniu biologicznym 
12. Zaawansowane techniki spektroskopii w podczerwieni  
13. Wstęp do nanotechnologii 
14. Efekty oddziaływań międzymolekularnych w widmach NMR.  
15. Praktyczne zastosowania spektroskopii Ramana 
16. Mikrofale w syntezie organicznej 
17. Elementy femtochemii - ultraszybka dynamika reakcji chemicznych w femtosekundowej spektroskopii laserowej 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 3 Prez  Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Publiczne przedstawienie analizy literatury związanej ze swoją pracą magisterską oraz zapoznanie się z tematami innych 
prac magisterskich realizowanych w danej grupie badawczej (pracowni naukowej). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W16, K_W17, K_U08, K_U17, K_K05, K_K06 

Pracownia 
magisterska II 

    360    360 24 
 

Proj.  B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 
W trakcie pracowni studenci przygotowują pracę magisterską, w tym wykonują niezbędne eksperymenty i symulacje 
komputerowe. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12, K_W16, K_W17, K_U04, K_U08, K_U17 
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Wykład 
monograficzny 
&** 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Przedmioty do 
wyboru # 

*   * *    * *   Nauki 
chemiczne 

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki*** 

          EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Treści poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem, głównie z 
dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U18, K_K01, K_K02, K_K06 

 
**  Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy wykładów monograficznych podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 

akademickim). 
*** W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 5 ECTS i nie więcej niż 6 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 

studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 
minimum 5 ECTS. 

#  Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów do wyboru podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim). W trakcie studiów student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru niezbędną do 
uzupełniania całkowitej liczby punktów ECTS dla kierunku studiów do co najmniej 90.  

&  Opcjonalny wykład monograficzny do wyboru, jeśli ogólna liczba jest mniejsza od dwóch lub liczba ECTS jest niewystarczająca 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 420 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1175 
**Wykłady monograficzne (wszystkie po 15 godz. 1,5 ECTS) 

1. Nanostruktury węglowe   
2. Projektowanie nowych funkcjonalnych  materiałów - teoria i praktyka  
3. Modelowanie – kwantowo-chemiczne właściwości molekularnych  
4. Białka i kwasy nukleinowe jako elementy budulcowe urządzeń molekularnych  
5. Ciecze jonowe 
6. Wymiana izotopowa 
7. Chemia atmosfery 
8. Związki naturalne i ich znaczenie w projektowaniu leków 
9. Wstęp do chemii supramolekularnej 
10. Wprowadzenie do chemii metaloorganicznej - zastosowania w syntezie organicznej 
11. Elektrochemia związków organicznych 
12. Metody elektromigracyjne 
13. Metody instrumentalne w analizie obiektów zabytkowych 
14. Oddziaływanie leków z celami molekularnymi 
15. Skaningowa mikroskopia tunelowa oraz mikroskopia sił atomowych w badaniu powierzchni o charakterze biologicznym 
16. Zastosowanie SEM i EDS w analizie chemicznej 
17. Metody membranowe 
18. Autooksydacja i antyoksydanty 
19. Mechanizmy klasycznej i kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej 
20. Mikroemulsje związków biologicznie czynnych 
21. Podstawy teorii struktury elektronowej kryształów 

 
Przedmioty do wyboru 

1. Technologia ochrony środowiska – wykład 15 godz. + laboratorium 30 godz. 3.5 ECTS 
2. Wstęp do energetyki jądrowej – wykład 30 godz. 3 ECTS 
3. Zawansowana pracownia inżynierii nanostruktur cz. II – 60 godz. 4 ECTS 
4. Dydaktyka chemii część trzecia, na którą składają się:  

(I) dydaktyka chemii 3: warsztaty 15 godz. 1 ECTS + egzamin z dydaktyki chemii 1 ECTS 
(II) Multimedia w nauczaniu – ćwiczenia 15 godz. 1 ECTS 
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(III) praktyki pedagogiczne w liceum 60 godz. 2.5 ECTS 
(IV) praktyki psychologiczne dla chemii – ćwiczenia 15 godz. 1 ECTS 

5. Podstawy kinetyki chemicznej z elementami dynamiki nieliniowej – wykład 15 godz. 1,5 ECTS 
6. Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych – wykład 30 godz. +  laboratorium 30 godz. 5 ECTS 
7. Energia jądrowa i promieniotwórczość – wykład 30 godz.  3 ECTS 
8. Praktyki zawodowe 2 (120 godz. 3 ECTS) lub Praktyki szkolne w liceum (pkt. 4.III) – maksymalnie w czasie studiów II stopnia można uzyskać 6 

ECTS 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Pros - proseminarium 
– Inne (należy podać jakie)  
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności  
– naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 

 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
– Prez – prezentacja 
– WER – wejściówka (kolokwium pisemne 

lub ustne) + eksperyment + raport  
pisemny 

 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Nauki chemiczne 90-92 

   

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 3 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 90 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister   
Forma studiów Stacjonarne  
Kod ISCED 0531 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 80 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

90 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5-6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

81,5-82,5 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 0 
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Dodatkowa specjalność/specjalizacja: (nieobowiązkowa)  Uprawnienia pedagogiczne 
Na kierunku chemia stosowana 
Poziom kształcenia drugiego stopnia 
Profil kształcenia ogólnoakademicki 
Forma studia stacjonarne 
 
Rok studiów pierwszy 
Semestr pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Dydaktyka chemii 1 - 
laboratorium 

    15    15 1 T, R 

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Dydaktyka chemii 1 - laboratorium   

Student nabędzie umiejętności wykonywania szkolnych doświadczeń chemicznych, wykorzystywania ich w 
procesie nauczania chemii w szkole oraz umiejętność kierowania pracą laboratoryjną uczniów. 

Dydaktyka chemii 1 - warsztaty 
metodyczne 

     30   30 2 Proj 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 1 - warsztaty 
metodyczne 

Student uzyskuje umiejętność planowania oraz prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole 
podstawowej, gimnazjum, szkole branżowej i liceum oraz popularyzowania wiedzy chemicznej wśród dzieci 
i młodzieży. 
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Pedagogika dla Chemii - cz. 1 
 30       30 2 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Pedagogika dla Chemii - cz. 1 

Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia 
teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości 
aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); 
kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności 
działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. 
Realizację tych celów umożliwiają między innymi następujące treści kształcenia: teleologiczne 
i  ksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich 
uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie 
pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, 
diagnostyki i terapii; 

Zasady pracy w laboratorium 
chemicznym 

    15    15 1 R 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Zasady pracy w laboratorium 
chemicznym 

Studenci zapoznają się z przepisami dotyczącymi funkcjonowania szkolnej pracowni chemicznej. 
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Rok studiów pierwszy 
Semestr drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Dydaktyka chemii 2 - 
laboratorium 

    30    30 2 T, R, Dośw.  

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Dydaktyka chemii 2 - laboratorium   

Kontynuacja programu laboratorium rozpoczętego w ramach przedmiotu Dydaktyka chemii 1. 
Student nabędzie umiejętności planowania, przygotowania i praktycznego wykonywania eksperymentów 
chemicznych wykorzystywanych w procesie realizacji programu nauczania chemii w szkole i na szkolnych 
kołach przedmiotowych. 

Dydaktyka chemii 2 - warsztaty 
metodyczne 

     30   30 2 Proj 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 2 - warsztaty 
metodyczne 

Kontynuacja warsztatów - Dydaktyka chemii 1. 
Student uzyskuje umiejętność planowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w liceum. 
Dowiaduje się, jak pracować z uczniem zdolnym i jak przygotować ucznia do matury. 

Pedagogika dla Chemii - cz. 2 
15 30       45 4 EP 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Pedagogika dla Chemii - cz. 2 

Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia 
teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości 
aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); 
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kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności 
działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. 
Realizację tych celów umożliwiają między innymi następujące treści kształcenia: teleologiczne 
i aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich 
uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie 
pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, 
diagnostyki i terapii. 

Psychologia - konwersatorium 
dla nauczycieli 

 30       30 2 T,  Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Psychologia - konwersatorium dla 
nauczycieli 

Zajęcia są adresowane do studentów Wydziału Chemii starających się o uprawnienia do nauczania chemii 
w szkole. Celem konwersatorium jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, wiedzy, 
którą słuchacz będzie mógł wykorzystać podczas pracy jako nauczyciel. 

Praktyki szkolne 
       60 60 3 Proj., R, PL 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Praktyki szkolne 

Celem przedmiotu jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą nauczyciela - kształtowanie 
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych poprzez: 
- zapoznanie się ze specyfiką szkoły podstawowej (poznanie realizowanych przez nią zadań, sposobu 
funkcjonowania, organizacji pracy, dokumentacji); 
- obserwowanie (uczniów i ich potrzeb, interakcji uczeń-nauczyciel oraz uczeń-uczeń, lekcji 
i zajęć pozalekcyjnych); 
- pełnienie roli opiekuna-wychowawcy (prowadzenie działań edukacyjnych, w tym zajęć wychowawczych) 
- prowadzenie dokumentacji praktyk; 
- konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką; 
- ewaluację prowadzonych działań. 
Celem przedmiotu jest także doskonalenie umiejętności dydaktycznych i chemicznych poprzez: 
- przeprowadzanie lekcji chemii; 
- pisanie konspektów lekcji; 
- formułowanie celów nauczania; 
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem 
metod aktywizujących uczniów; 
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# Przedmiot bloku pedagogicznego oferowany przez inny Wydział 
 
 
 

- opracowywanie materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem uczniów o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych; 
- przygotowywanie i bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń chemicznych i ich opisywanie na 
odpowiednim poziomie szczegółowości; 
- kontrolowanie wiedzy ucznia (kontrola ustna i pisemna). 

Praktyki pedagogiczne dla 
Chemii 

       15 15 1 T/EP/Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Praktyki pedagogiczne dla Chemii 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji; zapewnienie 
możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie; kształtowanie umiejętności 
refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności działaniowych w obszarze klasy 
szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. 

Psychologia dla nauczycieli 
   45     45 4 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Psychologia dla nauczycieli 

Celem zajęć jest utrwalenie, ćwiczenie umiejętności oraz praktyczne zastosowanie zagadnień z zakresu 
psychologii omówionych na zajęciach Psychologia – konwersatorium dla nauczycieli,  wiedzy, którą 
słuchacz będzie mógł wykorzystać podczas pracy jako nauczyciel. 

Emisja głosu i technika mowy# 
     30   30 2 Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Emisja głosu i technika mowy 

Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają 
na celu poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy 
i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu 
głosu. 
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Rok studiów drugi  
Semestr trzeci 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Dydaktyka chemii 3 - warsztaty 
metodyczne 

     15   15 1 Proj/T 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 3 - warsztaty 
metodyczne 

Kontynuacja warsztatów - Dydaktyka chemii 2. 
Student poznaje zasady oceniania egzaminów maturalnych. 

Dydaktyka chemii 3 - egzamin 

         1 EU/Proj 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 3 - egzamin 

Sprawdzane są wiedza i umiejętności studenta nabyte na warsztatach metodycznych, zajęciach 
laboratoryjnych oraz podczas praktyk w szkole. 

Multimedia w nauczaniu 
     15   15 1 Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Multimedia w nauczaniu 

Student poznaje zasady i potrafi wykorzystać różnorodne środki dydaktyczne na lekcjach chemii. 
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Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 33 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 480 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Prakt - Praktyki 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Prez. - prezentacja 
– R – raport/opis doświadczeń zgodnie z 

wymaganiami dydaktycznymi 
– Dośw. – przeprowadzenie pokazów 

doświadczeń chemicznych przewidzianych w 
programie szkolnym 

– PL – przeprowadzenie zajęć/warsztatów w 
szkole 

”. 

Praktyki pedagogiczne - liceum 
       60 60 3 Proj., R, PL 

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Praktyki pedagogiczne - liceum 

Celem przedmiotu jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą nauczyciela - kształtowanie 
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz dalsze doskonalenie umiejętności dydaktycznych 
i chemicznych. 

Praktyki psychologiczne dla 
chemii 

       15 15 1 Proj, R, PL 

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Praktyki psychologiczne dla chemii 

Przedmiotem praktyk jest nabycie przez studenta umiejętności obserwacji oraz formułowania opinii/hipotez 
w formie pisemnej na temat klasy szkolnej jako grupy oraz poszczególnych jej uczniów. 
W ramach praktyk studenci przeprowadzają zajęcie z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 
 

„Załącznik nr 25 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest 
kierunek studiów 

Dziedzina 
nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy 
udział 

dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa 

efektów uczenia się) 
nauki społeczne nauki o polityce i administracji 62% tak 

nauki społeczne nauki prawne 19% nie 

nauki społeczne nauki socjologiczne 19% nie 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: europeistyka (European Studies) 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 
Nazwa kierunku studiów: europeistyka 
Poziom kształcenia: drugi 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 

uczenia się 
dla programu 

studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 teorie i metody stosowane w studiach europejskich P7S_WG 
K_W02 wyniki najnowszych badań naukowych w wybranych zagadnieniach studiów europejskich P7S_WG 

K_W03 wybrane zaawansowane metody analizy i interpretacji danych w naukach o polityce 
i administracji, naukach prawnych i naukach socjologicznych P7S_WG 

K_W04 w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia opisu struktur i procesów społecznych P7S_WG 
K_W05 w pogłębiony sposób społeczne i kulturowe problemy współczesnej Europy P7S_WK 

K_W06 więzi polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe w Europie oraz powiązania Europy 
ze światem, a także formy rozwoju działalności gospodarczej P7S_WK 

K_W07 różne rodzaje struktur europejskich oraz relacje zachodzące między nimi P7S_WK 
K_W08 zmiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe zachodzące w Europie P7S_WK 
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K_W09 w pogłębiony sposób działalność Unii Europejskiej P7S_WK 
K_W10 w pogłębiony sposób prawo Unii Europejskiej P7S_WK 

K_W11 politykę tworzenia i stosowania prawa Unii Europejskiej, systemy prawnych krajów 
europejskich lub zasady arbitrażu międzynarodowego P7S_WK 

K_W12 prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu oraz analizy procesów i zjawisk w Europie, a 
także do twórczego zastosowania jej w praktyce P7S_UW 

K_U02 prognozować złożone procesy i zjawiska społeczne (społeczne, polityczne i prawne) P7S_UW 

K_U03 przeanalizować, zrozumieć i ocenić wybrany problem przy użyciu metody naukowej oraz 
samodzielnie zaproponować rozwiązanie problemu z zakresu studiów europejskich P7S_UW 

K_U04 prawidłowo interpretować unijne przepisy prawne dotyczące wybranych zagadnień P7S_UW 

K_U05 wykorzystać wiedzę z różnych dyscyplin w celu znalezienia rozwiązania problemów z 
obszaru studiów europejskich P7S_UW 

K_U06 
gromadzić, analizować i dokonywać syntezy, konstruować narzędzia badawcze, 
opracowywać i prezentować wyniki badań własnych z wykorzystaniem zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych 

P7S_UW 

K_U07 przygotować pracę pisemną spełniającą standardy akademickie oraz podejmującą analizę 
krytyczną wybranych problemów studiów europejskich P7S_UK 

K_U08 przygotować wystąpienie ustne spełniające standardy akademickie oraz podejmującą 
analizę krytyczną wybranych problemów studiów europejskich P7S_UK 

K_U09 wziąć udział w dyskusji i ją prowadzić, wykorzystując poglądy innych osób oraz swoje 
własne P7S_UK 

K_U10 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu studiów 
europejskich 

P7S_UK 
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K_U11 współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować zespołem P7S_UO 

K_U12 samodzielnie zdobywać wiedzę i kierować rozwojem swoich umiejętności 
i ukierunkowywać innych w tym zakresie P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 uznania znaczenia wiedzy w krytycznym odnoszeniu się do problemów i w ich 
rozwiązywaniu w praktyce P7S_KK 

K_K02 podejmowania współpracy międzynarodowej P7S_KO 
K_K03 świadomego i krytycznego uczestnictwa w kulturze europejskiej P7S_KR 
K_K04 przyjęcia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela P7S_KR 
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy [dla 
osób, które nie 
miały tego 
przedmiotu na 
swoich studiach] 

4        4  test   

Treści programowe Wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementy prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej, jak również udzielania 
pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej [dla 
osób, które nie 
miały tego 
przedmiotu na 
swoich studiach] 

4        4  

obecność i 
przygotowanie do 
zajęć lub praca 
pisemna 

  



 

6 

Treści programowe 

Tematyka przedmiotu dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza wybranych 
aspektów prawa własności przemysłowej; praw autorskich i praw pokrewnych, a także otwartych zasobów naukowych i 
edukacyjnych. Prezentowane są pojęcia, regulacje prawne, przykłady chronionych przedmiotów oraz praktyczne zastosowania 
praw własności intelektualnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Praca badawcza w 
relacji z 
otoczeniem 
społeczno-
gospodarczym 
(kurs internetowy) 

         0  B  

Treści programowe Przedmiot przygotowujący studentów do podjęcia aplikacyjnej pracy dyplomowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03, K_K01 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki 

         1    

Treści programowe Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Cywilizacja 
europejska 30   30     60 4 

EP / aktywność 
na zajęciach / 
EU1 

B nauki socjologiczne 

Treści programowe Głównym celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wybranych zagadnień z historii cywilizacji europejskiej; ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, które w sposób istotny wpłynęły na kształt współczesnej Europy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W08, K_U08, K_U09, K_K03 

Europejskie 
struktury 
współpracy 

30        30 3 EP B nauki o polityce i 
administracji  

Treści programowe 
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wielością form, jakie przyjmuje współpraca w Europie. Dotyczą zarówno państw, 
jak i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Przedmiot nie dotyczy Unii Europejskiej, ale innych, niekiedy mało znanych, 
czasem niszowych, struktur współpracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W02, K_W07 

Przedmioty 
humanistyczne 
(jeden do wyboru z 
oferowanych)  

 30       30  3 
aktywność na 
zajęciach / praca 
pisemna 

 
nauki o sztuce / 
nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe 
Obowiązkowe przedmioty humanistyczne w programie studiów. Przedmiot do wyboru: w pierwszym roku w ofercie znajdą się: 
Międzynarodowe stosunki kulturalne / Tożsamości w Europie. Zadaniem zajęć jest doskonalenie kompetencji czytania i 
analizy tekstów naukowych oraz dyskutowania na ich temat. 

                                                            
1 Ukośniki w opisie form wersyfikacji efektów kształcenia oznaczają, że prowadzącemu pozostawia się możliwość wyboru formy lub zestawu form weryfikacji. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W08, K_K03, K_U08, K_U09 

Teoria i praktyka 
demokracji 
europejskiej 

30   30     60 4 T / aktywność na 
zajęciach B nauki o polityce i 

administracji 

Treści programowe Praktyczny wymiar funkcjonowania systemu Unii Europejskiej wraz z jego wymiarami: normatywnym, instytucjonalnym, 
funkcjonalnym i komunikacyjnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W07, K_W09, K_U08, K_U09, K_U11, K_K01, K_K04 

Unia Europejska w 
systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodoweg
o 

30        30 3 E / EP  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 

Zadaniem zajęć jest przedstawienie ewolucji systemu bezpieczeństwa europejskiego funkcjonującego z udziałem Unii 
Europejskiej, przedstawienie kryteriów oceniania jej efektywności, analiza wybranych przypadków działalności politycznej i 
operacyjnej Unii Europejskiej, a także podejmowanych przez nią działań w sferze konsolidacji przemysłów obronnych państw 
członkowskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_W12 

Negocjacje w Unii 
Europejskiej  30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / udział 
w debacie / 
indywidualna 
praca 

B nauki o polityce i 
administracji 
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Treści programowe Przedmiot pozwala zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji. Omawiane są 
uwarunkowania, style negocjacyjne, strategie, taktyki i techniki oraz struktura procesu negocjacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U02, K_U09, K_U11, K_K01 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o 
polityce i 
administracji 
(jeden do wyboru z 
oferowanych) 

 30       30 3 E B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej na kontynencie europejskim (instytucje, główne kierunki działań, narzędzia 
oddziaływania). W pierwszym roku następujące zajęcia do wyboru: Instytucje dyplomacji Unii Europejskiej / Polityki 
zagraniczne państw europejskich 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W09, K_W12, K_U07, K_U08 

Przedmioty z 
zakresu nauk 
prawnych (jeden do 
wyboru z 
oferowanych)  

 30       30 3 Aktywność na 
zajęciach / E B nauki prawne 

Treści programowe 
Pogłębiona wiedza z zakresu prawa na kontynencie europejskim. Do wyboru zagadnienia Unii Europejskiej lub systemów 
krajowych państw członkowskich. W pierwszej edycji programu do wyboru: Prawo ustrojowe Unii Europejskiej / Systemy 
prawne państw europejskich 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_U02, K_U04, K_U07 
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Metody ilościowe i 
jakościowe w 
badaniach 
społecznych  

 30       30 3 praca pisemna / 
EP B 

nauki o polityce 
i administracji / nauki 
prawne / nauki 
socjologiczne 

Treści programowe Celem przedmiotu jest zapoznanie z procesem badań empirycznych w naukach społecznych: od projektowania badań, poprzez 
zbieranie danych, po ich analizę i opisywanie rezultatów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U07, K_U09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 330 
 
4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki          1    

Treści programowe  Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Seminarium 
magisterskie   30      30 6 konspekt pracy 

magisterskiej B 

nauki o 
polityce i 
administracji / 
nauki prawne 
/ nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  Przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. Student powinien opanować metody i techniki prowadzenia 
badań naukowych i technik pisania tekstu naukowego oraz zapoznać się z literaturą tematu badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W12, K_U03, K_U06, K_U07, K_U09, K_U12 

Współczesne teorie 
integracji europejskiej  30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / E / 
praca 
indywidualna 
studenta 

B 
nauki o 
polityce 
i administracji  

Treści programowe  

W pierwszej części zajęcia będą poświęcone teoriom stosunków międzynarodowych i ich wyjaśnieniom integracji 
europejskiej. W drugiej części przedyskutowane zostaną założenia teorii integracji europejskiej, takich jak funkcjonalizm, 
federalizm, transakcjonizm, neofunkcjonalizm, liberalizm międzyrządowy, instytucjonalizm i wielopoziomowe 
zarządzanie.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W12, K_U08, K_U09 

Gra strategiczna   30       30 3 

zaliczenie 
pisemne / 
zaliczenie kursu 
online 

B 
nauki o 
bezpieczeńst
wie 

Treści programowe  Zajęcia koncentrują się na wybranych elementach teorii związanych ze stabilizowaniem państw. Przedmiot jest 
realizowany w formie symulatora stabilizacji sytuacji pokonfliktowej.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U05, K_U11, K_K01 

Lobbing w Unii 
Europejskiej   30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / praca 
indywidualna 
studenta / praca 
semestralna 

B 

nauki o 
polityce i 
administracji / 
nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  Lobbing w Unii Europejskiej w teorii teoretycznym oraz wymiarze praktycznym, europeizacja lobbingu, typologia grup 
interesu, proces formowania się lobbingu w Europie. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W09, K_W07, K_U01, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01 

Europeizacja – teoria 
i praktyka 30        30 2 EP B 

nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu europeizacji, w tym w wielu wymiarach i sektorach jej 
działania. Ponadto, zamiarem wykładu jest zdobycie wiedzy na temat politologicznych aspektów procesów integracji 
europejskiej. Ponadto celem zajęć jest zdobycie umiejętności krytycznej oceny działań podejmowanych w trakcie 
integracji europejskiej, łączenia zagadnień teoretycznych z oceną faktów empirycznych oraz podejścia 
interdyscyplinarnego w politologii.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W07, K_W07, K_U02 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk 
społecznych (nauk 
socjologicznych i 
nauk o polityce i 

 30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / 
zaliczenie 
pisemne 

B 

nauki 
socjologiczne 
/ nauki 
polityce i 
administracji 
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administracji) (jeden 
do wyboru z 
oferowanych) 

Treści programowe  
Łączenie dorobku nauk socjologicznych i politologicznych do rozwiązywania wybranych problemów współczesnej Europy. 
W pierwszej edycji programu do wyboru: Socjologia instytucji społecznych / Europejski obszar społeczny / Ruchy 
społeczne w Europie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04, K_W08, K_U05, K_U08, K_U09 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk 
socjologicznych 
(jeden do wyboru z 
oferowanych) 

30        30 3 EP B nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  
Interdyscyplinarna analiza gospodarczych problemów współczesnej Europy. Wykorzystanie narzędzi nauk 
ekonomicznych i socjologicznych. W pierwszej edycji programu do wyboru: Modele kapitalizmu w Europie / 
Globalizacja i kryzys rozwoju w Europie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U05 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk 
prawnych (jeden do 
wyboru z oferowanych) 

 30       30 3 

zaliczenie 
pisemne / 
aktywność na 
zajęciach / E 

B nauki prawne 

Treści programowe  Pogłębiona wiedza z zakresu wybranych zagadnień prawa w kontekście problemów transgranicznych. W pierwszej edycji 
programu do wyboru: Prawo rynków finansowych Unii Europejskiej / Arbitraż międzynarodowy 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W10, K_W11, K_W12, K_U04, K_U07 

Koordynacja polityk 
europejskich  30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / 
zaliczenie 
pisemne 

B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  

Przedmiot podejmuje kwestie dotyczące istoty koordynacji polityki europejskiej kraju członkowskiego w Unii Europejskiej, 
koordynacji działań krajowej administracji rządowej w ramach procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, modeli 
koordynacji polityk europejskich na wybranych przykładach starych i nowych państw członkowskich, problemów 
koordynacji polskiej polityki europejskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06, KW09, K_U08, K_U09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 co najmniej 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu / 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki          1    

Treści programowe  Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Seminarium 
magisterskie   30      30 6 2 rozdziały pracy 

magisterskiej B 

nauki o 
polityce i 
administracji / 
nauki prawne / 
nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  Praca nad kolejnymi częściami pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W12, K_U03, K_U06, K_U07, K_U09, K_U12 

Przedmiot 
kierunkowy w języku 
obcym (jeden do 
wyboru z oferowanych) 

15  2 

aktywność na 
zajęciach / praca 
pisemna w 
języku obcym 
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Treści programowe  
Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez jednostki prowadzące kierunek. Celem zajęć jest 
doskonalenie kompetencji językowych w powiązaniu z tematyką studiów. Studenci osiągają biegłość w posługiwaniu się 
językiem obcym na poziomie poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U10 

Polityka tworzenia 
prawa w Unii 
Europejskiej 

30        30 3 EP B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  Analiza politologiczna tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Przedstawienie głównych aktorów, instytucji, mechanizmów i 
działań politycznych w zakresie tworzenia prawa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W10, K_W11, K_U05 

Wspólna polityka 
handlowa Unii 
Europejskiej 

 30       30 3 
aktywność na 
zajęciach / udział 
w debacie 

B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  
Instytucjonalne podstawy wspólnej polityki handlowej. Międzynarodowy system handlowy GATT/WTO. Instrumenty polityki 
handlowej. Funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Współpraca gospodarcza i handlowa Unii 
Europejskiej z innymi ugrupowaniami regionalnymi. Spory handlowe Unii Europejskiej z innymi państwami. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W09, K_U08, K_U09, K_U11 

Stosowanie prawa 
Unii Europejskiej w 
Polsce 

 30       30 3 aktywność na 
zajęciach B nauki prawne 
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Treści programowe  
Celem zajęć jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów procesów stosowania prawa Unii Europejskiej w 
Polsce oraz zapoznanie studenta z zasadami, mechanizmami, procedurami i zakresem uczestnictwa krajowych organów 
w stosowaniu prawa Unii Europejskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W10, K_U05 

Bezpieczeństwo 
międzynarodowe w 
Europie 

 30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / 
indywidualna 
praca studenta / 
udział w dyskusji 

 
nauki o 
bezpieczeńst
wie 

Treści programowe  Celem zajęć jest przedstawienie studentom zagadnień związanych ze współczesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego w Europie. Część zajęć zostanie poświęcona zagadnieniom wojen informacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_U02, KU_U11, K_U09 

Polityka rozwojowa i 
humanitarna Unii 
Europejskiej 

 30       30 3 proj B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  
Problematyka międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, pomocy rozwojowej i zróżnicowania rozwoju społeczno-
gospodarczego na świecie. Ponadto ukazanie polityki rozwojowej i humanitarnej Unii Europejskiej jako jednego z 
najważniejszych wymiarów polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W09, K_U11, K_U02, K_U05, K_U08, K_U06, K_K02 

Prawo 
instytucjonalne i 
prawo stosunków 

30        30 3 EP B nauki prawne 
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zewnętrznych Unii 
Europejskiej 

Treści programowe  Pogłębiona wiedza nt. zagadnień prawnych w odniesieniu do instytucji i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U04, K_K04 

Unia Europejska a 
rynki wschodzące  30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / 
zaliczenie 
pisemne 

B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  Celem zajęć jest prezentacja i analiza relacji Unii Europejskiej z najważniejszymi wschodzącymi gospodarkami 
współczesnego świata – z Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W09, K_U02, K_U08, K_U12 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 255 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki          3    

Treści programowe  Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Seminarium 
magisterskie   30      30 9 praca 

magisterska B 

nauki o 
polityce i 
administracji 
/ nauki 
prawne / 
nauki 
socjologiczn
e 

Treści programowe  Przygotowanie całej pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W12, K_U03, K_U06, K_U07, K_U09, K_U12 
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Przedmiot 
kierunkowy w języku 
obcym (jeden do 
wyboru z oferowanych) 

15 15 2 

aktywność na 
zajęciach / praca 
pisemna w 
języku obcym 

  

Treści programowe  
Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez jednostki prowadzące kierunek. Celem zajęć jest 
doskonalenie kompetencji językowych w powiązaniu z tematyką studiów. Studenci osiągają biegłość w posługiwaniu się 
językiem obcym na poziomie poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U10 

Antropologia 
ekonomiczna  30   30     60 4 E  

nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści programowe  Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi teoretycznymi i metodologicznymi perspektywami 
w antropologicznych studiach nad ludzkimi zachowaniami gospodarczymi zarówno obecnie, jak i w przeszłości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W08, K_W12, K_U07 

Przedmioty 
monograficzne 
z zakresu nauk 
o polityce 
i administracji (jeden 
do wyboru 
z oferowanych) 

 30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / udział 
w debacie / praca 
pisemna 

B 
nauki o 
polityce i 
administracji  

Treści programowe  
Zajęcia pogłębiające specjalistyczną wiedzę z zakresu współczesnych problemów politycznych w Europie. W pierwszej 
edycji programu do wyboru: Współpraca w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej / Uchodźcy 
w Unii Europejskiej 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W09, K_U08, K_U09 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o 
polityce i 
administracji (jeden 
do wyboru z 
oferowanych) 

 30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / 
indywidualna 
praca studenta 

B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  

Przedmiot interdyscyplinarny łączący wiedzę politologiczną z wiedzą o komunikowaniu masowym. Celem zajęć jest 
wykorzystanie osiągnięć nauk o komunikacji społecznej i mediach do zrozumienia współczesnych problemów 
politycznych. W pierwszej edycji programu oferuje się do wyboru następujące przedmioty: Marketing i promocja w Unii 
Europejskiej / Marka na rynku europejskim  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_U01, K_U05, K_U06 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o 
polityce i 
administracji (jeden 
do wyboru z 
oferowanych) 

30        30 3 T B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  
Przedmioty pogłębiające wiedzę z zakresu zarządzania sprawami gospodarczymi w Unii Europejskiej i jej krajach 
członkowskich. W pierwszej wersji programu do wyboru: Zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / Finanse 
Unii Europejskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W09, K_U01 
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Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o 
polityce i 
administracji (jeden 
do wyboru z 
oferowanych) 

 30       30 3 
aktywność na 
zajęciach, praca 
w grupie 

B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  
Przedmioty pogłębiające wiedzę na wybrane problemy z zakresu nauk o polityce i administracji. W pierwszej wersji 
programu do wyboru: Organizacje pozarządowe w Unii Europejskiej / Partie polityczne w Unii Europejskiej / 
Protokół dyplomatyczny  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W02, K_U11, K_U08, K_K02 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 255 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1110 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej 
liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki społeczne nauki o polityce i administracji 51 

nauki społeczne nauki prawne 17 

nauki społeczne nauki socjologiczne 13 

 
7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod ISCED 0312 (Politologia i wiedza o społeczeństwie) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 61 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych 
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

minimum 902 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 
społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów 

7 

                                                            
2 W programie dopuszcza się 30 pkt ECTS zajęć z użyciem technik nauczania na odległość. 



 

24 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne 
lub nauki społeczne 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu 
praktycznego (zajęcia z literką P) nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni 
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego 
(zajęcia z literką B) 

94 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
”. 
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Załącznik nr 5 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
„Załącznik nr 31 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki humanistyczne językoznawstwo 69% Tak 

nauki humanistyczne literaturoznawstwo 31% Nie 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: filologia białoruska z językiem angielskim 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: filologia białoruska z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K2_W01 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań 
językoznawczych 

P7S_WG Zakres i głębia 

K2_W02 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań 
literaturoznawczych 

P7S_WG Zakres i głębia 

K2_W03 w pogłębionym stopniu terminologię językoznawczą, także z zakresu zaawansowanej 
wiedzy szczegółowej 

P7S_WG Zakres i głębia 

K2_W04 w pogłębionym stopniu terminologię literaturoznawczą, także z zakresu 
zaawansowanej wiedzy szczegółowej 

P7S_WG Zakres i głębia 

K2_W05 w pogłębionym stopniu funkcjonowanie języka w różnych kontekstach, m.in. literatury, 
kultury, religii, historii, sztuki, polityki, gospodarki oraz mediów  

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K2_W06 w pogłębionym stopniu naturę języka, istotę oraz wpływ przemian historyczno-
kulturowych na jego rozwój 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K2_W07 w pogłębionym stopniu właściwe różnym szkołom badawczym zasady interpretacji 
wytworów kultury 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K2_W08 w pogłębionym stopniu główne kierunki rozwoju badań językoznawczych 
i najważniejsze współczesne problemy oraz wyzwania 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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K2_W09 w pogłębionym stopniu główne kierunki rozwoju badań literaturoznawczych 
i najważniejsze współczesne nurty 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K2_W10 w pogłębionym stopniu różnice i podobieństwa międzyjęzykowe oraz właściwe techniki 
transferu międzyjęzykowego 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K2_W11 w pogłębionym stopniu istotę komunikacji specjalistycznej, jej ograniczenia 
oraz wyzwania 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K2_W12 pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym w szczególności 
prawa autorskiego 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K2_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje 
z wykorzystaniem źródeł różnojęzycznych, w tym źródeł internetowych, 
w nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U02 formułować i analizować problemy badawcze z zakresu językoznawstwa, dobierać 
innowacyjne metody i narzędzia badawcze, w tym zaawansowane techniki 
informacyjno-komunikacyjne, oraz opracowywać i prezentować wyniki, także 
w nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U03 dokonać krytycznej analizy wybranych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych, oraz zaproponować inne obszary ich 
zastosowań 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U04 formułować i analizować problemy badawcze z zakresu literaturoznawstwa, dobierać 
innowacyjne metody i narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki, 
także w nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U05 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi 
z zakresu językoznawstwa 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U06 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi 
z zakresu literaturoznawstwa 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U07 posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami 
właściwymi dla językoznawstwa w czasie prowadzonych debat i dyskusji 
ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 
P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym 
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K2_U08 posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami 
właściwymi dla literaturoznawstwa w czasie prowadzonych debat i dyskusji 
ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 
P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym 

K2_U09 rozpoznać różne rodzaje wytworów literatury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę 
i interpretację w szerokim kontekście z wykorzystaniem innowacyjnych metod 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U10 rozpoznać rodzaje tekstów specjalistycznych oraz przeprowadzić ich analizę językową P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U11 rozpoznać związki językoznawstwa z innymi dyscyplinami oraz wskazać implikacje 
praktyczne 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U12 porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych 
w wybranym języku obcym 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym 

K2_U13 przygotować poprawne, rozbudowane, klarowne i spójne prace pisemne w języku 
obcym na wybrane tematy, także w ramach komunikacji specjalistycznej 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym 

K2_U14 przygotować wystąpienia ustne w języku obcym dotyczące zagadnień szczegółowych 
z wykorzystaniem różnych źródeł, także w ramach komunikacji specjalistycznej 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym 

K2_U15 posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu, także 
w ramach komunikacji specjalistycznej 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K2_U16 kierować pracą w zespole oraz współdziałać w ramach prac zespołowych P7S_UO Organizacja pracy /planowanie i praca 
zespołowa 

K2_U17 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie 
oraz ukierunkować innych w tym zakresie 

P7S_UU Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K2_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P7S_KK Oceny – krytyczne podejście 

K2_K02 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych 
i praktycznych oraz sięgania po opinie ekspertów 

P7S_KK Oceny – krytyczne podejście 
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K2_K03 określania priorytetów służących realizacji wyznaczonego przez siebie zadania 
w zakresie zobowiązań społecznych 

P7S_KO Odpowiedzialność 

K2_K04 prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych z zachowaniem 
tradycji i zasad etyki zawodowej oraz rozwijania własnych kompetencji zawodowych 

P7S_KR Rola zawodowa 

K2_K05 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego, działając 
w sposób przedsiębiorczy  

P7S_KO Odpowiedzialność 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 
4. Semestr dla kierunku 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Współczesna 
literatura 
białoruska I 

 2       30 3 zaliczenie w formie 
ustnej 

B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z literaturą białoruskojęzyczną od 90. XX wieku aż do dnia dzisiejszego, 
jej podstawowymi kierunkami i tendencjami rozwoju. Przedstawiona zostanie charakterystyka sytuacji literackiej na Białorusi. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02; K2_W04; K2_W07; K2_W09; K2_W12 
K2_U04; K2_U06; K2_U08; K2_U09; K2_U12; K2_U15; K2_U17 
K2_K01; K2_K02 

Teoria literatury 

 2       30 3 EU B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest wprowadzenie zagadnień ogólnoteoretycznych z zakresu teorii literatury, dotyczących wyznaczników literatury, budowy 
i sposobu istnienia dzieła literackiego, kompozycji dzieła w stopniu przekraczającym zakres poetyki. Ich zadaniem jest ukształtowanie 
umiejętności myślenia teoretycznego oraz prezentacja różnorodnych stanowisk teoretycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02; K2_W04; K2_W07; K2_W09 
K2_U04; K2_U06; K2_U08  
K2_K01; K2_K02 

Ograniczenia w 
procesie 
tłumaczenia 

 2       30 3 PR B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Zajęcia mają na celu omówienie wybranych przykładów działalności tłumaczeniowej (m.in. tłumaczeń audiowizualnych, tłumaczeń poezji, 
tłumaczeń poświadczonych, tłumaczeń specjalistycznych) z punktu widzenia czynników oraz ograniczeń występujących w procesie 
przygotowania przekładu. Punktem wyjścia do analizy jest omówienie modelu potencjalnych ograniczeń, z którymi tłumacz może mieć 
do czynienia. Zajęcia prowadzone w języku angielskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W05; K2_W10; K2_W11  
K2_U02; K2_U05; K2_U07; K2_U10; K2_U11; K2_U15; K2_U16  
K2_K02; K2_K04 

Wstęp do retoryki 
 2       30 3 EP  B językoznawstwo 
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Treści 
programowe 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami retoryki, w tym retoryki wizualnej, oraz wykorzystanie 
tego instrumentarium do analizy wybranych dokumentów białoruskiego dyskursu publicznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W05; K2_W10; K2_W11 
K2_U02; K2_U07; K2_U10; K2_U11 
K2_K01; K2_K02; K2_K03; K2_K04 

Nauka języka 
białoruskiego I 

   6     90 6 T  językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest pogłębienie umiejętności komunikowania się studentów w języku białoruskim na poziomie zaawansowanym C1 (zgodnie 
z ramami ESOKJ). Główny nacisk kładziony jest na biegłość wypowiedzi (pisemnej i ustnej), szybkiej i kompetentnej reakcji 
na zasłyszane informacje oraz doskonalenie umiejętności poprawnego pisania złożonych tekstów problemowych w oparciu o teksty 
współczesne zawierające żargonizmy, zapożyczenia, wyrazy potoczne itp. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11 
K2_U01; K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 

Język białoruski w 
biznesie 

   2     30 2 T   

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest nabycie przez studenta-filologa umiejętności posługiwania się językiem białoruskim w sferze ekonomicznej i biznesowej 
oraz rozwijanie sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C1 (zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01;K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04; K2_K05 
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Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego I 

   4     60 4 EU   

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie B2+. Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności 
językowych na określonym poziomie. Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych struktur gramatyczno-leksykalnych, 
pracę z materiałami autentycznymi, jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczeń pisemnych na język polski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W03; K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U12; K2_U13; K2_U14; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy I 

 

2       30 2 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na II stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W05; K2_W06; K2_W08; K2_W10 
K2_U02; K2_U03; K2_U05; K2_U07; K2_U11; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K04; K2_K05 

Seminarium 
magisterskie I 
(językoznawcze / 
literaturoznawcze 
– do wyboru) 

  2      30 2 zaliczenie B 
 

językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej na podstawie własnego materiału badawczego. W pierwszym 
semestrze studenci zapoznają się z głównymi kierunkami badawczymi w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa, literaturą 
przedmiotu oraz metodologią badań. Biorą udział w debatach oraz dyskusjach dotyczących wybranych zagadnień, co pozwala poznać ich 
zainteresowania badawcze.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W07; K2_W08; K2_W09; K2_W12 
K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U11; K2_U13; K2_U14; K2_U15; 
K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K04 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki (do wyboru)* 

        30 2    

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu wybranej dziedziny i/lub dyscypliny spoza kierunku studiów. 

Praktyczna nauka 
języka rosyjskiego 
I (fakultatywnie)** 

   [4]     [60] [3] T   

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują naukę języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych 
dla poziomu biegłości językowej B1/B2 (zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W10; K2_W11 
K2_U01; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15 
K2_K01, K2_K02; K2_K04 

* Co najmniej 5 punktów ECTS w ramach OGUN-ów powinno obejmować przedmioty z obszaru nauk społecznych. 
** Zajęcia fakultatywne – oferta Katedry Białorutenistyki 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 [33] 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 [450] 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– Inne (należy podać jakie) 

 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Współczesna 
literatura 
białoruska II 

 2       30 4 EU B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z literaturą białoruskojęzyczną od lat 90. XX wieku aż do dnia dzisiejszego, 
jej podstawowymi kierunkami i tendencjami rozwoju. Przedstawiona zostanie charakterystyka sytuacji literackiej na Białorusi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02; K2_W04; K2_W07; K2_W09; K2_W12 
K2_U04; K2_U06; K2_U08; K2_U09; K2_U12; K2_U15; K2_U17 
K2_K01; K2_K02 

Wstęp do 
etnolingwistyki 

 2       30 3 T B językoznawstwo 
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Treści 
programowe 

Celem zajęć jest wskazanie istotnych związków języka z kulturą danej społeczności językowej. Na podstawie analizy tekstów polsko- 
i obcojęzycznych studenci maja możliwość zrozumienia, w jaki sposób i w jakim stopniu język może stanowić źródło wiedzy kulturowej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W05; K2_W06; K2_W08  
K2_U05; K2_U07; K2_U15; K2_U16  
K2_K01; K2_K02; K2_K03 

Polsko-białoruska 
gramatyka 
konfrontatywna  

 2       30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe  

Przedmiot zakłada przedstawienie typologii lingwistycznej języków wschodniosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw 
i różnic w budowie gramatycznej języka polskiego i białoruskiego. W trakcie realizacji kursu zostaną omówione wszystkie poziomy obu 
porównywanych języków w aspekcie synchronicznym, z elementami aspektu diachronicznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W 03; K2_W05; K2_W06; K2_W08  
K2_U05; K2_U07; K2_U15; K2_U16  
K2_K01; K2_K02; K2_K03 

Nauka języka 
białoruskiego II  

   6     90 6 EP+EU  językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie zaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych 
określonych dla poziomu biegłości językowej powyżej C1 (zgodnie z ramami ESOKJ). Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności 
studentów w zakresie swobodnej komunikacji językowej obejmującej problematykę współczesną. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 

Język białoruski w 
polityce 

   2     30 2 T   
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Treści 
programowe 

Celem zajęć jest nabycie przez studenta-filologa umiejętności posługiwania się językiem białoruskim w sferze polityki i public relations oraz 
rozwijanie sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C1 (zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_01; K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04; K2_K05 

Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego II 

   4     60 4 T + zaliczenie w 
formie ustnej 

  

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie B2+/C1. Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności 
językowych na określonym poziomie. Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych struktur gramatyczno-leksykalnych, 
pracę z materiałami autentycznymi, jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczeń pisemnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W03; K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U12; K2_U13; K2_U14; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
literaturoznawczy I

 2       30 2 T B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Szczegółowa tematyka literaturoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na II stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02; K2_W04; K2_W07; K2_W10 
K2_U03; K2_U05; K2_U06; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U11; K2_U14; K2_U15 
K2_K01; K2_K02; K2_K03; K2_K04 
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Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy II 

 2       30 2 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na II stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W08  
K2_U02; K2_U03; K2_U05; K2_U07; K2_U11; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K03 

Seminarium 
magisterskie II 
(językoznawcze 
/literaturoznawcze 
– do wyboru) 

  2      30 2 zaliczenie B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej na podstawie własnego materiału badawczego. W drugim 
semestrze studenci poznają szczegółowe kryteria merytoryczne oraz techniczne przygotowania pracy badawczej, jak również główne 
narzędzia oraz metody prowadzenia badań ilościowych i jakościowych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie konspektu 
pracy magisterskiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W07; K2_W08; K2_W09; K2_W12 
K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U11; K2_U13; K2_U14; K2_U16; 
K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K04 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki (do wyboru)* 

        30 2    

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu wybranej dziedziny i/lub dyscypliny spoza kierunku studiów. 
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Praktyczna nauka 
języka rosyjskiego 
II (fakultatywnie)** 

   [4]     [60] [3] T   

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują naukę języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych 
dla poziomu biegłości językowej B2 (zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W10; K2_W11 
K2_U01; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15 
K2_K01, K2_K02; K2_K04 

* Co najmniej 5 punktów ECTS w ramach OGUN-ów powinno obejmować przedmioty z obszaru nauk społecznych. 
** Zajęcia fakultatywne – oferta Katedry Białorutenistyki 
 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 [33] 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 [450] 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólno akademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Teoria i praktyka 
przekładu polsko-
białoruskiego 

 2       30 3 EP B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi tendencjami we współczesnej teorii przekładu białoruskiego i skonfrontowanie ich 
z polskim dorobkiem translatologicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W 03; K2_W05; K2_W08; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U02; K2_U03; K2_U07; K2_U10; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K03; K2_K04; K2_K05 

Nauka języka 
białoruskiego III 

   2     30 2 T  językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie zaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych 
określonych dla poziomu biegłości językowej C2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Celem zajęć jest udoskonalenie umiejętności studentów 
w zakresie swobodnej komunikacji językowej obejmującej problematykę współczesną. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 
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Pisanie tekstów 
specjalistycznych 

   2     30 3 PR   

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowej: pisanie tekstów specjalistycznych w języku białoruskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W03; K2_W10; K2_W11 
K2_U01; K2_U07; K2_U10; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K03; K2_K04 

Specjalistyczny 
język białoruski I 

   2     30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest nabycie przez studenta-filologa umiejętności posługiwania się białoruskim językiem specjalistycznym oraz rozwijanie 
sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Ćwiczenia z zakresu leksyki 
oraz tłumaczenia na język białoruski obejmują przede wszystkim teksty specjalistyczne z wybranych dziedzin życia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04; K2_K05 

Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego III 

   2     30 3 T + zaliczenie w 
formie ustnej 

  

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie C1. Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności 
językowych na określonym poziomie. Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych struktur gramatyczno-leksykalnych, 
pracę z materiałami autentycznymi, jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczeń pisemnych. Ćwiczenia tłumaczeniowe 
(tłumaczenie na język polski) obejmują teksty ogólne, jak również teksty specjalistyczne z wybranych dziedzin życia. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W03; K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U14; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
literaturoznawczy 
II 

1   1     30 4 EU B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Szczegółowa tematyka literaturoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na II stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02; K2_W04; K2_W07; K2_W09 
K2_U04; K2_U06; K2_U08 
K2_K01; K2_K02 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy III 

 2       30 3 Proj./PR B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 

przedmiotach obowiązkowych na II stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W03; K2_W 08  
K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U11; K2_U12; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K03; K2_K05 
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Seminarium 
magisterskie III 
(językoznawcze / 
literaturoznawcze 
– do wyboru) 

  2      30 4 zaliczenie B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej na podstawie własnego materiału badawczego. W trzecim 
semestrze student przygotowuje część przeglądowo-teoretyczną pracy magisterskiej w oparciu o wybraną literaturę przedmiotu. Ponadto 
gromadzi dane badawcze, wybiera odpowiednie metody i narzędzia badań. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opracowanie 
co najmniej części przeglądowo-teoretycznej pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W07; K2_W08; K2_W09; K2_W12 
K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U11; K2_U13; K2_U14; K2_U16; 
K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K04 

Wykład 
monograficzny (do 
wyboru) 

2        30 2 EU B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze szczegółowymi i wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa 
lub literaturoznawstwa. Wykład ma charakter autorski – dobór treści i omawianych zagadnień w dużej mierze zależy od zainteresowań 
oraz potrzeb studentów.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W07; K2_W08; K2_W09; K2_W12 
K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U11; K2_U13; K2_U14; K2_U16; 
K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K04 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki (do wyboru)* 

        30 3    

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu wybranej dziedziny i/lub dyscypliny spoza kierunku studiów. 
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Praktyczna nauka 
języka rosyjskiego 
III (fakultatywnie)**

   [4]     [60] [3] T   

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują naukę języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych 
dla poziomu biegłości językowej B2 (zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W10; K2_W11 
K2_U01; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15 
K2_K01, K2_K02; K2_K04 

* Co najmniej 5 punktów ECTS w ramach OGUN-ów powinno obejmować przedmioty z obszaru nauk społecznych. 
** Zajęcia fakultatywne – oferta Katedry Białorutenistyki 
 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 [3] 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 [360] 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólno akademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka języka 
białoruskiego IV 

   2     30 4 EP+EU  językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie zaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych 
określonych dla poziomu biegłości językowej C2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Celem zajęć jest udoskonalenie umiejętności studentów 
w zakresie swobodnej komunikacji językowej obejmującej problematykę współczesną. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 

Specjalistyczny 
język białoruski II 

   2     30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe  

Zajęcia stanowią kontynuację nauki białoruskiego języka specjalistycznego i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych 
dla poziomu biegłości językowej C2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Ćwiczenia z zakresu leksyki oraz tłumaczenia na język białoruski obejmują 
przede wszystkim teksty specjalistyczne z wybranych dziedzin życia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04; K2_K05 
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Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego IV 

   2     30 4 EU   
 

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie C1/C1+. Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności 
językowych na określonym poziomie. Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych struktur gramatycznych oraz słownictwa 
branżowego, pracę z materiałami autentycznymi, jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczeń pisemnych. Ćwiczenia 
tłumaczeniowe (tłumaczenie na język polski) obejmują przede wszystkim teksty specjalistyczne z wybranych dziedzin życia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W03; K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U14; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy IV 

 2       30 2 T B językoznawstwo 
 

Treści 
programowe 

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na II stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W05; K2_W06; K2_W12 
K2_U01; K2_U02; K2_U07; K2_U11; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K03; K2_K04 

Seminarium 
magisterskie IV 
(językoznawcze / 
literaturoznawcze 
– do wyboru) 

  2      30 14 zaliczenie B językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej na podstawie własnego materiału badawczego. W czwartym 
semestrze studenci opracowują część badawczą pracy magisterskiej oraz finalizują jej opracowanie. Warunkiem zaliczenia przedmiotu 
jest przedstawienie gotowej pracy magisterskiej zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W07; K2_W08; K2_W09; K2_W12 
K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U11; K2_U13; K2_U14; K2_U16; 
K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K04 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki (do wyboru)* 

        30 3    

Treści 
programowe Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu wybranej dziedziny i/lub dyscypliny spoza kierunku studiów. 

* Co najmniej 5 punktów ECTS w ramach OGUN-ów powinno obejmować przedmioty z obszaru nauk społecznych. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
co najmniej 1 260  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
–  

 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
nauki humanistyczne językoznawstwo 60% 

nauki humanistyczne literaturoznawstwo 13% 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarna 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 49 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

co najmniej 110  

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

co najmniej 5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

--- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

70 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych --- 
”. 
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Załącznik nr 6 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 
 
 

„Załącznik nr 36 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki humanistyczne językoznawstwo 100% językoznawstwo 

Razem:  100%  
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2. Kierunek studiów: filologia polskiego języka migowego 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: filologia polskiego języka migowego 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 miejsce i znaczenie lingwistyki teoretycznej (także migowej) i stosowanej w systemie nauk 
oraz o ich specyfikę metodologiczną i przedmiotową, terminologię, główne kierunki 
rozwoju i metody badawcze

P7S_WG

K_W02 miejsce języka wśród innych systemów znakowych, jego biologiczne i społeczne 
uwarunkowania, systemowość i strukturę, relacje między językami i różnice między 
językami fonicznymi a migowymi

P7S_WG

K_W03 powiązania lingwistyki z innymi dyscyplinami humanistycznymi, a także powiązania 
lingwistyki teoretycznej i stosowanej

P7S_WG

K_W04 kulturę Głuchych, jej złożoność i wieloaspektowość oraz uwikłania społeczne, a zwłaszcza 
rolę PJM w tej kulturze 

P7S_WG

K_W05 sposoby notacji języka migowego oraz użyteczności narzędzi informatycznych do analizy 
i przetwarzania języków migowych oraz gromadzenia dużych zbiorów danych 

P7S_WG



 

3 

K_W06 rolę tworzonych w języku migowym tekstów poetyckich i innych skonwencjonalizowanych 
tekstów literackich, należących do różnych gatunków, w kulturze Głuchych

P7S_WG

K_W07 obowiązujące akty prawne dotyczących niesłyszących i PJM oraz rolę i znaczenie 
instytucji państwowych i społecznych zajmujących się niesłyszącymi i PJM

P7S_WG

K_W08 zasady i strategie przekładu międzyjęzykowego, w tym międzymodalnego P7S_WG

K_W09 zasady i normy etyczne w zawodzie tłumacza i badacza języków migowych oraz etyki 
zawodowej tłumacza języka migowego 

P7S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu lingwistyki migowej i lingwistyki języków 
fonicznych, rozwijając swoje umiejętności zawodowe

P7S_UW

K_U02 projektować i prowadzić proste badania z dziedziny językoznawstwa migowego 
(formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia badawcze, 
argumentować i uzasadniać własne stanowisko teoretyczne i metodologiczne 
z krytycznymi odwołaniami do poglądów innych autorów, wyciągać wnioski, opracowywać 
i prezentować wyniki, wskazywać kierunki dalszych badań) 

P7S_UW

K_U03 rozpoznać różne rodzaje tekstów językowych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę 
i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, 
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

P7S_UW

K_U04 sprawnie porozumiewać się w PJM w typowych sytuacjach profesjonalnych 
wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych oraz 
umie przeciwdziałać konfliktom, wykorzystując język jako narzędzie komunikacji

P7S_UK

K_U05 przygotować oryginalną pracę pisemną o charakterze naukowym z wykorzystaniem teorii 
z zakresu lingwistyki języków fonicznych i lingwistyki migowej 

P7S_UW

K_U06 posługiwać się  PJM na poziomie zgodnym  z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym potrafi dokonywać 
przekładu między językiem polskim a PJM

P7S_UK
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K_U07 porozumiewać się w mowie i piśmie w nowożytnym języku obcym innym niż język 
kierunkowy zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK

K_U08 ocenić zakres posiadanej przez siebie wiedzy i swoich umiejętności i dostrzegać potrzebę 
ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego 

P7S_UK

K_U09 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, także przywódcze (w tym 
rolę tłumacza oraz mediatora kulturowego), potrafi pracować w zespole realizującym 
zadanie badawcze  

P7S_UK

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 określania w pracy badawczej i zawodowej priorytetów i planowania działań służących ich 
realizacji oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P7S_KO

K_K02 identyfikowania i rozwiązywania dylematów etycznych w pracy zawodowej oraz 
dylematów komunikacji międzyjęzykowej spowodowanych asymetrią systemów 
językowych i różnicami kulturowymi

P7S_KR

K_K03 doceniania i respektowania znaczenia uczciwości intelektualnej w badaniach naukowych P7S_KR

K_K04 uwzględnienia w swojej działalności, iż działania podejmowane w komunikacji 
międzyjęzykowej winny służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego, także dziedzictwa 
mniejszości językowo-kulturowych, w tym Głuchych oraz uwzględnienia znaczenia języka 
dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach 

P7S_KO

K_K05 konfrontowania odbieranych treści z ze stanem wiedzy naukowej, której znaczenie zna i 
docenia 

P7S_KK

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy, semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka PJM      240     240 12 EU 
Proj

 językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

zagadnienia tematyczne: specyfika komunikacji wizualno-przestrzennej, podstawowe informacje o sobie (imię, nazwisko, stan 
słuchu, wiek, zawód, miejsce zamieszkania itp.), formuły grzecznościowe (powitania, pożegnania, przepraszanie, dziękowanie), 
członkowie rodziny, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, jedzenie (zakupy, posiłki), czas, zdrowie, pogoda, opisywanie 
domu/pokoju, elementy kultury głuchych, instytucje publiczne 
zagadnienia gramatyczno-leksykalne: daktylografia, liczebniki główne (1-1000), liczebniki porządkowe (1-100), liczebniki 
inkorporowane (wiek, czas: tygodnie, miesiące, lata, godziny, cena, piętro), wskazywanie (różne formy), elementy fatyczne, 
formuły powitania/pożegnania, czas przeszły i przyszły, stopniowanie cech i intensywności, klasyfikatory kształtu (ludzie, 
zwierzęta, przedmioty), wyrażenia posesywne, przestrzeń topograficzna, przestrzeń gramatyczna, nazwy członków rodziny, 
nazwy części ciała, kolory, określenia dotyczące wielkości, nazwy cech charakteru, nazwy produktów i posiłków, nazwy miesięcy, 
dni tygodnia, pory dnia, nazwy części ciała człowieka, nazwy elementów pogody, nazwy mebli, elementów domu, rodzajów 
budynków, zaimki osobowe, czasowniki kierunkowe, nazwy państw i miast (polskich i zagranicznych), przydomki migowe znanych 
postaci, elementy niemanualne, elementy pantomimy, sposoby tworzenia list („boje”), nazwy zwierząt i roślin, słownictwo z zakresu 
funkcjonowania instytucji publicznych 
funkcje językowe: witanie i żegnanie się, przestawianie swojej osoby, liczenie, pytanie o informacje, udzielanie informacji, 
opisywanie domu/pokoju, opisywanie osoby, pytanie o cenę, opowiadanie o swoim dniu, wyrażanie opinii, mówienie o swoim 
samopoczuciu, wyrażanie preferencji, zapraszanie

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W04, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_K04 
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Podstawy 
lingwistyki migowej 

   30     30 2 T  językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

języki migowe na tle innych języków świata, typologie języków migowych, historia badań nad komunikacją wizualno-przestrzenną, 
kierunki rozwoju lingwistyki migowej, problemy metodologiczne opisu języków wizualno-przestrzennych, fonologia, morfologia 
i składnia migowa, ikoniczność i metafora w językach migowych, badania psycho- i neurolingwistyczne

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K05 
 
 
 

Gramatyka 
opisowa PJM 

   30     30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

specyfika gramatyczna polskiego języka migowego na tle innych języków migowych, podstawowe kategorie gramatyczne 
polskiego języka migowego na różnych poziomach opisu (składnia, morfologia, fonologia) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_U02, K_U05, K_U08, K_K05 

Kultura i historia 
Głuchych 

30        30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

medyczne i kulturowe rozumienie głuchoty, oralizm, paternalizm i audyzm, historia edukacji niesłyszących, niesłyszący w historii, 
działalność instytucji kulturalnych i społecznych, zarys polityki językowej wobec Głuchych, Deaf art, humor i zabawy językowe, 
poezja migowa, Głusi a nowe media

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W04, K_W06, K_W07, K_U03, K_U08, K_K02, K_K04 
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Przedmiot ogólno-
uniwersytecki 
(z zakresu nauk 
społecznych) 

        30 3    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

 

Seminarium 
magisterskie I* 

  30      30 4 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

aktualny stan badań nad PJM, sposoby formułowania pytań i planów badawczych, wybór metod badawczych w pracach z 
zakresu lingwistyki migowej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 
 

Seminarium 
magisterskie II* 

  30      30 4 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

aktualny stan badań nad rolą PJM w kulturze i środowisku Głuchych, sposób formułowania pytań i planów badawczych, wybór 
metod badawczych w pracach z zakresu badań nad językiem i kulturą niesłyszących 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03 
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Konwersatorium 
specjalizacyjne I* 

  30      30 3 Proj 
 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

główne problemy leksykografii migowej, słowniki języków migowych – przegląd, glosariusze i słowniki historyczne, współczesne 
słowniki multimedialne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W05, K_U01, K_U02,  K_U03, K_U05, K_U09, K_K01 
 
 

Konwersatorium 
specjalizacyjne II* 

  30      30 3 E 
T 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

krytyczna analiza tekstów dotyczących zjawisk społecznych związanych z głuchotą i komunikacją w języku migowym: terminy 
i pojęcia obejmujące zagadnienia uszkodzenia słuchu, paradygmaty tożsamości osób głuchych, głuchota a niepełnosprawność, 
rehabilitacja językowa, edukacja głuchych – jedno- i dwujęzyczność, głusi na rynku pracy, głusi w rodzinie, turystyka i sport 
głuchych, artyści głusi 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W04, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U09, K_K02, K_K04 
 
 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy, semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka PJM     180     180 12 EU 
Proj 

 językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

zagadnienia tematyczne: prezentacja osoby, życie rodzinne i towarzyskie, spędzanie czasu wolnego, hobby, podróżowanie, sport 
i rozrywka, praca, zakupy i usługi, środki transportu, edukacja 
zagadnienia gramatyczno-leksykalne: daktylografia, liczebniki główne , liczebniki porządkowe, liczebniki inkorporowane (wiek, 
czas: tygodnie, miesiące, lata, godziny, cena, piętro), wskazywanie (różne formy), elementy fatyczne, wyrażanie modalności, 
wyrażanie prośby/nakazu, nazwy instytucji kulturalnych, sposoby spędzania wolnego czasu, nazwy dyscyplin sportowych, osób 
i przedmiotów związanych z daną dyscypliną, nazwy środków transportu, sposoby podróżowania, nazwy atrakcji i obiektów 
turystycznych, nazwy zawodów, wyrażenia związane z pracą, nazwy usług, osób wykonujących dane usługi, nazwy związane 
z edukacją (rodzaje szkół, nazwy przedmiotów, pracowników szkoły itp.), nazwy świąt i obrzędów, klasyfikatory, wyrażenia 
posesywne, przestrzeń topograficzna, przestrzeń gramatyczna, nazwy części ciała, czasowniki kierunkowe, elementy 
niemanualne, elementy pantomimy, elementy kultury głuchych, sposoby tworzenia list („boje”) 
funkcje językowe: prezentacja postaci, opowiadanie o swoich zainteresowaniach, pytanie o drogę, wskazywanie drogi, 
opowiadanie o swoich podróżach, kupowanie/sprzedawanie, zbieranie informacji o rozmówcy, opisywanie domu/pokoju, 
opisywanie osoby, pytanie o cenę, opowiadanie o swoim dniu, wyrażanie opinii, mówienie o swoim samopoczuciu, wyrażanie 
preferencji, zapraszanie, przedstawianie planu dnia, zaplanowanych czynności itp., wyrażanie sugestii, prośby, rozkazu, zakazu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09,  K_K04 

Gramatyka 
opisowa PJM 

   30     30 3 T B językoznawstwo 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

analiza kontrastywna wybranych aspektów gramatyki polskiego języka migowego i polszczyzny, opis poszczególnych zjawisk 
gramatycznych polskiego języka migowego z wykorzystaniem narzędzi metodologicznych współczesnej lingwistyki migowej, 
analiza danych korpusowych pod względem właściwości gramatycznych polskiego języka migowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_U05, K_U08, K_K05 

Technologie 
informacyjne dla 
języków 
migowych 

   30     30 3 Proj. B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

gromadzenie danych migowych i sposoby ich przechowywania, oprogramowania anotacyjne (ELAN, iLex) 
korpusy języków migowych świata, relacyjne bazy danych, komputerowe implementacje notacji migowych, subtitling 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_U01, K_K01, K_K05 

Podstawy 
translatoryki 
migowej 

30        30 4 EP  językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

tłumaczenie jako rodzaj komunikacji, tłumaczenie języka migowego jako tłumaczenie ustne, terminologia translatoryczna, teoria 
tłumaczenia, profesjonalizacja zawodu tłumacza języka migowego, rola tłumacza, środowiska tłumaczenia, głusi tłumacze, jakość 
w tłumaczeniu, tłumaczenie języka migowego w Polsce i na świecie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W08, K_W09, K_U08, K_U09, K_K02, K_K04 
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Seminarium 
magisterskie I* 

  30      30 5 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

szczegółowa problematyka metodologiczna wybranych publikacji z zakresu lingwistyki migowej (odnoszącej się do problematyki 
planowanych prac magisterskich, krytyczne omawianie zastosowanej metodologii, zagadnienia warsztatu badawczego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 

Seminarium 
magisterskie II* 

  30      30 5 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

szczegółowa problematyka metodologiczna wybranych publikacji z zakresu związków między polskim językiem migowym a kulturą 
Głuchych (odnoszącej się do problematyki planowanych prac magisterskich), wybrane zagadnienia socjolingwistyczne oraz 
antropologiczne, krytyczne omawianie zastosowanej w publikacjach metodologii, zagadnienia warsztatu badawczego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 

Konwersatorium 
specjalizacyjne I*

  30      30 3 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

problemy badań nad gramatyką języków migowych: wpływ założeń teoretycznych na temat języków migowych na pytania 
badawcze, języki migowe postrzegane jako pomocnicze, źródła danych na temat języków migowych, sytuacja socjolingwistyczna 
języków migowych a jakość danych, problem podsystemów w językach migowych, rola gestów w komunikacji migowej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U09, K_K04 
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Konwersatorium 
specjalizacyjne 
II* 

  30      30 3 E 
T 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

krytyczna analiza tekstów dotyczących zjawisk społecznych związanych z głuchotą i komunikacją w języku migowym: rola języka 
migowego w społeczności i kulturze osób głuchych, instytucje na rzecz głuchych, osoby głuche w przestrzeni publicznej, głusi jako 
grupa mniejszościowa (mechanizmy opresji i oporu), marginesy kultury głuchych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U09, K_K02, K_K04 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi, semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka PJM     150     150 12 EU 
Proj 

 językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zagadnienia tematyczne: kultura, polityka i społeczeństwo, media (w tym dostępność), różnice międzykulturowe, różnice między 
polszczyzną a polskim językiem migowym, sytuacja społeczna osób głuchych, zagadnienia ekonomiczne, środowisko i ekologia 
Zagadnienia gramatyczno-leksykalne: daktylografia, liczebniki główne, liczebniki porządkowe, liczebniki inkorporowane, 
wskazywanie (różne formy), elementy fatyczne, wyrażanie modalności, wyrażanie prośby/nakazu, sposoby tworzenia list („boje”), 
wyrażanie związków przyczynowo skutkowych, topikalizacja, wyrażanie warunków, nazwy instytucji kulturalnych, słownictwo 
z zakresu polityki, ekonomii, mediów, ochrony przyrody, klasyfikatory, wyrażenia posesywne, przestrzeń topograficzna, przestrzeń 
gramatyczna, czasowniki kierunkowe, elementy niemanualne, elementy pantomimy, strategie słowotwórcze bazujące na 
potencjale ikonicznym 
Funkcje językowe: prezentacja ulubionego filmu, obrazu, ulubionej książki, rzeźby, zadawanie pytań doprecyzowujących, 
udzielanie porad, argumentowanie, wyrażanie opinii, wyrażanie preferencji, wyrażanie sugestii, prośby, rozkazu, zakazu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_K04 

Gramatyka 
opisowa PJM 

   30     30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu

procesy gramatykalizacyjne zachodzące w polskim języku migowym, wariantywność form gramatycznych używanych w polskim 
języku migowym 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_U05, K_U08, K_K05 

Warsztaty 
komunikacyjne I*

     30   30 3 EU B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

komunikacja migowa w zakresie słownictwa zawodowego – tematyka edukacyjna (wariant 1) i prawna (wariant 2), zasady 
konstruowania poprawnych wypowiedzi w PJM, doskonalenie umiejętności odbioru tekstu migowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_K02 

Seminarium 
magisterskie I* 

  30      30 5 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

szczegółowa problematyka prac magisterskich uczestników: prezentacja planów badawczych i wykorzystywanych metod oraz 
źródeł  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 

Seminarium 
magisterskie II* 

  30      30 5 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

szczegółowa problematyka prac magisterskich uczestników: prezentacja planów badawczych i wykorzystywanych metod oraz 
źródeł 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 

Pisanie tekstu 
naukowego – 
warsztaty * 

     30   30 4 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

kluczowe wytyczne dotyczące tworzenia tekstu naukowego, typowe wymagania redakcyjne i językowe w międzynarodowym 
obiegu naukowym, przygotowanie tekstu do oceny eksperckiej pod względem językowym i merytorycznym  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 

Metodologia 
badań 
lingwistycznych* 

   30     30 3 Proj 
T 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

nauka i metodologia nauk – wprowadzenie do nauki o języku, filozofia języka, ograniczenia i problemy różnych metodologii, 
początki badań lingwistycznych, rozwój metodologii w perspektywie historycznej, dziedziny językoznawstwa, przegląd stanowisk 
badawczych i głównych szkół językoznawczych: deskryptywizm, strukturalizm, generatywizm, badania kognitywne, metody 
etnolingwistyczne i kulturowe w badaniach nad językiem, leksykografia, metody statystyczne i korpusowe, metody 
interdyscyplinarne w badaniach nad językiem, lingwistyka migowa 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K03 
 

Metodologia 
badań 
kulturowych* 

  30      30 3 Proj 
E 

B językoznawstwo 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

przedmiot badań kulturowych, podstawowe kategorie badań kulturowych, język a kultura, antropologia lingwistyczna, kategorie 
badań kulturowych w obrębie Deaf Studies, zwroty badawcze w humanistyce, badania w działaniu, obserwacja uczestnicząca, 
wywiad etnograficzny, opis etnograficzny, analiza danych jakościowych, analiza źródeł pisanych, analiza materiałów wizualnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_K01, K_K02, K_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi, semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka PJM      120     120 8 EU 
Proj 

 językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

zagadnienia tematyczne: obyczaje i styl życia, aktualne wydarzenia, wydarzenia historyczne, ochrona zdrowia, problemy 
współczesnego świata, dyskryminacja, mniejszości, ewolucja i status języka migowego, różnice językowe między polszczyzną 
a polskim językiem migowym, religia 
zagadnienia gramatyczno-leksykalne: daktylografia, liczebniki główne, liczebniki porządkowe, liczebniki inkorporowane, 
wskazywanie (różne formy), elementy fatyczne, wyrażanie modalności, wyrażanie prośby/nakazu, sposoby tworzenia list („boje”), 
wyrażenia warunkowe, wyrażanie związków przyczynowo skutkowych, topikalizacja, słownictwo z zakresu ochrony zdrowia, religii, 
dyskursu równościowego, klasyfikatory, wyrażenia posesywne, przestrzeń topograficzna, przestrzeń gramatyczna, czasowniki 
kierunkowe, elementy niemanualne, elementy pantomimy, strategie słowotwórcze bazujące na potencjale ikonicznym, kohezja i 
koherencja tekstu, strategie narracyjne 
funkcje językowe: precyzyjne wyrażanie uczuć i opinii, wyrażanie pewności, prawdopodobieństwa i wątpliwości, ocenianie, 
wyrażanie krytyki, stawianie hipotez, niuansowanie wypowiedzi, rozwijanie argumentacji, reagowanie na postawę rozmówcy, 
podkreślanie, akcentowanie informacji, wypowiedzi nie wprost, wymijające 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09,  K_K04 

Warsztaty 
komunikacyjne 
II* 

     30   30 3 EU B językoznawstwo 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

komunikacja migowa w zakresie słownictwa zawodowego – tematyka zdrowia (wariant 1) i nauki oraz edukacji na poziomie 
szkolnictwa wyższego (wariant 2), zasady konstruowania poprawnych wypowiedzi w PJM, doskonalenie umiejętności odbioru 
tekstu migowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_K02 

Seminarium 
magisterskie I* 

  30      30 10 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

prezentacja cząstkowych wyników prac magisterskich i dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami, struktura wywodu, prezentacja 
wyników, praca nad fragmentami tekstów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 

Seminarium 
magisterskie II* 

  30      30 10 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

prezentacja cząstkowych wyników prac magisterskich i dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami, struktura wywodu, prezentacja 
wyników, praca nad fragmentami tekstów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 

Translatorium 
specjalistyczne 
B2+ * 

     30   30 3 Proj  językoznawstwo 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

strategie przekładowe – od przekładu literalnego do przekładu zorientowanego funkcjonalnie, typy ekwiwalencji międzyjęzykowej 
i techniki przekładowe, błędy popełniane w tłumaczeniu i jak ich uniknąć, słownik jedno- i dwujęzyczne w pracy tłumacza, 
tłumaczenie tekstów popularnonaukowych i naukowych (terminologia); praktyka tłumaczeniowa i doskonalenie kompetencji 
w zakresie języka obcego na poziomie B2+ 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W08, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02 

Komunikacja 
Głuchych* 

 30       30 3 Proj 
E 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

komunikacja Głuchych w ujęciu interdyscyplinarnym, metodologia badań socjologicznych dotyczących głuchych (metody 
jakościowe i ilościowe), zarys sytuacji politycznej i prawnej g/Głuchych, sytuacja dziecka głuchego w rodzinie słyszącej 
i niesłyszącej, społeczne funkcjonowanie g/Głuchych: poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, edukacja, szkolnictwo wyższe, 
rozwój zawodowy, służby społeczne, służba zdrowia, opieka instytucjonalna w okresie starości, wymiar sprawiedliwości 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_U02, K_U09, K_K02, K_K04 

Komunikacja w 
aspekcie socjo-
lingwistycznym*  

 30       30 3 Proj 
E 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

sytuacja społeczna Głuchych w aspekcie komunikacyjnym, akty prawne dotyczące mniejszości językowych i etnicznych w Polsce, 
prawa językowe w ujęciu historycznym, zagadnienia związane z usługami tłumaczeniowymi, tożsamość społeczna Głuchych, rola 
osób słyszących w środowisku niesłyszących, sytuacja społeczna i językowa niesłyszących na poszczególnych etapach życia: 
niemowlęctwo, okres dzieciństwa i młodości, wczesna dorosłość, wiek produkcyjny, wczesna i późna starość 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_U02, K_U09, K_K02, K_K04 
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Przedmiot 
ogólno-
uniwersytecki 
(z zakresu nauk 
społecznych)* 

        30 3    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 1320  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie 
punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki humanistyczne językoznawstwo 95% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 55 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

114 (do puli nie wliczają się zajęcia odbywane w ramach 
przedmiotów ogólnouniwersyteckich, które mogą być 
prowadzone bez bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 
(nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w 
ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu 
praktycznego (zajęcia z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością 
naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

61 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 

”. 
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Załącznik nr 7 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 
 

„Załącznik nr 37 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

Studia prowadzone w języku polskim i francuskim 

 
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne 
językoznawstwo 43,5% 

literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 56,5% 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: filologia romańska 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: filologia romańska 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, 
a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej 

P7S_WG 

K_W02 zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych, 
a w szczególności nauk filologicznych P7S_WG 

K_W03 
zna na poziomie rozszerzonym pojęcia i odpowiadające im terminy używane do 
opisu języka, literatury i kultury; rozumie ich usytuowanie w stosunku 
do innych dziedzin humanistyki 

P7S_WG 

K_W04 ma pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w obszarach języka, literatury 
i kultury P7S_WG 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą 
i kulturą P7S_WG 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie 
i literaturoznawstwie oraz o najnowszych osiągnięciach w tych dyscyplinach P7S_WG 
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K_W07 
ma pogłębioną wiedzę o miejscu filologii romańskiej w systemie nauk 
humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z 
innymi dyscyplinami naukowymi 

P7S_WG 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego P7S_WG 

K_W09 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej 
i międzykulturowej P7S_WG, P7S_WK 

K_W10 ma pogłębioną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, 
fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego P7S_WG 

K_W11 zna szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych 
stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich P7S_WG 

K_W12 ma rozległą i ugruntowaną wiedzę z zakresu kultury Francji oraz krajów 
francuskojęzycznych P7S_WG 

K_W13 
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i emisji głosu, która 
pozwala optymalnie planować proces nauki języków obcych, w szczególności 
języka francuskiego, na wszystkich etapach kształcenia (moduł metodyczny) 

P7S_WG 

K_W14 

posiada wiedzę z zakresu glottodydaktyki, która pozwala optymalnie planować 
proces nauki języków obcych, w szczególności języka francuskiego, na wszystkich 
etapach kształcenia: zna główne i szczegółowe terminy używane do opisu procesu 
akwizycji oraz nauczania/uczenia się języków, ma pogłębioną wiedzę o kierunkach 
badań i metodologii badań w tej dyscyplinie (moduł metodyczny) 

P7S_WG 

K_W15 
zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej 
i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytaczaniem cudzych 
wypowiedzi 

P7S_WK 

K_W16 posiada podstawy wiedzy o wykorzystaniu zdobywanej wiedzy i umiejętności 
w planowaniu rozwoju zawodowego P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym z nowoczesnych 
technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach 

P7S_UW 

K_U02 

posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów 
badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie 
i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej 
i przygotowania własnych prac naukowych z zakresu filologii romańskiej 

P7S_UW 

K_U03 

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz 
podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich 
zdolności i kierowania własną karierą zawodową; umie projektować 
i prezentować badania naukowe w kontekście przygotowania pracy 
magisterskiej 

P7S_UW 

K_U04 
potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i pojęcia 
właściwe dla językoznawstwa i literaturoznawstwa, również w nietypowych 
sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW 

K_U05 
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów 
kultury (język, literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych i nowych 
metod, w tym stosować podejścia hybrydowe 

P7S_UW 

K_U06 
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów i poglądów własnych, formułowania wniosków oraz 
ich syntetycznego ujmowania 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U07 

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu filologii romańskiej w języku 
polskim i francuskim oraz popularyzować wiedzę o zjawiskach społecznych, 
kulturowych, literackich i in. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U08 umie zaprojektować wieloskładnikową pracę pisemną, w tym pracę 
magisterską, z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych P7S_UW 
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K_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania złożonych wystąpień ustnych 
z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych P7S_UW, P7S_UK 

K_U10 
posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego 
na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego
w mowie i w piśmie 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U11 
potrafi dokonać poprawnego przekładu, przede wszystkim pisemnego, różnych 
gatunków tekstów z języka francuskiego na język polski i z języka polskiego na 
język francuski 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U12 
potrafi zaplanować proces nauki języka obcego, w szczególności języka 
francuskiego, na każdym etapie kształcenia, oraz kierować nim (moduł 
metodyczny) 

P7S_UW, P7S_UU, P7S_UO 

K_U13 potrafi przeprowadzić badanie naukowe w zakresie jednej z dyscyplin: 
literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki P7S_UW, P7S_UU 

K_U14 posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka obcego na poziomie 
minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego P7S_UW, P7S_UK 

K_U15 stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, 
w szczególności reguły rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 

dokonuje regularnej autorefleksji, dzięki czemu ma świadomość poziomu 
swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego 
i rozwoju osobistego; ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach 
i doskonali umiejętności, jak również potrafi doradzać innym w zakresie ww. 
kompetencji 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K02 umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować 
stosowne do sytuacji rozwiązania P7S_KR 

K_K03 potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć 
członków grupy P7S_KK, P7S_KR 

K_K04 potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych oraz 
posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym P7S_KK, P7S_KR 
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K_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie i innych zadania P7S_KK, P7S_KR 

K_K06 prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane 
z wykonywanym zawodem P7S_KO, P7S_KR 

K_K07 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego 
studiowanego regionu, kraju, Europy P7S_KO 

K_K08 potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej 
i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form P7S_KR 

K_K09 interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu 
kulturalnym Europy P7S_KR 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
 
MODUŁ OGÓLNY (OGÓL) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba 
godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne

Metodologia badań w 
glottodydaktyce *  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają przybliżyć uczestnikom złożoną materię metodologii badawczej w oparciu o przykłady zaczerpnięte z badań 
glottodydaktycznych. Przedstawione zostaną główne techniki zbierania danych, sposoby ich opracowania, przedstawiania 
i interpretowania. Interesować nas będą metody jakościowe, ich specyfika, trudności badawcze, jakie z nich wynikają, ale 
także okazja do lepszego zrozumienia danego zjawiska. Dokonany zostanie przegląd podstawowych metod jakościowych 
wraz z dyskusją nad ich przydatnością do badania wybranych zjawisk glottodydaktycznych, przeanalizujemy dostępne 
badania śledząc wybory metodologiczne ich autorów i zastanawiając się nad zasadnością i trafnością doboru warsztatu 
metodologicznego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_K02 

Metodologia badań w 
językoznawstwie *  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Miejsce językoznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych, sposoby opisu języka (od formalizmu do opisu języka 
funkcjonującego w społeczno-kulturowych ramach). Podstawowe problemy metodologiczne związane z podejściem 
formalnym (opis danych językowych w ramach systemu) oraz podejściem empirycznym (dane korpusowe).  



8 

Przedstawienie głównych kierunków językoznawczych (od strukturalizmu – poprzez funkcjonalne kierunki 
strukturalistyczne, strukturalizm amerykański wraz gramatyką generatywną, po szeroko rozumianą pragmatykę: teorię 
aktów mowy i pragmatykę Grice’a oraz językoznawcze teorie wypowiadania i elementy francuskiej analizy dyskursu.  
Omówienie podstawowych pojęć językoznawczych (m.in. język, mowa, dyskurs, kontekst) wraz z ich francuskojęzyczną 
terminologią.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_W16, K_U02, K_U04, K_K02, K_K07 

Metodologia badań w 
literaturoznawstwie*  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem konwersatorium jest ukazanie miejsca literaturoznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych, zapoznanie 
studentów z terminologią i pojęciami używanymi w metodologii badań literackich, a także wykazanie możliwości 
wykorzystania różnych teorii do analizy tekstu literackiego.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_U06, K_K02 

Praktyczna nauka języka 
francuskiego   150   150 16 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, debata 
aktywność/zadania podczas 
zajęć, egzamin dyplomowy  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji (w mowie i w piśmie) w języku francuskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań stawianych studentom studiów filologicznych (np. precyzja gramatyczna i leksykalna, zasady konstruowania 
różnych typów dyskursu, etc.). Wybrane moduły zawierać też będą elementy przekładu. Nacisk położony jest także na 
rozwijanie kompetencji interkulturowej w kontekście szerokorozumianej frankofonii.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11, K_W12, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie*    60  60 16 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym prowadzącego. 
Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem seminarium, a także 
rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych treści i formułowanie 
hipotez badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami badań studenci będą potrafili 
dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby zweryfikować zaproponowane hipotezy. 
Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. Efektem ich prac będzie praca magisterska, 
zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających na Uniwersytecie Warszawskim i z wymogami 
dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K09 

Seminarium tematyczne*    60  60 8 
Praca pisemna, projekt, dyskusja, 
debata, aktywność/zadania 
podczas zajęć 

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Seminarium tematyczne” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do pracy badacza 
nad jednym, wybranym przez prowadzącego tematem, na podstawie którego będą oni mogli nie tylko zgłębić zagadnienie 
i poznać najnowszą literaturę przedmiotu, ale też przeprowadzić ograniczone w swoich zamierzeniach badanie 
(samodzielnie lub w grupie) pod opieką prowadzącego, przedstawić jego wyniki w różnej formie (pisemnej i ustnej) i je 
obronić w dyskusji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U05, K_U06, K_U08, K_U15, K_K05, K_K09 

Wykład monograficzny* 60     60 6 Kolokwium B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego wykładu) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Wykład monograficzny” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem wykładów będzie przedstawienie w sposób pogłębiony 



10 

rezultatów badań nad jednym wybranym zagadnieniem, będącym przedmiotem zajęć. Oprócz opisu samego zagadnienia, 
prowadzący będzie przedstawiał założenia metodologiczne, które doprowadziły do uzyskania rezultatów, konfrontował 
inne wyniki, hipotezy i punkty widzenia, żeby jak najlepiej przekazać zarówno wyniki pozytywne (hipotezy zweryfikowane 
pozytywnie), jak i negatywne (hipotezy odrzucone jako nieprawdziwe lub nieweryfikowalne). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W04, K_W07, K_W12, K_K04, K_K07 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN) 
o tematyce społecznej* 

 30    30 2 Różne w zależności od 
wybranego przedmiotu   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi nauk społecznych i współczesnych 
problemów badawczych w tych dziedzinach.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów Nie dotyczy 

Wybrane problemy 
badawcze w 
glottodydaktyce* 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Studenci zapoznają się przekrojowo z tematyką badawczą prowadzoną przez glottodydaktyków, dowiedzą się, jakie 
obszary stają się przedmiotem postępowań badawczych, jakie metody badawcze są szczególnie uwzględniane i jakie 
wnioski dla nauczania/uczenia się języków obcych z nich płyną. 
Na konwersatorium zaproponowane zostaną główne zagadnienia badawcze interesujące glottodydaktykę XXI wieku wraz 
z przedstawieniem właściwych im narzędzi badawczych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W06, K_U06, K_K01 

Wybrane problemy 
badawcze w 
językoznawstwie* 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B językoznawstwo 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia o charakterze praktycznych analiz będą dotyczyły dziedzin, którymi zajmują się pracownicy Zakładu 
Językoznawstwa. Studenci będą badali różnorodne materiały językowe (mowa ustna i pisana, komunikacja internetowa, 
bazy danych językowych, ankiety, słowniki itp.). Stosownie do przyjętej w danym cyklu studiów tematyki, będą 
przeprowadzali analizy oparte na lekturach i wskazówkach wykładowcy. 
Proponowane dziedziny to fonetyka i fonologia, semantyka leksykalna, leksykografia, morfologia, historia języka 
francuskiego, językoznawstwo komputerowe, językoznawstwo kontrastywne, socjolingwistyka, analiza dyskursu, 
problemy przekładu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W06, K_W16, K_U06, K_K01 

Wybrane problemy 
badawcze w 
literaturoznawstwie* 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu badań w humanistyce, a przede wszystkim w dziedzinie 
literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pojęć i technik badawczych, będących w obiegu od końca 
XX wieku do czasów współczesnych. Między innymi zajęcia będą przedstawiały opozycję majsterkowicz/inżynier 
(J. Derrida); pojęcie gender (J. Butler) i jego zastosowanie; deterytorializację i reterytorializację (G. Deleuze i F. Guattari); 
tożsamość narracyjną (P. Ricoeur), geo- i ekokrytykę.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W06, K_U05, K_U06, K_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 punktów ECTS (2x30 punktów) 
Łączna liczba godzin zajęć (rocznie): 420 (2x210 godzin) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): nie mniej niż 750 godzin 
(w przypadku tego modułu to 780 godzin) 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
 
MODUŁ PRZEKŁADOWY (TRAD) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba 
godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne 

Metodologia badań w 
glottodydaktyce *  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają przybliżyć uczestnikom złożoną materię metodologii badawczej w oparciu o przykłady zaczerpnięte z badań 
glottodydaktycznych. Przedstawione zostaną główne techniki zbierania danych, sposoby ich opracowania, przedstawiania 
i interpretowania. Interesować nas będą metody jakościowe, ich specyfika, trudności badawcze, jakie z nich wynikają, ale 
także okazja do lepszego zrozumienia danego zjawiska. Dokonany zostanie przegląd podstawowych metod jakościowych 
wraz z dyskusją nad ich przydatnością do badania wybranych zjawisk glottodydaktycznych, przeanalizujemy dostępne 
badania śledząc wybory metodologiczne ich autorów i zastanawiając się nad zasadnością i trafnością doboru warsztatu 
metodologicznego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_K02 

Metodologia badań w 
językoznawstwie *  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Miejsce językoznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych, sposoby opisu języka (od formalizmu do opisu języka 
funkcjonującego w społeczno-kulturowych ramach). Podstawowe problemy metodologiczne związane z podejściem 
formalnym (opis danych językowych w ramach systemu) oraz podejściem empirycznym (dane korpusowe).  
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Przedstawienie głównych kierunków językoznawczych (od strukturalizmu – poprzez funkcjonalne kierunki 
strukturalistyczne, strukturalizm amerykański wraz gramatyką generatywną, po szeroko rozumianą pragmatykę: teorię 
aktów mowy i pragmatykę Grice’a oraz językoznawcze teorie wypowiadania i elementy francuskiej analizy dyskursu.  
Omówienie podstawowych pojęć językoznawczych (m.in. język, mowa, dyskurs, kontekst) wraz z ich francuskojęzyczną 
terminologią. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_W16, K_U02, K_U04, K_K02 

Metodologia badań w 
literaturoznawstwie*  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem konwersatorium jest ukazanie miejsca literaturoznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych, zapoznanie 
studentów z terminologią i pojęciami używanymi w metodologii badań literackich, a także wykazanie możliwości 
wykorzystania różnych teorii do analizy tekstu literackiego.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_U06, K_K02 

Praktyczna nauka języka 
francuskiego   150   150 16 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, debata 
aktywność/zadania podczas zajęć, 
egzamin dyplomowy  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji (w mowie i w piśmie) w języku francuskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań stawianych studentom studiów filologicznych (np. precyzja gramatyczna i leksykalna, zasady konstruowania 
różnych typów dyskursu, etc.). Wybrane moduły zawierać też będą elementy przekładu. Nacisk położony jest także na 
rozwijanie kompetencji interkulturowej w kontekście szerokorozumianej frankofonii.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11, K_W12, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie*    60  60 16 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od wyboru 
tematyki) 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym prowadzącego. 
Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem seminarium, a także 
rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych treści i formułowanie 
hipotez badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami badań studenci będą potrafili 
dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby zweryfikować zaproponowane hipotezy. 
Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. Efektem ich prac będzie praca magisterska, 
zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających na Uniwersytecie Warszawskim i z wymogami 
dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K09 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN) 
o tematyce społecznej* 

 30    30 2 Różne w zależności od wybranego 
przedmiotu   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi nauk społecznych i współczesnych 
problemów badawczych w tych dziedzinach.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów Nie dotyczy 

Wybrane problemy 
badawcze w 
glottodydaktyce* 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Studenci zapoznają się przekrojowo z tematyką badawczą prowadzoną przez glottodydaktyków, dowiedzą się, jakie 
obszary stają się przedmiotem postępowań badawczych, jakie metody badawcze są szczególnie uwzględniane i jakie 
wnioski dla nauczania/uczenia się języków obcych z nich płyną. 
Na konwersatorium zaproponowane zostaną główne zagadnienia badawcze interesujące glottodydaktykę XXI wieku wraz 
z pokazaniem właściwych im narzędzi badawczych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W06, K_U06, K_K01 
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Wybrane problemy 
badawcze w 
językoznawstwie * 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia o charakterze praktycznych analiz będą dotyczyły dziedzin, którymi zajmują się pracownicy Zakładu 
Językoznawstwa. Studenci będą badali różnorodne materiały językowe (mowa ustna i pisana, komunikacja internetowa, 
bazy danych językowych, ankiety, słowniki itp.). Stosownie do przyjętej w danym cyklu studiów tematyki, będą 
przeprowadzali analizy oparte na lekturach i wskazówkach wykładowcy. 
Proponowane dziedziny to fonetyka i fonologia, semantyka leksykalna, leksykografia, morfologia, historia języka 
francuskiego, językoznawstwo komputerowe, językoznawstwo kontrastywne, socjolingwistyka, analiza dyskursu, 
problemy przekładu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W06, K_W16, K_U06, K_K01 

Wybrane problemy 
badawcze w 
literaturoznawstwie* 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu badań w humanistyce, a przede wszystkim w dziedzinie 
literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pojęć i technik badawczych, będących w obiegu od końca 
XX wieku do czasów współczesnych. Między innymi zajęcia będą przedstawiały opozycję majsterkowicz/inżynier 
(J. Derrida); pojęcie gender (J. Butler) i jego zastosowanie; deterytorializację i reterytorializację (G. Deleuze i F. Guattari); 
tożsamość narracyjną (P. Ricoeur), geo- i ekokrytykę. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W06, K_U06, K_K01 

TRAD: Podstawy 
przekładu i lektura 
tekstów 

 30    30 2 
Praca pisemna, prezentacja 
multimedialna, dyskusja, 
aktywność/zadania podczas zajęć 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mające formę konwersatorium z elementami wykładu będą skoncentrowane na przedstawieniu podstaw 
przekładoznawstwa i technik przekładowych z przykładami ich zastosowania. W szczególności będą to zagadnienia 
dotyczące przekładów literackich, publicystycznych i użytkowych. Przewiduje się też analizę fragmentów przekładów, 
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z uwzględnieniem zjawisk gramatycznych, semantyczno-pragmatycznych i kulturowych. Omawiane też będą kryteria 
ewaluacji przekładów. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W04, K_U05, K_K08 

TRAD: Przekład na język 
francuski   60   60 6 Kolokwium, dyskusja, 

aktywność/zadania podczas zajęć B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ćwiczenia z przekładu na język francuski będą pogłębiały wiedzę i umiejętności studentów w zakresie tłumaczenia 
różnych typów tekstów, przede wszystkim z dziedziny kultury, sztuki i turystyki. Zajęcia pozwolą na pogłębienie wiedzy 
morfo-syntaktycznej, ortograficznej, semantycznej, fonologicznej i stylistycznej w zakresie języka francuskiego oraz 
wiedzy o teorii, metodyce i praktyce przekładu. Będą kształtowały między innymi umiejętność rozpoznania i oceny 
sposobów rozwiązywania problemów tłumaczeniowych, umiejętność korzystania z różnych źródeł i sposobów, w tym 
nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje 
niezbędne do tłumaczenia. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W09, K_W11, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11, K_K06 

TRAD: Przekład na język 
polski   60   60 4 Kolokwium, dyskusja, 

aktywność/zadania podczas zajęć B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot ten uzupełnia wiedzę i umiejętności studentów o teorię i techniki przekładu na język polski. Ma charakter 
praktyczny i będą pogłębiały wiedzę z zakresu przekładoznawstwa i kształtowały umiejętności studentów w zakresie 
tłumaczenia różnych typów tekstów. Omawiane zagadnienia będą dotyczyły między innymi: typologii tekstów, strategii 
tłumaczeniowych, teorii ekwiwalencji, tłumaczenia elementów nacechowanych kulturowo, rodzajów błędów w tłumaczeniu 
i korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł leksykograficznych. Obejmować będą także zagadnienia poprawności 
językowej, stylistyki i kultury języka polskiego oraz elementy analizy leksykograficznej. Część zajęć poświęcona jest 
analizie porównawczej tekstu oryginału z jego istniejącym przekładem oraz tekstom dwujęzycznym.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W09, K_W11, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 punktów ECTS (2x30 punktów) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 450 (2x240 godzin) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): nie mniej niż 750 godzin 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
 
MODUŁ METODYCZNY (MET) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba 
godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne 

Metodologia badań w 
glottodydaktyce *  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają przybliżyć uczestnikom złożoną materię metodologii badawczej w oparciu o przykłady zaczerpnięte z badań 
glottodydaktycznych. Przedstawione zostaną główne techniki zbierania danych, sposoby ich opracowania, przedstawiania 
i interpretowania. Interesować nas będą metody jakościowe, ich specyfika, trudności badawcze, jakie z nich wynikają, ale 
także okazja do lepszego zrozumienia danego zjawiska. Dokonany zostanie przegląd podstawowych metod jakościowych 
wraz z dyskusją nad ich przydatnością do badania wybranych zjawisk glottodydaktycznych, przeanalizujemy dostępne 
badania śledząc wybory metodologiczne ich autorów i zastanawiając się nad zasadnością i trafnością doboru warsztatu 
metodologicznego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_K02 

Metodologia badań w 
językoznawstwie *  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Miejsce językoznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych, sposoby opisu języka (od formalizmu do opisu języka 
funkcjonującego w społeczno-kulturowych ramach). Podstawowe problemy metodologiczne związane z podejściem 
formalnym (opis danych językowych w ramach systemu) oraz podejściem empirycznym (dane korpusowe).  
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Przedstawienie głównych kierunków językoznawczych (od strukturalizmu – poprzez funkcjonalne kierunki 
strukturalistyczne, strukturalizm amerykański wraz gramatyką generatywną, po szeroko rozumianą pragmatykę: teorię 
aktów mowy i pragmatykę Grice’a oraz językoznawcze teorie wypowiadania i elementy francuskiej analizy dyskursu.  
Omówienie podstawowych pojęć językoznawczych (m.in. język, mowa, dyskurs, kontekst) wraz z ich francuskojęzyczną 
terminologią. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_W16, K_U02, K_U04, K_K02 

Metodologia badań w 
literaturoznawstwie*  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem konwersatorium jest ukazanie miejsca literaturoznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych, zapoznanie 
studentów z terminologią i pojęciami używanymi w metodologii badań literackich, a także wykazanie możliwości 
wykorzystania różnych teorii do analizy tekstu literackiego.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_U06, K_K02 

Praktyczna nauka języka 
francuskiego   150   150 16 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, debata 
aktywność/zadania podczas 
zajęć, egzamin dyplomowy  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji (w mowie i w piśmie) w języku francuskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań stawianych studentom studiów filologicznych (np. precyzja gramatyczna i leksykalna, zasady konstruowania 
różnych typów dyskursu, etc.). Wybrane moduły zawierać też będą elementy przekładu. Nacisk położony jest także na 
rozwijanie kompetencji interkulturowej w kontekście szerokorozumianej frankofonii. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11, K_W12, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie*    60  60 16 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo 
(w zależności od wyboru 
tematyki) 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym prowadzącego. 
Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem seminarium, a także 
rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych treści i formułowanie 
hipotez badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami badań studenci będą potrafili 
dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby zweryfikować zaproponowane hipotezy. 
Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. Efektem ich prac będzie praca magisterska, 
zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających na Uniwersytecie Warszawskim i z wymogami 
dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K09 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN) 
o tematyce społecznej* 

 30    30 2 Różne w zależności od 
wybranego przedmiotu   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi nauk społecznych i współczesnych 
problemów badawczych w tych dziedzinach.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów Nie przypisuje się 

Wybrane problemy 
badawcze w 
glottodydaktyce * 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Studenci zapoznają się przekrojowo z tematyką badawczą prowadzoną przez glottodydaktyków, dowiedzą się, jakie 
obszary stają się przedmiotem postępowań badawczych, jakie metody badawcze są szczególnie uwzględniane i jakie 
wnioski dla nauczania/uczenia się języków obcych z nich płyną. 
Na konwersatorium zaproponowane zostaną główne zagadnienia badawcze interesujące glottodydaktykę XXI wieku wraz 
z pokazaniem właściwych im narzędzi badawczych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W06, K_U06, K_K01 
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Wybrane problemy 
badawcze w 
językoznawstwie * 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia o charakterze praktycznych analiz będą dotyczyły dziedzin, którymi zajmują się pracownicy Zakładu 
Językoznawstwa. Studenci będą badali różnorodne materiały językowe (mowa ustna i pisana, komunikacja internetowa, 
bazy danych językowych, ankiety, słowniki itp.). Stosownie do przyjętej w danym cyklu studiów tematyki, będą 
przeprowadzali analizy oparte na lekturach i wskazówkach wykładowcy. 
Proponowane dziedziny to fonetyka i fonologia, semantyka leksykalna, leksykografia, morfologia, historia języka 
francuskiego, językoznawstwo komputerowe, językoznawstwo kontrastywne, socjolingwistyka, analiza dyskursu, 
problemy przekładu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W06, K_W16, K_U06, K_K01 

Wybrane problemy 
badawcze w 
literaturoznawstwie* 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu badań w humanistyce, a przede wszystkim w dziedzinie 
literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pojęć i technik badawczych, będących w obiegu od końca 
XX wieku do czasów współczesnych. Między innymi zajęcia będą przedstawiały opozycję majsterkowicz/inżynier 
(J. Derrida); pojęcie gender (J. Butler) i jego zastosowanie; deterytorializację i reterytorializację (G. Deleuze i F. Guattari); 
tożsamość narracyjną (P. Ricoeur), geo- i ekokrytykę. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W06, K_U05, K_U06, K_K01 

Seminarium tematyczne    60  60 8 

Praca pisemna, projekt, 
dyskusja, debata, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Seminarium tematyczne” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
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zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do pracy badacza 
nad jednym, wybranym przez prowadzącego tematem, na podstawie którego będą oni mogli nie tylko zgłębić zagadnienie 
i poznać najnowszą literaturę przedmiotu, ale też przeprowadzić ograniczone w swoich zamierzeniach badanie 
(samodzielnie lub w grupie) pod opieką prowadzącego, przedstawić jego wyniki w różnej formie (pisemnej i ustnej) i je 
obronić w dyskusji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U05, K_U06, K_U08, K_U15, K_K05 

MET: Pedagogika 2  30    30 3 
Kolokwium, dyskusja, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem pedagogiki dla specjalizacji nauczycielskiej jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studenta w zagadnieniach 
dotyczących teorii edukacji; a także zapewnienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody 
pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki 
edukacyjnej; kształtowanie praktycznych umiejętności w obszarze klasy szkolnej i szerszym środowiskiem szkolnym. 
Studenci podczas wykładów zostaną zapoznani z głównymi dyscyplinami pedagogicznymi z wykorzystaniem 
następujących treści kształcenia: teleologiczne i aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości 
procesu wychowania i nauczania i ich uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści 
kształcenia, planowanie pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody 
profilaktyki, diagnostyki i terapii. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W13, K_U12, K_K02, K_K04 

MET: Psychologia 2  30    30 2 
Kolokwium, projekt, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem kursu jest pogłębienie i rozszerzenie wiedzy studentów o współczesnych teoriach psychologicznych, które mogą 
mieć zastosowanie w pracy nauczyciela. Program obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju człowieka oraz zaburzeń 
rozwojowych (z uwzględnieniem różnic indywidualnych) oraz elementy psychologii społecznej. Studenci zapoznają się 
z efektywnymi metodami planowania pracy własnej i ucznia. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W13, K_U04, K_U12, K_K06 
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MET: Praktyki 
psychopedagogiczne 2     30 

(praktyki) 30 1 Zaświadczenie o odbyciu 
praktyk B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Praktykant weryfikuje wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii. Praktyki psychopedagogiczne umożliwiają 
kształtowanie zainteresowań i postaw zawodowych studentów jak również wykorzystanie doświadczeń i umiejętności 
pedagogicznych obserwowanych nauczycieli oraz opiekuna praktyk celem łatwiejszego rozpoczęcia praktyk 
dydaktycznych. 
Praktykant obserwuje konkretne lekcje koncentrując się wybranych zagadnieniach glottodydaktycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem metod aktywizujących udział uczniów w lekcjach, sposobami wdrażania elementów ewaluacji 
kształtującej, komunikacji na lekcji języka obcego, sposobów motywowania do nauki, integrowania problematyki 
interkulturowej, itd. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W04, K_U04, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 punktów ECTS (2x30 punktów) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 (2x210 godzin) i 30 godzin praktyk 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): nie mniej niż 750 godzin 
(w przypadku tego modułu to 780 godzin) 
 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
MODUŁ OGÓLNY 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba 
godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne

Przedmiot w języku obcym 
niekierunkowym na 
poziomie min. B2+ 

 30    30 2 
Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się zależny od 
wybranego przedmiotu.  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do wyboru – tematyka zależna od wybranego przedmiotu.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_U14 

Praktyczna nauka języka 
francuskiego   30   30 3 

Kolokwium, praca pisemna, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć, egzamin dyplomowy  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia Praktycznej nauki języka francuskiego będą miały charakter modułu, co oznacza możliwość wybrania przez 
studenta zajęć z przedstawionej oferty. Celem tych zajęć będzie dalsze doskonalenie kompetencji językowych 
studentów, ze szczególnym wychyleniem na poprawność gramatyczną i stylistyczną, precyzję leksykalną, poszerzanie 
słownictwa i konstruowanie różnych typów wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ważnym elementem zajęć będzie też 
rozwijanie umiejętności przekładu na język francuski.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11, K_W12, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K09 

Seminarium magisterskie*    60  60 33 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 
językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od wyboru tematyki) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym prowadzącego. 
Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem seminarium, a także 
rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych treści i formułowanie 
hipotez badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami badań studenci będą 
potrafili dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby zweryfikować zaproponowane 
hipotezy. Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. Efektem ich prac będzie praca 
magisterska, zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających na Uniwersytecie Warszawskim 
i z wymogami dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16,  K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K09 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN) 
o tematyce społecznej* 

 120    120 8 Różne w zależności od 
wybranego przedmiotu   



24 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi nauk społecznych i współczesnych 
problemów badawczych w tych dziedzinach.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów Nie dotyczy 

Seminarium tematyczne*    60  60 8 

Praca pisemna, projekt, 
dyskusja, debata, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Seminarium tematyczne” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do pracy badacza 
nad jednym, wybranym przez prowadzącego tematem, na podstawie którego będą oni mogli nie tylko zgłębić 
zagadnienie i poznać najnowszą literaturę przedmiotu, ale też przeprowadzić ograniczone w swoich zamierzeniach 
badanie (samodzielnie lub w grupie) pod opieką prowadzącego, przedstawić jego wyniki w różnej formie (pisemnej 
i ustnej) i je obronić w dyskusji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U05, K_U06, K_U08, K_U15, K_K05 

Wykład monograficzny* 60     60 6 Kolokwium B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego wykładu) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Wykład monograficzny” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem wykładów będzie przedstawienie w sposób pogłębiony 
rezultatów badań nad jednym wybranym zagadnieniem, będącym przedmiotem zajęć. Oprócz opisu samego 
zagadnienia, prowadzący będzie przedstawiał założenia metodologiczne, które doprowadziły do uzyskania rezultatów, 
konfrontował inne wyniki, hipotezy i punkty widzenia, żeby jak najlepiej przekazać zarówno wyniki pozytywne (hipotezy 
zweryfikowane pozytywnie), jak i negatywne (hipotezy odrzucone jako nieprawdziwe lub nieweryfikowalne). 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W12, K_K04, K_K07 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 punktów ECTS (2x30 punktów) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 360 godzin (210+160 godzin) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): nie mniej niż 750 godzin 
(w przypadku tego modułu to 780 godzin) 
 

4.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
 
MODUŁ PRZEKŁADOWY (TRAD) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba 
godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne 

Przedmiot w języku obcym 
niekierunkowym na 
poziomie min. B2+ 

 30    30 2 
Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się zależny od 
wybranego przedmiotu.  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do wyboru – tematyka zależna od wybranego przedmiotu.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_U14 

Praktyczna nauka języka 
francuskiego   30   30 3 

Kolokwium, praca pisemna, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć, egzamin dyplomowy  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia Praktycznej nauki języka francuskiego będą miały charakter modułu, co oznacza możliwość wybrania przez 
studenta zajęć z przedstawionej oferty. Celem tych zajęć będzie dalsze doskonalenie kompetencji językowych 
studentów, ze szczególnym wychyleniem na poprawność gramatyczną i stylistyczną, precyzję leksykalną, poszerzanie 
słownictwa i konstruowanie różnych typów wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ważnym elementem zajęć będzie też 
rozwijanie umiejętności przekładu na język francuski. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11, K_W12, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K09 

Seminarium magisterskie*    60  60 33 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 
językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od wyboru tematyki) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym 
prowadzącego. Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem 
seminarium, a także rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych 
treści i formułowanie hipotez badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami badań 
studenci będą potrafili dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby zweryfikować 
zaproponowane hipotezy. Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. Efektem ich prac 
będzie praca magisterska, zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających na Uniwersytecie 
Warszawskim i z wymogami dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K09 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN) 
o tematyce społecznej* 

 90    90 6 Różne w zależności od 
wybranego przedmiotu   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi nauk społecznych i współczesnych 
problemów badawczych w tych dziedzinach.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów Nie dotyczy 

Seminarium tematyczne*    30  30 4 

Praca pisemna, projekt, 
dyskusja, debata, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Seminarium tematyczne” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
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zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do pracy badacza 
nad jednym, wybranym przez prowadzącego tematem, na podstawie którego będą oni mogli nie tylko zgłębić 
zagadnienie i poznać najnowszą literaturę przedmiotu, ale też przeprowadzić ograniczone w swoich zamierzeniach 
badanie (samodzielnie lub w grupie) pod opieką prowadzącego, przedstawić jego wyniki w różnej formie (pisemnej 
i ustnej) i je obronić w dyskusji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U05, K_U06, K_U08, K_U15, K_K05 

Wykład monograficzny* 30     30 3 Kolokwium B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego wykładu) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Wykład monograficzny” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem wykładów będzie przedstawienie w sposób pogłębiony 
rezultatów badań nad jednym wybranym zagadnieniem, będącym przedmiotem zajęć. Oprócz opisu samego 
zagadnienia, prowadzący będzie przedstawiał założenia metodologiczne, które doprowadziły do uzyskania rezultatów, 
konfrontował inne wyniki, hipotezy i punkty widzenia, żeby jak najlepiej przekazać zarówno wyniki pozytywne (hipotezy 
zweryfikowane pozytywnie), jak i negatywne (hipotezy odrzucone jako nieprawdziwe lub nieweryfikowalne). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W12, K_K04, K_K07 
 

TRAD: Język 
specjalistyczny   60   60 6 Kolokwium, aktywność/zadania 

podczas zajęć B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści kształcenia zakładają doskonalenie znajomości języka i technik przekładu poprzez tłumaczenie z języka 
polskiego na język francuski tekstów prasowych i dokumentów związanych z życiem przedsiębiorstwa, gospodarką, 
finansami, handlem, bankowością, biznesem, giełdą, sądownictwem, itp. Nacisk zostanie położony w szczególności na 
umiejętność posługiwania się specjalistycznymi słownikami i elektronicznymi bazami terminologicznymi przy 
wyszukiwaniu słownictwa oraz tworzenia glosariuszy w danym zakresie tematycznym; umiejętność posługiwania się 
specjalistycznym słownictwem; umiejętność poprawnego tłumaczenia terminów ekonomicznych z uwzględnieniem 
różnych kontekstów w Polsce i we Francji; umiejętność przetłumaczenia tekstu ekonomicznego z języka polskiego na 
francuski; praktyczne stosowanie reguł gramatyki języka francuskiego w tłumaczeniu. Wybór strategii tłumaczeniowej 
i umiejętność jej uzasadnienia. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W11, K_U01, K_U05, K_U06, K_U11, K_K01 

TRAD: Tłumaczenie na 
język francuski   30   30 3 

Praca pisemna, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia będą pogłębiały wiedzę i umiejętność tłumaczenia na język francuski fragmentów współczesnych polskich 
utworów literackich należących do rozmaitych gatunków literackich. Będą także poświęcone analizie i refleksji nad 
przekładami tych samych fragmentów dokonanych przez zawodowych tłumaczy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W09, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 punktów ECTS (2x30 punktów) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 360 godzin (210+150) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): nie mniej niż 750 godzin 
 

4.6. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
 
MODUŁ METODYCZNY (MET) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba 
godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne 

Przedmiot w języku obcym 
niekierunkowym na 
poziomie min. B2+ 

 30    30 2 
Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się zależny od 
wybranego przedmiotu.  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do wyboru – tematyka zależna od wybranego przedmiotu. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_U14 

Praktyczna nauka języka 
francuskiego   30   30 3 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, debata 
aktywność/zadania podczas 
zajęć, egzamin dyplomowy  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia Praktycznej nauki języka francuskiego będą miały charakter modułu, co oznacza możliwość wybrania przez 
studenta zajęć z przedstawionej oferty. Celem tych zajęć będzie dalsze doskonalenie kompetencji językowych 
studentów, ze szczególnym wychyleniem na poprawność gramatyczną i stylistyczną, precyzję leksykalną, poszerzanie 
słownictwa i konstruowanie różnych typów wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ważnym elementem zajęć będzie też 
rozwijanie umiejętności przekładu na język francuski. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11, K_W12, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K09 

Seminarium magisterskie*    60  60 33 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od wyboru 
tematyki) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym prowadzącego. 
Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem seminarium, a także 
rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych treści i formułowanie 
hipotez badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami badań studenci będą 
potrafili dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby zweryfikować zaproponowane 
hipotezy. Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. Efektem ich prac będzie praca 
magisterska, zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających na Uniwersytecie Warszawskim 
i z wymogami dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K09 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN) 
o tematyce społecznej* 

 60    60 4 Różne w zależności od 
wybranego przedmiotu   
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi nauk społecznych i współczesnych 
problemów badawczych w tych dziedzinach.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów Nie dotyczy 

Seminarium tematyczne*    30  30 4 

Praca pisemna, projekt, 
dyskusja, debata, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Seminarium tematyczne” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do pracy badacza 
nad jednym, wybranym przez prowadzącego tematem, na podstawie którego będą oni mogli nie tylko zgłębić zagadnienie 
i poznać najnowszą literaturę przedmiotu, ale też przeprowadzić ograniczone w swoich zamierzeniach badanie 
(samodzielnie lub w grupie) pod opieką prowadzącego, przedstawić jego wyniki w różnej formie (pisemnej i ustnej) i je 
obronić w dyskusji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U05, K_U06, K_U08, K_U15, K_K05 

Wykład monograficzny* 30     30 3 Kolokwium B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego wykładu) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Wykład monograficzny” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem wykładów będzie przedstawienie w sposób pogłębiony 
rezultatów badań nad jednym wybranym zagadnieniem, będącym przedmiotem zajęć. Oprócz opisu samego 
zagadnienia, prowadzący będzie przedstawiał założenia metodologiczne, które doprowadziły do uzyskania rezultatów, 
konfrontował inne wyniki, hipotezy i punkty widzenia, żeby jak najlepiej przekazać zarówno wyniki pozytywne (hipotezy 
zweryfikowane pozytywnie), jak i negatywne (hipotezy odrzucone jako nieprawdziwe lub nieweryfikowalne). 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W04, K_W07, K_W12, K_K04, K_K07 

MET: Ewolucja metod 
nauczania języków obcych  30    30 3 

Kolokwium, dyskusja, debata, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Program zajęć obejmuje przegląd dawnych metod nauczania języków obcych (głównie nauczania języka francuskiego 
jako obcego), a także analizę założeń podejścia komunikacyjnego oraz podejścia zadaniowego według „Europejskiego 
systemu opisu kształcenia językowego”. Uwaga jest również poświęcona współczesnej interpretacji zagadnienia 
kompetencji ucznia/użytkownika języka. Omówienie ewolucji metod nauczania jest podbudowane odwołaniem do teorii, 
które w danym okresie stanowiły inspirację dla określonych praktyk glottodydaktycznych; mowa tu m.in. o: 
behawioryzmie, strukturalizmie, analizie kontrastywnej, pragmatyce, teoriach socjolingwistycznych, językoznawczych 
teoriach akwizycji, kognitywnych teoriach uczenia się czy zasadach pedagogiki niedyrektywnej.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W14, K_U12, K_K02 

MET: Rozwijanie 
kompetencji językowych  30    30 3 Kolokwium, aktywność/zadania 

podczas zajęć B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem ćwiczeń jest rozwinięcie u studentów umiejętności doboru materiałów i aktywności służących pracy nad 
poszczególnymi sprawnościami językowymi, nauczaniu gramatyki i słownictwa. Studenci uczą się formułować cele lekcji, 
polecenia, redagować konspekty lekcji. Ćwiczenia mają często formę symulacji fragmentów lekcji, opierają się na analizie 
stosowanych obecnie w nauczaniu języka francuskiego podręczników zależnie od grupy wiekowej i poziomu 
zaawansowania. Stanowią ważny element przygotowania studentów do praktyk pedagogicznych w gimnazjum i liceum. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_U06, K_U12, K_K06 

MET: Ocenianie i jego 
formy  30    30 2 

Kolokwium, projekt, dyskusja, 
debata, aktywność/zadania 
podczas zajęć 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ćwiczenia poświęcone są tematyce oceniania w procesie nauczania języka obcego. Ich celem jest wykształcenie u 
studentów umiejętności stosowania różnych typów oceniania, związanych z nimi narzędzi (opracowywanie np. testów 
kończących pewną sekwencję nauczania). Słuchacze uczą się wykorzystywać w procesie oceniania Europejskie 
Portfolio Językowe oraz dokumenty opisujące kompetencje (np. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, 
informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W14, K_U12, K_K01, K_K03 

MET: Praktyki zawodowe 
dydaktyczne 2     120 

(praktyki) 120 3 Praca pisemna  
(Dziennik praktyk)  językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Głównym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy nauczyciela języka obcego 
w gimnazjum lub liceum poprzez zdobycie wiadomości i umiejętności zawodowych, kształcenie odpowiedzialności 
zawodowej za własny rozwój oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej. 
W ramach Praktyk zawodowych dydaktycznych 2 student ma możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną 
i pracą dydaktyczną w gimnazjum lub liceum. Weryfikuje wiedzę teoretyczną i łączy ją z działaniem praktycznym 
przebiegającym w różnych warunkach i ulegającym stałym modyfikacjom. Praktyki dydaktyczne 2 umożliwiają 
kształtowanie zainteresowań i postaw zawodowych studentów jak również wykorzystanie doświadczeń i umiejętności 
pedagogicznych opiekuna praktyk celem podniesienia stopnia przygotowania zawodowego studentów, kształtują 
kompetencje i postawy twórcze studentów. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W13, K_W14, K_U10, K_U12, K_K01, K_K05, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 punktów ECTS (2x30 punktów) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 330 godz. + 120 godz. praktyk 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): nie mniej niż 750 godzin 
(w przypadku tego modułu to 780 godzin) 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych 
Językoznawstwo 33,6% 

Literaturoznawstwo 38,8% 
 

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0231 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 

 studia magisterskie z modułem ogólnym (OGÓL): 104 
ECTS, tj. 86,6%  

 studia magisterskie z modułem przekładowym (TRAD): 
81 ECTS, tj. 67,5%; ponadto 23 ECTS za przedmioty 
realizowane w ramach modułu przekładowego, tj. 
19,1%  

 studia magisterskie z modułem metodycznym (MET): 87 
ECTS, tj. 72,5%; ponadto 17 ECTS za przedmioty 
realizowane w ramach modułu metodycznego, tj. 
14,1% 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia 

 studia magisterskie z modułem ogólnym (OGÓL): 31 
ECTS 

 studia magisterskie z modułem przekładowym (TRAD): 
33 ECTS 

 studia magisterskie z modułem metodycznym (MET): 30 
ECTS 
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Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 
społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów 
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

 studia magisterskie z modułem ogólnym (OGÓL):  
12 ECTS (10 ECTS za OGUN-y + 2 ECTS za 
przedmiot w jęz. obcym), tj. 10% 

 studia magisterskie z modułem przekładowym (TRAD):  
10 ECTS (8 ECTS za OGUN-y + 2 ECTS za przedmiot 
w jęz. obcym), tj. 8,3% 

 studia magisterskie z modułem metodycznym (MET): 
8 ECTS (10 ECTS za OGUN-y + 2 ECTS za przedmiot 
w jęz. obcym), tj. 6,6% 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla 
profilu praktycznego (zajęcia z literką P) - nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni 
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu 
ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

 studia magisterskie z modułem ogólnym (OGÓL): 86 
ECTS 

 studia magisterskie z modułem przekładowym (TRAD): 
70 ECTS 

 studia magisterskie z modułem metodycznym (MET): 82 
ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 150 godzin (dla osób wybierających profil metodyczny) 

Regulamin zawodowych praktyk pedagogicznych dla studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Romanistyki UW 
Organizacja praktyk 

Praktyki zawodowe dydaktyczne 2 dotyczą studentów kontynuujących ścieżkę metodyczną na studiach II stopnia. Praktyki te odbywają się 
w liceum (gimnazjum) w semestrze letnim II roku 2 stopnia i obowiązują w wymiarze 120 godzin dydaktycznych.  

Zalecany rozkład godzin: 
o 30 godzin przeznacza się na obserwacje lekcji języka francuskiego 
o 60 godzin przeznacza się na pracę własną studenta (przygotowanie materiałów do zajęć, konspektów lekcji, konsultacje z opiekunem 

praktyk, opracowanie dziennika praktyk, w tym prowadzenie dzienniczka uczenia się). 
o 30 godzin przeznacza się na prowadzenie lekcji języka francuskiego 

Miejsce praktyk 
 Student może zaproponować liceum lub gimnazjum, w którym chce odbyć praktyki, jeżeli najpierw uzgodni to z nauczycielem przedmiotu oraz 

dyrekcją szkoły. Pozostałe osoby kierowane są przez opiekuna praktyk do szkół współpracujących z IR.  
Czas odbywania praktyk 

 Praktyki zawodowe dydaktyczne 2 (obserwowanie i prowadzenie lekcji języka francuskiego) studenci powinni rozpocząć w trakcie zajęć 
Ocenianie i jego formy. 
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 Praktyki powinny zakończyć się nie później niż miesiąc przed egzaminem magisterskim.  
Warunki zaliczenia praktyk 

 Warunkiem zaliczenia Praktyk zawodowych dydaktycznych 2 jest: 
 
1.dostarczenie Dziennika praktyk zawierającego: 
a) zaświadczenie ze szkoły o odbyciu wymaganej liczby godzin obserwacji i lekcji; 
b) ocenę wystawioną przez nauczyciela – opiekuna praktyk (formularz do pobrania ze strony IR); 
c) dzienniczek uczenia się - 15 kart (instrukcja prowadzenia i wzory kart do wypełnienia w dokumencie Dziennik praktyk – do pobrania) 
d) 3 scenariusze lekcji wraz z formularzem autoewaluacji i kopiami materiałów ćwiczeń 
e) transkrypcję 1 rozmowy z nauczycielem-opiekunem praktyk po przeprowadzonej samodzielnie lekcji wraz z krótkim komentarzem – ok. 10 
zdań zawierającym wnioski wypływające z tej rozmowy 
f) podsumowanie praktyk według punktów podanych w Dzienniku praktyk 
 
Należy pamiętać, że Dziennik praktyk powinien być zbindowany, wydrukowany obustronnie. 
 
2. Stały kontakt z opiekunem praktyk w Instytucie Romanistyki UW (konsultowanie scenariuszy lekcji, omawianie lekcji przeprowadzonych w 
obecności opiekuna) 

Ocena praktyk 
1. Praktyki zawodowe dydaktyczne 2 kończą się zaliczeniem z wpisem do USOS (II rok 2 etapu studiów – semestr letni – 120 godz. – 3 

ECTS).  
2. Na zaliczenie z praktyk składają się: ocena Dziennika praktyk (150 p.) oraz ocena lekcji pokazowej (lub ocena nauczyciela) (100 p.). 
3. Aby uzyskać zaliczenie praktyk, należy zdobyć 60% punktów. Żaden składnik oceny nie może zostać pominięty.  

UWAGA: Dla studentów, którzy nie kształcili się w ramach profilu metodycznego na studiach I stopnia, istnieje możliwość realizacji obu etapów 
programu ścieżki metodycznej na studiach II stopnia. W tym przypadku wymagane jest uzyskanie zgody Dyrektora do spraw studenckich. Należy 
także wziąć pod uwagę konieczność poniesienia opłat za punkty ECTS wykorzystane ponad limit przewidziany w programie studiów (wg Tabeli opłat 
za usługi edukacyjne). 
 
Studenci odbywają wówczas następujące praktyki pedagogiczne: 
1. Praktyki zawodowe psychopedagogiczne 1 – 30 godzin obserwacji w przedszkolu i/lub szkole podstawowej lub gimnazjum lub liceum; semestr 
letni I roku 2 stopnia 
2. Praktyki zawodowe dydaktyczne 1 – 120 godzin w szkole podstawowej i/lub przedszkolu; semestr zimowy II roku 2 stopnia 

 Zalecany rozkład godzin: 30 h – obserwacja metodyczna lekcji języka obcego, 
30 h – prowadzenie lekcji języka francuskiego, 60 h – praca własna studenta (przygotowanie materiałów do zajęć, konspektów lekcji, 
konsultacje z opiekunem praktyk, opracowanie dziennika praktyk, w tym prowadzenie dzienniczka uczenia się). 
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3. Praktyki zawodowe psychopedagogiczne 2 – 30 godzin obserwacji w szkole podstawowej lub gimnazjum lub liceum; semestr letni I roku 2 
stopnia 
4. Praktyki zawodowe dydaktyczne 2 – 120 godzin w gimnazjum i/lub liceum, semestr letni II roku 2 stopnia (rozkład godzin- patrz: wariant opisany 
powyżej) 
 
Miejsce praktyk 

 Student może zaproponować przedszkole lub szkołę, w której chce odbyć praktyki, jeżeli najpierw uzgodni to z nauczycielem przedmiotu oraz 
dyrekcją szkoły. Pozostałe osoby kierowane są przez opiekuna praktyk do szkół współpracujących z IR.  

Czas odbywania praktyk 
 Praktyki zawodowe psychopedagogiczne 1 studenci mogą rozpocząć po zaliczeniu pierwszego semestru zajęć profilu metodycznego.  
 Praktyki zawodowe dydaktyczne 1 (obserwowanie lekcji języka obcego i prowadzenie lekcji języka francuskiego) studenci powinni rozpocząć 

w trakcie zajęć Interdyscyplinarny wymiar dydaktyki wczesnoszkolnej oraz Dydaktyka nauczania języka obcego w klasach 4-6. 
 Praktyki zawodowe psychopedagogiczne 2 studenci mogą rozpocząć po zaliczeniu pierwszego semestru zajęć profilu metodycznego. 
 Praktyki zawodowe dydaktyczne 2 (obserwowanie i prowadzenie lekcji języka francuskiego) studenci powinni rozpocząć w trakcie zajęć 

Ocenianie i jego formy. 
 Praktyki powinny zakończyć się nie później niż miesiąc przed egzaminem magisterskim.  

Warunki zaliczenia praktyk 
 Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych psychopedagogicznych jest dostarczenie zaświadczenia ze szkoły o odbyciu wymaganej liczby 

godzin obserwacji i wykonaniu zadań wyznaczonych przez nauczyciela-opiekuna praktyk. 
 Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych dydaktycznych 1 i 2 jest: 

1.dostarczenie Dziennika praktyk zawierającego: 
 a) zaświadczenie ze szkoły o odbyciu wymaganej liczby godzin obserwacji i lekcji; 
 b) ocenę wystawioną przez nauczyciela – opiekuna praktyk (formularz do pobrania ze strony IR); 
 c) dzienniczek uczenia się (instrukcja prowadzenia i wzory kart do wypełnienia w dokumencie Dziennik praktyk – do pobrania) 
 d) odpowiednio 2 lub 3 scenariusze lekcji wraz z formularzem autoewaluacji i kopiami materiałów ćwiczeń 
 e) transkrypcję 1 rozmowy z nauczycielem-opiekunem praktyk po przeprowadzonej samodzielnie lekcji wraz z krótkim komentarzem – ok. 10 

zdań zawierającym wnioski wypływające z tej rozmowy 
 f) podsumowanie praktyk według punktów podanych w Dzienniku praktyk 

Należy pamiętać, że Dziennik praktyk powinien być zbindowany, wydrukowany obustronnie. 
2. Stały kontakt z opiekunem praktyk w Instytucie Romanistyki UW (konsultowanie scenariuszy lekcji, omawianie lekcji przeprowadzonych 
w obecności opiekuna) 

Ocena praktyk 
Każdy z trzech rodzajów praktyk kończy się zaliczeniem z wpisem do USOS. 

1. Praktyki zawodowe psychopedagogiczne 1 (30 godz.) – program I roku, wpis w semestrze letnim – 1 ECTS  
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2. Praktyki zawodowe dydaktyczne 1 (120 godz.) – program II roku, wpis w semestrze zimowym – 6 ECTS 
3. Praktyki zawodowe psychopedagogiczne 2 (30 godz.) – program I roku, wpis w semestrze letnim – 1 ECTS  
4. Praktyki zawodowe dydaktyczne 2 (120 godz.) – program II roku, wpis w semestrze letnim – 3 ECTS  

 
UWAGA: Student jest zobowiązany do tego, aby realizowane przez niego praktyki (zarówno praktyki zawodowe psychopedagogiczne, jak i praktyki 
zawodowe dydaktyczne 1 i 2) zostały zamieszczone w USOS. W tym celu należy kontaktować się z Pełnomocnikiem IR ds. USOS. 
Na zaliczenie z praktyk zawodowych dydaktycznych 1 i 2 składają się odpowiednio za każdym razem: ocena Dziennika praktyk (150 p) oraz ocena 
lekcji pokazowej (lub ocena nauczyciela) (100p).  
Aby uzyskać zaliczenie praktyk, należy zdobyć 60% punktów. Żaden składnik oceny nie może zostać pominięty 

Informacje organizacyjne 
 Skierowanie na praktyki wydaje opiekun praktyk.  
 Obserwacje mogą być prowadzone u kilku nauczycieli, w różnych szkołach, natomiast w części praktycznej (prowadzenie lekcji) należy 

wybrać jednego nauczyciela-opiekuna (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest odbycie części praktycznej pod opieką dwóch 
nauczycieli). 
 

 Przed zakończeniem praktyk student dostarcza nauczycielowi-opiekunowi dokumentację potrzebną do rozliczenia finansowego z IR (umowa 
o dzieło, rachunek i formularz ZUS), którą należy zwrócić wypełnioną, nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu praktyk opiekunowi praktyk 
w Instytucie Romanistyki.  
Uwaga: Osoby uczące w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum mogą ubiegać się o rozliczenie praktyk w ramach 
zatrudnienia. Rozliczenie może być całkowite lub częściowe. Decyzję o liczbie godzin praktyk rozliczonych w wyżej wymieniony sposób 
podejmuje opiekun praktyk.  

 
Efekty uczenia się 
W wyniku zaliczenia praktyk zawodowych pedagogicznych, student: 

 poznaje środowisko przyszłej pracy zawodowej w szkole i jego specyfikę, strukturę organizacyjną szkoły 
 poznaje własne kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela oraz swoje mocne i słabe strony 
 potrafi projektować, prowadzić i dokumentować zajęcia z j. obcego 
 potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy wychowawcze 
 potrafi w sposób refleksyjny podejść do własnej pracy i jej oddziaływania na pracę dzieci 
 doskonali umiejętność posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych 
 rozwija umiejętność właściwego doboru materiałów i technik dydaktycznych w nauczanych grupach 
 potrafi stosować normy i zasady etyki zawodowej. 
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Aneks 1 
PLAN STUDIÓW 

 
PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA (MAGISTERSKICH)  

W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW  
NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA 

DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2017/2018 I NASTĘPNYCH 
 

W Instytucie Romanistyki UW obowiązuje rozliczenie roczne. 
Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) 
 Program studiów dla grup z modułem ogólnym (OGÓL) 
 Program studiów dla grup z modułem przekładowym (TRAD) 
 Program studiów dla grup z modułem metodycznym (MET)  

 
Skróty stosowane w programach: 
MET – przedmioty modułu metodycznego  
TRAD – przedmioty modułu przekładowego 
* (gwiazdka przy nazwie przedmiotu) – przedmiot do wyboru 
Uwaga! Seminaria tematyczne i Wykłady monograficzne – student wybiera dowolne seminaria i wykłady, niezależnie od realizowanego 
modułu/dyscypliny seminarium magisterskiego. Ich tematyka jest co roku aktualizowana. 
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Rok I 
 

MODUŁ OGÓLNY (OGÓL) 
 

 
Przedmiot 

Semestr 1 (zimowy) Semestr 2 (letni) 
Liczba godzin ECTS Forma 

zaliczeni
a 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 
semestr tydzień semestr tydzień 

Praktyczna nauka języka francuskiego, w 
tym: 
 Wypowiedź ustna i pisemna 
 Wypowiedź pisemna 
 Tłumaczenie 
 Przemiany społeczne w krajach 

obszaru francuskojęzycznego  

90 
 

30 
 

30 
30 

6 
 

2 
 

2 
2 

9 
 

3 
 

4 
2 

 
 

ocena 
 

ocena 
ocena 

60 
 

30 
30 

4 
 

2 
2 

7 
 

3 
4 

 
 

ocena 
ocena 

Metodologia badań w glottodydaktyce/ 
językoznawstwie/literaturoznawstwie* 

30 kw* 2* 6* zal. + 
egz. 

    

Wybrane problemy badawcze  
w glottodydaktyce/językoznawstwie/ 
literaturoznawstwie* 

    30 kw* 2* 6* ocena 

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 
o tematyce społecznej* 

    30 kw* 2* 2* ocena 

Seminarium magisterskie* 30* 2* 8* zal. 30* 2* 8* zal. 
OGÓL: Seminarium tematyczne* 30* 2* 4* ocena 30* 2* 4* ocena 
OGÓL: Wykład monograficzny* 30* 2* 3* ocena 30* 2* 3* ocena 

Liczba godzin i ECTS semestralnie 210 godz. i 30 ECTS 210 godz. i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie 420 godz. i 60 ECTS 

Część wspólna dla wszystkich modułów: 300 godz. i 46 ECTS 
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Rok I 
 

MODUŁ PRZEKŁADOWY (TRAD) 
 

Przedmiot 
Semestr 1 (zimowy) Semestr 2 (letni) 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 
semestr tydzień semestr tydzień 

Praktyczna nauka języka francuskiego, w 
tym: 
 Wypowiedź ustna i pisemna 
 Wypowiedź pisemna 
 Tłumaczenie 
 Przemiany społeczne w krajach 

obszaru francuskojęzycznego  

90 
 

30 
 

30 
30 

6 
 

2 
 

2 
2 

9 
 

3 
 

4 
2 

 
 

ocena 
 

ocena 
ocena 

60 
 

30 
30 

4 
 

2 
2 

7 
 

3 
4 

 
 

ocena 
ocena 

Metodologia badań w glottodydaktyce/ 
językoznawstwie/literaturoznawstwie* 

30 kw* 2* 6* zal. + 
egz. 

    

Wybrane problemy badawcze  
w glottodydaktyce/językoznawstwie/ 
literaturoznawstwie* 

    30 kw* 2* 6* ocena 

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 
o tematyce społecznej* 

    30 kw* 2* 2* ocena 

Seminarium magisterskie* 30* 2* 8* zal. 30* 2* 8* zal. 
TRAD: Podstawy przekładu i lektura tekstów 30 kw 2 2 ocena     
TRAD: Przekład na język francuski 30 ćw 2 3 ocena 30 ćw 2 4 ocena 
TRAD: Przekład na język polski 30 ćw 2 2 ocena 30 ćw 2 3 ocena 

Liczba godzin i ECTS semestralnie 240 godz. i 30 ECTS 210 godz. i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie 450 godz. i 60 ECTS 

Część wspólna dla wszystkich modułów: 300 godz. i 46 ECTS 
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Rok I 
 

MODUŁ METODYCZNY (MET) 
kontynuacja ścieżki ze studiów licencjackich** 

 
Przedmiot 

Semestr 1 (zimowy) Semestr 2 (letni) 
Liczba godzin ECTS Forma 

zaliczeni
a 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 
semestr tydzień semestr tydzień 

Praktyczna nauka języka francuskiego, w 
tym: 
 Wypowiedź ustna i pisemna 
 Wypowiedź pisemna 
 Tłumaczenie 
 Przemiany społeczne w krajach 

obszaru francuskojęzycznego  

90 
 

30 
 

30 
30 

6 
 

2 
 

2 
2 

9 
 

3 
 

4 
2 

 
 

ocena 
 

ocena 
ocena 

60 
 

30 
30 

4 
 

2 
2 

7 
 

3 
4 

 
 

ocena 
ocena 

Metodologia badań w glottodydaktyce/ 
językoznawstwie/literaturoznawstwie* 

30 kw* 2* 6* zal. + 
egz. 

    

Wybrane problemy badawcze  
w glottodydaktyce/językoznawstwie/ 
literaturoznawstwie* 

    30 kw* 2* 6* ocena 

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 
o tematyce społecznej* 

    30 kw* 2* 2* ocena 

Seminarium magisterskie* 30* 2* 8* zal. 30* 2* 8* zal. 
MET: Seminarium tematyczne* 30* 2* 4* ocena 30* 2* 4* ocena 
MET: Pedagogika 2     30 kw 2 2 ocena 
MET: Psychologia 2 30 kw 2 3 ocena     
MET: Praktyki psychopedagogiczne 2     30 2 1 ocena 

Liczba godzin i ECTS semestralnie 210 godz. i 30 ECTS 210 godz. 30 godz. praktyk i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie 420 godz. 30 godzin praktyk i 60 ECTS 

Część wspólna dla wszystkich modułów: 300 godz. i 46 ECTS 
** Studenci zainteresowani realizacją całego modułu metodycznego (pełne uprawnienia pedagogiczne) są proszeni o kontakt z koordynatorem zajęć 
modułu metodycznego. 
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Rok II 
 

MODUŁ OGÓLNY (OGÓL) 
 

Przedmiot 
Semestr 3 (zimowy) Semestr 4 (letni) 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 
semestr tydzień semestr tydzień 

Praktyczna nauka języka francuskiego 30* 2* 3* ocena     
Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 
o tematyce społecznej* 

30 kw* 2* 2* ocena 30 kw* 2* 2* ocena 

Przedmiot w języku obcym niekierunkowym  
na poziomie min. B2+* 

30 kw* 2* 2* ocena     

Seminarium magisterskie* 30* 2* 14 (8+6)* zal. 30* 2* 19 
(8+11)* 

zal. 
+ egz. 
mgr 

OGÓL: Przedmiot ogólnouniwersytecki 
(OGUN)* 

30 kw* 2* 2* ocena 30 kw* 2* 2* ocena 

OGÓL: Seminarium tematyczne* 30* 2* 4* ocena 30* 2* 4* ocena 
OGÓL: Wykład monograficzny* 30* 2* 3* ocena 30* 2* 3* ocena 

Liczba godzin i ECTS semestralnie 210 godz. i 30 ECTS 150 godz. i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie 360 godz. i 60 ECTS 

Część wspólna dla wszystkich modułów: 180 godz. i 42 ECTS 
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Rok II 
 

MODUŁ PRZEKŁADOWY (TRAD) 
 

Przedmiot 
Semestr 3 (zimowy) Semestr 4 (letni) 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 
semestr tydzień semestr tydzień 

Praktyczna nauka języka francuskiego 30* 2* 3* ocena     
Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 
o tematyce społecznej* 

30 kw* 2* 2* ocena 30 kw* 2* 2* ocena 

Przedmiot w języku obcym niekierunkowym  
na poziomie min. B2+* 

30 kw* 2* 2* ocena     

Seminarium magisterskie* 30* 2* 14 (8+6)* zal. 30* 2* 19 
(8+11)* 

zal. 
+ egz. 
mgr 

TRAD: Przedmiot ogólnouniwersytecki 
(OGUN)* 

    30 kw* 2* 2* ocena 

TRAD: Seminarium tematyczne*     30* 2* 4* ocena 
TRAD: Wykład monograficzny* 30* 2* 3* ocena     
TRAD: Język specjalistyczny 30 ćw 2 3 ocena 30 ćw 2 3 ocena 
TRAD: Tłumaczenie na język francuski 30 ćw 2 3 ocena     

Liczba godzin i ECTS semestralnie 210 godz. i 30 ECTS 150 godz. i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie 360 godz. i 60 ECTS 

Część wspólna dla wszystkich modułów: 180 godz. i 42 ECTS 
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Rok II 
 

MODUŁ METODYCZNY (MET) 
kontynuacja ścieżki ze studiów licencjackich** 

 
Przedmiot 

Semestr 3 (zimowy) Semestr 4 (letni) 
Liczba godzin ECTS Forma 

zaliczeni
a 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 
semestr tydzień semestr tydzień 

Praktyczna nauka języka francuskiego 30* 2* 3* ocena     
Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 
o tematyce społecznej* 

30 kw* 2* 2* ocena 30 kw* 2* 2* ocena 

Przedmiot w języku obcym niekierunkowym  
na poziomie min. B2+* 

30 kw* 2* 2* ocena     

Seminarium magisterskie* 30* 2* 14 (8+6)* zal. 30* 2* 19 
(8+11)* 

zal. 
+ egz. 
mgr 

MET: Seminarium tematyczne*     30* 2* 4* ocena 
MET: Wykład monograficzny* 30* 2* 3* ocena     
MET: Ewolucja metod nauczania języków 
obcych 

30 kw 2 3 ocena     

MET: Rozwijanie kompetencji językowych 30 kw 2 3 ocena     
MET: Ocenianie i jego formy     30 kw 2 2 ocena 
MET: Praktyki zawodowe dydaktyczne 2     120 8 3 ocena 

Liczba godzin i ECTS semestralnie 210 godz. i 30 ECTS 120 godz. + 120 godz. praktyk i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie 330 godz. + 120 godz. praktyk i 60 ECTS 

Część wspólna dla wszystkich modułów: 180 godz. i 42 ECTS 
** Studenci zainteresowani realizacją całego modułu metodycznego (pełne uprawnienia pedagogiczne) są proszeni o kontakt z koordynatorem zajęć 
modułu metodycznego.”. 
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Załącznik nr 8 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 
 
 

„Załącznik nr 38 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

Studia prowadzone w języku polskim i francuskim 

 
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne 
językoznawstwo 44% 

literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 56% 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: filologia romańska 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: filologia romańska 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, 
a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej 
i metodologicznej 

P7S_WG 

K_W02 zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych, 
a w szczególności nauk filologicznych P7S_WG 

K_W03 
zna na poziomie rozszerzonym pojęcia i odpowiadające im terminy używane 
do opisu języka, literatury i kultury; rozumie ich usytuowanie w stosunku 
do innych dziedzin humanistyki 

P7S_WG 

K_W04 ma pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w obszarach języka, 
literatury i kultury P7S_WG 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą 
i kulturą P7S_WG 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie 
i literaturoznawstwie oraz o najnowszych osiągnięciach w tych dyscyplinach P7S_WG 

K_W07 
ma pogłębioną wiedzę o miejscu filologii romańskiej w systemie nauk 
humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach 
z innymi dyscyplinami naukowymi 

P7S_WG 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego P7S_WG 
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K_W09 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej 
i międzykulturowej P7S_WG, P7S_WK 

K_W10 ma pogłębioną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, 
fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego P7S_WG 

K_W11 zna szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych 
stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich P7S_WG 

K_W12 ma rozległą i ugruntowaną wiedzę z zakresu kultury Francji oraz krajów 
francuskojęzycznych P7S_WG 

K_W13 

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i emisji głosu, 
która pozwala optymalnie planować proces nauki języków obcych, 
w szczególności języka francuskiego, na wszystkich etapach kształcenia 
(moduł metodyczny) 

P7S_WG 

K_W14 

posiada wiedzę z zakresu glottodydaktyki, która pozwala optymalnie planować 
proces nauki języków obcych, w szczególności języka francuskiego, na 
wszystkich etapach kształcenia: zna główne i szczegółowe terminy używane do 
opisu procesu akwizycji oraz nauczania/uczenia się języków, ma pogłębioną 
wiedzę o kierunkach badań i metodologii badań w tej dyscyplinie (moduł 
metodyczny) 

P7S_WG 

K_W15 
zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej 
i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytaczaniem cudzych 
wypowiedzi 

P7S_WK 

K_W16 posiada podstawy wiedzy o wykorzystaniu zdobywanej wiedzy i umiejętności w 
planowaniu rozwoju zawodowego P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 

potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym z nowoczesnych 
technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach; 
posługuje się swobodnie źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi 

P7S_UW 

K_U02 

posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów 
badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie 
i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej 
i przygotowania własnych prac naukowych z zakresu filologii romańskiej 

P7S_UW 

K_U03 

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz 
podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich 
zdolności i kierowania własną karierą zawodową; umie projektować 
i prezentować badania naukowe w kontekście przygotowania pracy 
magisterskiej 

P7S_UW 

K_U04 
potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i pojęcia 
właściwe dla językoznawstwa i literaturoznawstwa, również w nietypowych 
sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW 

K_U05 
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów 
kultury (język, literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych i nowych 
metod, w tym stosować podejścia hybrydowe 

P7S_UW 

K_U06 
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów i poglądów własnych, formułowania wniosków oraz 
ich syntetycznego ujmowania 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U07 

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu filologii romańskiej w języku 
polskim i francuskim oraz popularyzować wiedzę o zjawiskach społecznych, 
kulturowych, literackich i in. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U08 umie zaprojektować wieloskładnikową pracę pisemną, w tym pracę 
magisterską, z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych P7S_UW 

K_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania złożonych wystąpień ustnych 
z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych P7S_UW, P7S_UK 
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K_U10 
posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego 
na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego
w mowie i w piśmie 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U12 
potrafi zaplanować proces nauki języka obcego, w szczególności języka 
francuskiego, na każdym etapie kształcenia, oraz kierować nim (moduł 
metodyczny) 

P7S_UW, P7S_UU, P7S_UO 

K_U13 potrafi przeprowadzić badanie naukowe w zakresie jednej z dyscyplin: 
literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki P7S_UW, P7S_UU 

K_U14 posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka obcego na poziomie 
minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego P7S_UW, P7S_UK 

K_U15 stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, 
w szczególności reguły rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 

dokonuje regularnej autorefleksji, dzięki czemu ma świadomość poziomu 
swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego 
i rozwoju osobistego; ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach 
i doskonali umiejętności, jak również potrafi doradzać innym w zakresie ww. 
kompetencji 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K02 umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować 
stosowne do sytuacji rozwiązania P7S_KR 

K_K03 potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć 
członków grupy P7S_KK, P7S_KR 

K_K04 potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych oraz 
posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym P7S_KK, P7S_KR 

K_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie i innych zadania P7S_KK, P7S_KR 

K_K06 prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane 
z wykonywanym zawodem P7S_KO, P7S_KR 

K_K07 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego 
studiowanego regionu, kraju, Europy P7S_KO 
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K_K08 
potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej 
i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, propaguje kulturę 
francuską w Polsce i polską we Francji 

P7S_KR 

K_K09 interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu 
kulturalnym Europy P7S_KR 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
 
MODUŁ OGÓLNY 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – 
liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne

Nowe tendencje w 
glottodydaktyce  28    28 4 

Kolokwium pisemne, dyskusja, 
aktywność/zadania podczas zajęć, 
egzamin dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przybliżenie studentom najistotniejszych problemów, którymi zajmuje się współczesna glottodydaktyka 
(m.in. założenia, sposoby i system oceniania tzw. „podejścia zadaniowego” zaproponowanego przez Europejski system 
opisu kształcenia językowego, założenia kognitywizmu i interakcjonizmu w optyce nauczania / uczenia się języków 
obcych, aspekty komunikacji niewerbalnej na lekcji języka obcego itd.), a także postrzeganie glottodydaktyki w 
wymiarze interdyscyplinarnym.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_K01, K_K02 
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Tradycyjne i nowe 
metodologie badań w 
językoznawstwie  

 28    28 6 

Egzamin pisemny, kolokwium 
pisemne, dyskusja, 
aktywność/zadania podczas zajęć, 
egzamin dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przedstawienie głównych nurtów w językoznawstwie począwszy od strukturalizmu poprzez różne jego 
zastosowania i modyfikacje, gramatykę generatywno-transformacyjną, teorię aktów mowy, elementy analizy 
argumentacyjnej oraz analizy interakcyjnej aż do podstaw językoznawstwa kognitywnego. Przedstawienie 
poszczególnych koncepcji językoznawczych ma pokazać różne metody analizy języka. Zajęcia zawierać będą również 
próby praktycznego zastosowania propozycji teoretycznych do badania języka, np. niektóre sposoby przedstawiania 
struktury zdania, badanie toku rozumowania w tekście poprzez analizę argumentacyjną czy analizę dialogów w świetle 
badań nad interakcją. Założeniem zajęć jest również lektura i interpretacja tekstów z dziedziny językoznawstwa. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_K01, K_K02 

Tradycyjne i nowe 
metodologie badań w 
literaturoznawstwie* 

 28    28 6 

Egzamin pisemny, kolokwium 
pisemne, dyskusja, 
aktywność/zadania podczas zajęć, 
egzamin dyplomowy  

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Program przewiduje usystematyzowaną prezentację i analizę głównych zagadnień teorii i historii badań literackich od 
czasów narodzin krytyki literackiej (Brunetière Thibaudet) poprzez zjawiska w krytyce literackiej w XIX wieku (m.in. 
impresjonizm krytyczny, dyrektywy krytyki uniwersyteckiej) po czasy współczesne XX i XXI w. (m.in. bergsonizm, 
psychoanaliza literacka, krytyka egzystencjalna, szkoła genewska, krytyka genetyczna). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_K01,K_K02 

Zarys historii filozofii 
francuskiej    28  28 5 Praca pisemna,dyskusja, debata, 

aktywność/zadania podczas zajęć B literaturoznawstwo  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem kursu jest wprowadzenie do francuskiej myśli filozoficznej –zapoznanie słuchaczy z wielkimi filozofami 
i przełomowymi tekstami francuskiej myśli filozoficznej (Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Tocqueville, Gobineau, Zola, 
Sartre, S. de Beauvoir, Aron, Onfray, Rancière ) a zarazem zaszczepienie filozoficznej ciekawości i umiejętności 
posługiwania się kluczowymi pojęciami filozoficznymi. Przy okazji pytań stawianych przez francuskich myślicieli 
codzienności, wprowadzamy najważniejsze pojęcia metafizyczne i spekulatywne (takie jak podmiot, władza, wolność, 
indywidualizm, wola, norma, powinność, wiedza...). Założeniem jest otwarcie studentów na żywą filozofię, taką, której 
wpływ zobaczyć mogą we własnym doświadczeniu. Stąd również ogromny nacisk na dyskursywny charakter zajęć.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_W09, K_W12, K_U09, K_K01, K_K02, K_K04, K_K09 

Wybrane zagadnienia 
gramatyczne    56   56 10 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, debata 
aktywność/zadania podczas zajęć, 
egzamin dyplomowy  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji (w mowie i w piśmie) w języku francuskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań stawianych studentom studiów filologicznych (np. precyzja gramatyczna i leksykalna w redagowaniu tekstów, 
rozpoznawanie i korygowanie błędów frazeologicznych i składniowych, zasady konstruowania różnych typów dyskursu, 
doskonalenie umiejętności argumentowania, przedstawiania i obrony własnego punktu widzenia, poszerzanie słownictwa 
związanego z tematyką zajęć itp.) oraz pogłębienie wiadomości dotyczących niektórych problemów współczesnego 
społeczeństwa francuskiego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11 , K_W12 , K_U07 , K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K07, K_K08 

Francja we 
współczesnych tekstach 
pisanych i mówionych  

  56   56 10 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, debata 
aktywność/zadania podczas zajęć, 
egzamin dyplomowy  

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są aktualnym problemom społecznym i kulturowym współczesnej Francji. Wśród poruszanych 
tematów znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: wartości republikańskie, Francja jako kraj wielokulturowy, nowe grupy 
społeczne, nowe modele rodziny, współczesne kobiece i męskie role społeczne. 
Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów na temat kultury oraz problemów społecznych współczesnej Francji. 
Zajęcia służą jednocześnie poszerzeniu znajomości słownictwa tematycznego charakterystycznego dla poszczególnych 
zagadnień oraz doskonalenie wypowiedzi pisemnej, zwłaszcza form przydatnych przy redagowaniu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W04, K_W09, K_W11 , K_W12 , K_U06,K_U07 , K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K07, K_K08 

Seminarium magisterskie*    56  56 16 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym prowadzącego. 
Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem seminarium, a także 
rozwinąć jego umiejętności badacza –analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych treści i formułowanie 
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hipotez badawczych.Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami badań studenci będą potrafili 
dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby zweryfikować zaproponowane hipotezy. 
Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. Efektem ich prac będzie praca magisterska, 
zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających na Uniwersytecie Warszawskim i z wymogami 
dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, K_K03, 
K_K06, K_K07, K_K09 

Wykład monograficzny* 28     28 3 Kolokwium pisemne/test B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego wykładu) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Wykład monograficzny” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem wykładów będzie przedstawienie w sposób pogłębiony 
rezultatów badań nad jednym wybranym zagadnieniem, będącym przedmiotem zajęć. Oprócz opisu samego 
zagadnienia, prowadzący będzie przedstawiał założenia metodologiczne, które doprowadziły do uzyskania rezultatów, 
konfrontował inne wyniki, hipotezy i punkty widzenia, żeby jak najlepiej przekazać zarówno wyniki pozytywne (hipotezy 
zweryfikowane pozytywnie), jak i negatywne (hipotezy odrzucone jako nieprawdziwe lub nieweryfikowalne). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W04, K_W07, K_W12, K_K04, K_K07, K_K09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku):60 punktów ECTS (28 + 32) 
Łączna liczba godzin zajęć (rocznie): 308 godzin (140 + 168) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 528 godzin 
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3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
 
MODUŁ OGÓLNY 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba 
godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne

Przedmiot w języku obcym 
niekierunkowym na 
poziomie min. B2+* 

 30    30 2 
Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się zależny od 
wybranego przedmiotu.  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do wyboru – tematyka zależna od wybranego przedmiotu.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_U14 a także inne w zależności od wybranego przedmiotu 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN)* 

30     30 2 Różne w zależności od 
wybranego przedmiotu   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia do wyboru – tematyka zależna od wybranego przedmiotu.  
Celem wykładów ogólnouniwersyteckich jest przekazanie wiedzy z dziedziny nauki, której zagadnienia są przedmiotem 
wykładu, wykazanie jej miejsca i znaczenia w systemie innych nauk oraz zwrócenie uwagi na jej specyfikę przedmiotową 
i metodologiczną.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_K07 a także inne w zależności od wybranego przedmiotu i dziedziny 

Doskonalenie słownictwa 
specjalistycznego   44   44 12 

Kolokwium, praca pisemna, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć, egzamin dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć z praktycznej znajomości języka francuskiego jest dalsze pogłębianie wiedzy o Francji współczesnej i jej 
współczesnym języku, doskonalenie kompetencji (w mowie i w piśmie) w języku francuskim: głównie wzbogacenie 
zasobów słownictwa tematycznego (np. finanse, ekonomia, prawo, ochrona zdrowia, tematyka społeczna, technika 
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i architektura, sztuka, itp.) na podstawie tekstów dobrej publicystyki współczesnej oraz tekstów literackich 
współczesnych pisarzy francuskiego obszaru językowego poruszających aktualną problematykę. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11 , K_W12 , K_U07 , K_U09, K_U10 , K_K01, K_K02, K_K07, K_K08 

Seminarium magisterskie*    44  44 33 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 
językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od wyboru tematyki) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym 
prowadzącego. Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem 
seminarium, a także rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych 
treści i formułowanie hipotez badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami badań 
studenci będą potrafili dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby zweryfikować 
zaproponowane hipotezy. Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. Efektem ich prac 
będzie praca magisterska, zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających na Uniwersytecie 
Warszawskim i z wymogami dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, K_K03, 
K_K06, K_K07, K_K09 

Seminarium 
specjalistyczne*    16  16 5 

Praca pisemna/kolokwium, 
dyskusja, debata, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Seminarium specjalistyczne” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do pracy badacza 
nad jednym, wybranym przez prowadzącego tematem, na podstawie którego będą oni mogli nie tylko zgłębić 
zagadnienie i poznać najnowszą literaturę przedmiotu, ale też przeprowadzić ograniczone w swoich zamierzeniach 
badanie (samodzielnie lub w grupie) pod opieką prowadzącego, przedstawić jego wyniki w różnej formie (pisemnej 
i ustnej) i je obronić w dyskusji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U08, K_U15, K_K01, K_K02, K_K05 
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Wykład monograficzny* 16     16 3 Kolokwium pisemne/test B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego wykładu) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Wykład monograficzny” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem wykładów będzie przedstawienie w sposób pogłębiony 
rezultatów badań nad jednym wybranym zagadnieniem, będącym przedmiotem zajęć. Oprócz opisu samego 
zagadnienia, prowadzący będzie przedstawiał założenia metodologiczne, które doprowadziły do uzyskania rezultatów, 
konfrontował inne wyniki, hipotezy i punkty widzenia, żeby jak najlepiej przekazać zarówno wyniki pozytywne (hipotezy 
zweryfikowane pozytywnie), jak i negatywne (hipotezy odrzucone jako nieprawdziwe lub nieweryfikowalne). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W04, K_W07, K_W12, K_K04, K_K07, K_K09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 punktów ECTS (28 i 32) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 208 godzin (144 +64 godzin) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 528 godzin 
 
3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty  
MODUŁ OGÓLNY 
Konsultacje 
magisterskie*    12  12 20 Praca magisterska, egzamin 

dyplomowy  B językoznawstwo lub literaturoznawstwo (w zależności od 
wyboru tematyki) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym prowadzącego. 
Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem seminarium, a także rozwinąć 
jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych treści i formułowanie hipotez 
badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami badań studenci będą potrafili dobrać 
odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby zweryfikować zaproponowane hipotezy. Zajęcia 
zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. Efektem ich prac będzie praca magisterska, zgodna 
z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających na Uniwersytecie Warszawskim i z wymogami dziedziny. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 20 punktów  
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 12 godzin  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 528 godzin 
 

4.Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych 
Językoznawstwo 30,1% 

Literaturoznawstwo 40 % 
 

5.Tabelainformacje ogólne o programie studiów 
Liczba semestrów 5 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 140 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów Niestacjonarne zaoczne II stopnia 

Kod ISCED 0231 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru(min. 30% łącznej liczby 
punktów ECTS)

 studia magisterskie z modułem ogólnym (OGÓL): 73 
punkty ECTS, tj. 52,1%) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych 
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

 studia magisterskie z modułem ogólnym (OGÓL): 
120 punktów ECTS(140 ECTS – 20 punktów ECTS 
za przygotowanie i zredagowanie pracy 
magisterskiej)* 

 
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 
społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów 
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne 
lub nauki społeczne 

 studia magisterskie z modułem ogólnym (OGÓL):  
10 ECTS (w tym 6 ECTS za Zarys historii filoz. fr. 
+ 2 ECTS za OGUN + 2 ECTS za przedmiot 
w jęz. obcym innym niż kierunkowy), tj. 7,1 % 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni 
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego 
(zajęcia z literką B) 

 108 punktów ECTS (zajęcia z literką B) 

* 
Liczba godzin i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia:528 godz. i 140 ECTS 
528 godz. = 65,5 % godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia programu kształcenia dla kierunku obszaru nauk 
humanistycznych. 
 
Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach drugiego stopnia dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk humanistycznych, nauk 
społecznych wynosi nie więcej niż 800. Dla studiów niestacjonarnych co najmniej 25 % programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć 
dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich. 
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PLAN STUDIÓW 

 
PROGRAM STUDIÓWNIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH II STOPNIA (MAGISTERSKICH)  

W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW  
NA KIERUNKU FILOLOGIAROMAŃSKA 

DLA ROZPOCZYNAJĄCYCHSTUDIAWROKUAKAD. 2019/2020 I NASTĘPNYCH 
 
 

Studia niestacjonarne zaoczne II stopnia (magisterskie) 
 
Skróty stosowane w programach: 
* (gwiazdka przy nazwie przedmiotu) – przedmiot do wyboru 

Rok I 
 

 
Przedmiot 

Semestr 1 (zimowy) Semestr 2 (letni) 
Liczba godzin ECTS Forma 

zaliczeni
a 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 
semestr tydzień semestr tydzień 

Francja współczesna 
 

28 2 5 ocena 28 2 5 ocena 

Wybrane zagadnienia gramatyczne na 
podstawie współczesnych tekstów 
francuskich pisanych i mówionych 
 

28 2 5 ocena 28 2 5 ocena 

Tradycyjne i nowe metodologie badań w 
językoznawstwie 

28 2 6 zal/egza
min 

    

Tradycyjne i nowe metodologie badań w 
literaturoznawstwie 

    28 2 6 zal/egza
min 

Nowe tendencje w glottodydaktyce 28 2 4 ocena     
Seminarium magisterskie* 28* 2* 8* zal. 28* 2* 8* zal. 
Zarys historii filozofii francuskiej      28 2 6 ocena 
Wykład monograficzny* 28* 2* 2 ocena     

Liczba godzin i ECTS semestralnie 168 godz. i 30 ECTS 140 godz. i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie 308 godz. i 60 ECTS 
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Rok II 
 

 
Przedmiot 

Semestr 3 (zimowy) Semestr 4 (letni) 
Liczba godzin ECTS Forma 

zaliczenia 
Liczba godzin ECTS Forma 

zaliczenia semestr tydzień semestr tydzień 
Doskonalenie i wzbogacanie zasobu 
słownictwa tematycznie specjalistycznego 

28 2 7 ocena 16 2 5 Zal/egz 

Przedmiot w języku obcym niekierunkowym  
na poziomie min. B2+* 

30 kw* 2* 2* ocena     

Seminarium magisterskie* 28* 2* 16 
(10+6)* 

zal. 16* 2* 19 
(8+11)* 

zal. 
 

OGÓL: Przedmiot ogólnouniwersytecki 
(OGUN)* 

30 kw* 2* 2* ocena     

OGÓL: Seminarium specjalistyczne*     16* 2* 4* ocena 
OGÓL: Wykład monograficzny* 28* 2* 3* ocena 16* 2* 2* ocena 
OGÓL: Wykład monograficzny*         

Liczba godzin i ECTS semestralnie 144 godz. i 30 ECTS 64 godz. i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie 208 godz. i 60 ECTS 

 
Rok III 

 
 

Przedmiot 
Semestr 3 (zimowy) Semestr 4 (letni) 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczenia semestr tydzień semestr tydzień 

Konsultacje magisterskie* 12* 2* 20* zal 
+ egz. mgr 

Liczba godzin i ECTS semestralnie 12 godz. i 20 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie 12 godz. i 20 ECTS 

”. 



1 

Załącznik nr 9 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 45 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk ścisłych 
i przyrodniczych 

nauki fizyczne nauki fizyczne: 100% nauki fizyczne 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: fizyka 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym wybrany obszar nauk fizycznych, 
szczególnie w zakresie wybranej specjalności 

P7S_WG 

K_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania 
problemów fizycznych w wybranym obszarze nauk fizycznych lub w zakresie 
specjalności przewidzianej programem studiów

P7S_WG

K_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i 
numeryczne pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment 
fizyczny 

P7S_WG

K_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej specyficznych dla obszaru fizyki związanego z wybraną 
specjalnością

P7S_WG

K_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie wybranej 
specjalności

P7S_WG

K_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w 
obrębie wybranej specjalności

P7S_WG
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K_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na 
samodzielną pracę w obszarze odpowiadającym wybranej specjalności

P7S_WK

K_W08 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych 
związanych z działalnością naukową i dydaktyczną

P7S_WK

K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych

P7S_WK

K_W10 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z fizyki 

P7S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu 

P7S_UW 

K_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje 
lub obserwacje w określonych obszarach fizyki lub jej zastosowań, działając 
indywidualnie lub w zespole, także przyjmując funkcję lidera 

P7S_UO 

K_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych wraz z oceną dokładności wyników 

P7S_UW 

K_U04 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz 
danych jak i innych źródeł; potrafi odtworzyć tok rozumowania lub przebieg 
eksperymentu opisanego w literaturze z uwzględnieniem poczynionych 
założeń i przybliżeń 

P7S_UW 

K_U05 potrafi łączyć metody i idee z różnych obszarów fizyki, zauważając, że odległe 
nieraz zjawiska opisane są przy użyciu podobnego  modelu 

P7S_UW 

K_U06 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody 
doświadczalne i teoretyczne do pokrewnych dyscyplin naukowych 

P7S_UW 

K_U07 potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub 
numerycznych) w formie pisemnej (w języku polskim i angielskim), ustnej 
(w języku polskim i angielskim), prezentacji multimedialnej lub plakatu 

P7S_UK 
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K_U08 potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak 
i niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla studiowanego 
obszaru fizyki oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych 
dyscyplin naukowych 

P7S_UK 

K_U09 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w tym 
samokształcenia) w zakresie wybranej specjalności oraz poza nią 

P7S_UU 

K_U10 potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na 
samodzielne uzupełnianie wykształcenia oraz komunikację ze specjalistami w 
zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie z wymogami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

P7S_UK 

K_U11 potrafi zastosować technologie informacyjne i komunikacyjne, 
w szczególności do pozyskania i przekazania rzetelnej wiedzy. 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania 
i organizowania procesu uczenia się innych osób 

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach P7S_KR 

K_K03 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

P7S_KR 

K_K04 jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej 
w działaniach własnych i innych osób, do rozstrzygania problemów etycznych 
w kontekście rzetelności badawczej, do propagowania rozstrzygającej roli 
eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej 
w gromadzeniu wiedzy 

P7S_KR 

K_K05 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w 
celu pogłębiania i poszerzania wiedzy, z uwzględnieniem zagrożeń przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

P7S_KR 

K_K06 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji oraz do uwzględnienia społecznych aspektów 
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym 
odpowiedzialności 

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: fizyka 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: fizyka jądrowa i cząstek elementarnych 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fizyki jądrowej 
i cząstek elementarnych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie fizyki 
jądrowej i cząstek elementarnych 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie fizyki jądrowej 
i cząstek elementarnych 

K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną K_W07 
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pracę w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych wraz z oceną 
dokładności wyników

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, 
z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych 
źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 
oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej 
wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: fizyka materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie fizyki 
materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W07 

   



8 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie fizyki materii skondensowanej 
i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie fizyki materii skondensowanej 
i nanostruktur półprzewodnikowych, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu 
informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego 
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 
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3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: metody jądrowe fizyki ciała stałego 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie metod jądrowych 
fizyki ciała stałego 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie metod 
jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie metod jądrowych 
fizyki ciała stałego 

K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_U01 
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S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego wraz z oceną 
dokładności wyników

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego, 
z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych 
źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego oraz 
do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy 
i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

 
3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: fizyka teoretyczna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fizyki teoretycznej K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie fizyki teoretycznej 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zinterpretować wyniki eksperymentalne w języku fizyki teoretycznej  

K_W03 
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S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie fizyki teoretycznej K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
fizyki teoretycznej 

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie fizyki teoretycznej 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane obliczenia lub symulacje K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie odpowiedniego obszaru fizyki wraz z oceną dokładności 
wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie fizyki teoretycznej, z uwzględnieniem 
zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym 
z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie fizyki teoretycznej oraz do uwzględnienia 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 
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3.5. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: fotonika 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fotoniki K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie fotoniki 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie fotoniki

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie fotoniki 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie fotoniki K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
fotoniki 

K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę w zakresie fotoniki 

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie fotoniki 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie fotoniki 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie fotoniki wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie fotoniki, z uwzględnieniem zagrożeń 
przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie fotoniki oraz do uwzględnienia 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

 
3.6. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: geofizyka 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie geofizyki K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie geofizyki 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny lub obserwacje w 
zakresie geofizyki 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie geofizyki 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie geofizyki K_W05 
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S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
geofizyki 

K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę w zakresie geofizyki 

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie geofizyki 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie fizyki geofizyki 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie geofizyki wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie geofizyki, z uwzględnieniem zagrożeń 
przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie geofizyki oraz do uwzględnienia 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 
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3.7. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: matematyczne i komputerowe modelowanie procesów 
fizycznych 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie pozwalającym na 
modelowanie wybranych procesów fizycznych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie pozwalającym na modelowanie wybranych procesów 
fizycznych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
niezbędne do modelowania wybranych procesów fizycznych  

K_W03 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie odpowiadającym 
modelowanym zjawiskom 

K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
odpowiadającym modelowanym zjawiskom 

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie modelowania procesów fizycznych 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane obliczenia lub symulacje 
pozwalające na skuteczne modelowanie procesów fizycznych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych wraz z oceną dokładności wyników w odniesieniu do modelowania 
procesów fizycznych 

K_U03 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie modelowania procesów fizycznych, 
z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych 
źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie modelowania procesów fizycznych oraz do 
uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy 
i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

 
3.8. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: optyka 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie optyki K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie optyki 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie optyki 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie optyki 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie optyki K_W05 
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S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
optyki 

K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę w zakresie optyki 

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie optyki 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie optyki 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie optyki wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie optyki, z uwzględnieniem zagrożeń przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie optyki oraz do uwzględnienia społecznych 
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej 
z tym odpowiedzialności 

K_K06 
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3.9. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne oraz wybrane aspekty nauk 
ekonomicznych w zakresie pozwalającym na zastosowanie metod fizycznych w 
naukach ekonomicznych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie pozwalającym na zastosowanie metod fizycznych w naukach 
ekonomicznych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w 
zakresie pozwalającym na zastosowanie metod fizycznych w naukach 
ekonomicznych 

K_W03 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie pozwalającym na 
zastosowanie metod fizycznych w naukach ekonomicznych 

K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki oraz wybranych aspektów 
nauk ekonomicznych, w szczególności w zakresie stosowania metod fizycznych w 
naukach ekonomicznych 

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie stosowania metod fizycznych w naukach 
ekonomicznych 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane symulacje lub analizy danych w 
zakresie stosowania metod fizycznych w naukach ekonomicznych 

K_U02 
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S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy danych lub wyników obliczeń teoretycznych w 
zakresie stosowania metod fizycznych w naukach ekonomicznych wraz z oceną 
dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie stosowania metod fizycznych w naukach 
ekonomicznych, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z 
niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie stosowania metod fizycznych w naukach 
ekonomicznych oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego 
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

 
3.10. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: nauczanie i popularyzacja fizyki 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym wybrane obszary nauk fizycznych, szczególnie 
przydatne w nauczaniu na poziomie szkoły ponadpodstawowej, m.in. 
elektrodynamikę klasyczną oraz wybrany dział fizyki współczesnej 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych i demonstrowania zjawisk fizycznych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować, wykonać i wyjaśnić dydaktyczny eksperyment fizyczny 

K_W03 
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S_W04 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na  
samodzielną pracę na pracowni dydaktycznej 

K_W07 

S_W05 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z 
działalnością naukową i dydaktyczną, normy i procedury stosowane w różnych 
obszarach działalności pedagogicznej 

K_W08 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować i wyjaśnić metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, 
realizacji eksperymentów, symulacji, obserwacji i wnioskowaniu, w szczególności w 
kontekście dydaktycznym 

K_U01 

S_U02 potrafi uczyć fizyki, wykorzystując wiedzę pedagogiczną, oraz komunikować się 
zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie problematyki dydaktyki 
fizyki 

K_U08 

S_U03 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności 
pedagogicznych, dydaktycznych i popularyzatorskich 

K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i organizowania 
procesu uczenia się innych osób 

K_K01 

S_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach, w tym  do aktywnego 
uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania 
pedagogiczne 

K_K02 

S_K03 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów  obserwacji oraz do uwzględnienia społecznych aspektów 
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym 
odpowiedzialności, w szczególności w kontekście procesu dydaktycznego 

K_K06 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla kierunku 
Rozliczenie studenta z przedmiotów do wyboru następuje na podstawie złożonej przez niego deklaracji wyboru przedmiotów 
zaakceptowanej przez kierownika specjalności i osobę nadzorującą proces kształcenia.  

5. Semestr dla specjalności: fizyka jądrowa i cząstek elementarnych 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30 
   30 

     60 
 

6 
 

EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Zaawansowana 
mechanika kwantowa 

30   30     60 6 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Mechanika kwantowa fermionów i bozonów. Druga kwantyzacja; operatory pola.  Metody obliczeń w zaawansowanej mechanice kwantowej. 
Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U01, S_U03 

Analiza statystyczna 
wyników 
doświadczenia 

45        45 4 EP B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo warunkowe i statystyczna niezależność. Podstawowe rozkłady. Wielowymiarowe zmienne 
losowe i ich rozkłady. Przekształcenia zmiennych losowych. Momenty zmiennych losowych.  Momenty z próby. Momenty funkcji zmiennych 
losowych. Estymatory parametrów podstawowych rozkładów. Własności estymatorów. Metoda momentów. Metoda największej 
wiarygodności. Estymacja przedziałowa. Testy hipotez. Metoda najmniejszych kwadratów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_U04, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W03, S_U01, S_U03 

Pracownia fizyczna II 
stopnia B1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia B2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        210 21 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych lub pokrewnych 
obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Proseminarium fizyki 
jądra atomowego i 
cząstek 
elementarnych 

  30      30 3 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom badawczym fizyki jądrowej lub fizyki wysokich energii – 
pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Wykład 
monograficzny do 
wyboru 

30        30 3 EP B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wybrane, aktualne zagadnieniom fizyki jądrowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematów badawczych uprawianych w szeroko 
rozumianym warszawskim środowisku fizyków jądrowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        60 5 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 615 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1405 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 
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Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wykład 
monograficzny do 
wyboru 
Wariant A: 
Wariant B: 

 
 
 

60 
30 

       

 
 
 

60 
30 

 
 
 

6 
3 

EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych lub pokrewnych 
obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Pracownia 
specjalistyczna I,      240    240 24 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 
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Fizyka cząstek 
elementarnych  
 
lub 
 
Pracownia 
specjalistyczna I,  
Fizyka jądrowa 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia pomiarów związanych z detekcją promieniowania jądrowego lub 
cząstek elementarnych, zbierania danych, ich analizy, interpretacji i prezentacji zgodnej ze standardami przyjętymi w praktyce naukowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03, S_W04, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Proseminarium fizyki 
jądra atomowego i 
cząstek 
elementarnych B2+ 

  30      30 3 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom badawczym fizyki jądrowej lub fizyki wysokich energii – 
pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_U02, K_U03, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U02, S_U03, S_K02 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Badania doświadczalne związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        15 1 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
Zespołowy projekt 
studencki** 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 790 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1405 
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5. Semestr dla specjalności: fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
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Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Współczesne metody 
doświadczalne fizyki 
materii 
skondensowanej  
i optyki 

30   30     60 6 EP B nauki fizyczne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Metody eksperymentalne oraz urządzenia badawcze stosowane we współczesnej fizyce materii skondensowanej i optyce, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych stosowanych aktualnie na Wydziale Fizyki.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01 

Narzędzia 
obliczeniowe w 
analizie danych 
eksperymentalnych 
fizyki materii 
skondensowanej 

     60   60 6 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Metody i narzędzia obliczeniowych stosowanych w analizie i prezentacji danych eksperymentalnych fizyki materii skondensowanej. Rozwój 
umiejętności programowania w wybranym języku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U03, K_U07, K_U11, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U03 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 
 
Wariant A: 
Wariant B: 

    

 

    
 
 
 

90 
60 

 
 
 

 
9 
6 

EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

III Pracownia 
półprzewodnikowa     120    120 12 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Ćwiczenie doświadczalne związane z aktualnymi kierunkami badań z zakresu fizyki półprzewodników, wykonywane indywidualnie pod 
kierunkiem nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03, S_W04, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Fizyka materii 
skondensowanej i 
struktur 
półprzewodnikowych 

30   30     60 6 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Materia skondensowana, kryształy, ciała amorficzne. Metale, izolatory, półprzewodniki. Relacje dyspersyjne, struktura pasmowa. 
Przybliżenie masy efektywnej. Własności dynamiczne swobodnych nośników. Dynamika sieci krystalicznej. Półprzewodniki. Transport 
nośników prądu. Struktury o obniżonej wymiarowości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01 

 
Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

30        30 3 EP B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Proseminarium fizyki 
półprzewodników   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje poświęcone wybranemu tematowi z fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        30 2 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 585 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1285 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Seminarium fizyki 
ciała stałego   30      30 2 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Seminarium fizyki 
półprzewodników   30      30 2 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Proseminarium 
magisterskie   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia przedstawiające w szczególności plan badań w kontekście pracy magisterskiej.  
Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie. Omówiona powinna być również 
planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Pracownia 
specjalistyczna I     150    150 15 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Optyczne własności 
półprzewodników 30        30 3 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawy klasycznego i kwantowego opisu zjawisk optycznych występujących w półprzewodnikach i niskowymiarowych strukturach 
półprzewodnikowych wynikające ze struktury pasmowej, obecności swobodnych elektronów (dziur), domieszek i drgań sieci krystalicznej. 
Prezentacja współczesnych metod badań optycznych, takich jak absorpcja i odbicie światła, luminescencja, fotoprzewodnictwo, efekt 
Ramana.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01 
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Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

30        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Proseminarium 
magisterskie B2+   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w kontekście 
pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie. Omówiona 
powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Seminarium fizyki 
ciała stałego   30      30 2 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Seminarium fizyki 
półprzewodników   30      30 2 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        40 4 EP lub zaliczenie 
na ocenę   

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
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** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 700 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1285 
 

5. Semestr dla specjalności: metody jądrowe fizyki ciała stałego 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 
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przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Struktura i dynamika 
sieci fazy 
skondensowanej 

30   30     60 6 EP B nauki fizyczne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Opis struktury materiałów przy pomocy grup punktowych i grup przestrzennych. Układy krystalgraficzne. Pozycje Wyckoffa. Wiązania 
międzyatomowe. Anizotropia kryształu, naprężenie o odkształcenie. Dynamika sieci krystalicznej. Relacje dyspersji fononów.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U02, S_K02 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 
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III Pracownia metod 
jądrowych fizyki ciała 
stałego 

    120    120 12 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Ćwiczenie doświadczalne związane z aktualnymi kierunkami badań z zakresu metod jądrowych fizyki ciała stałego, wykonywane 
indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03, S_W04, S_W07, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Pracownia fizyczna II 
stopnia B1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia B2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01,S_W05, S_W06, S_U03, S_K01, S_K02 

Metody jądrowe 
Fizyki Ciała Stałego 30   30     60 6 EP B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Własności fizyczne jąder atomowych. Efekt Mossbauera. Magnetyczny rezonans jądrowy, NMR. Rotacja spinu mionów. Rozpraszanie 
neuronów termicznych. Reaktory i źródła spallacyjne neutronów. Wiązki ciężkich jonów w badaniach fazy skondensowanej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        10 1 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku):  co najmniej 610 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1345  
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01,S_W05, S_W06, S_U03, S_K01, S_K02 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 



53 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Dyfrakcja 
promieniowania 
synchrotronowego, 
neutronów i 
elektronów 

45        45 4 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Struktura krystaliczna, opis przy pomocy grup. Struktury modulowane współmierne i niewspółmierne. Rozpraszanie promieniowania X i 
promieniowania synchrotronowego. Techniki absorpcyjne EXAFS i XANES. Elastyczne i nieelastyczne rozpraszanie promieniowania 
synchrotronowego. Magnetyczne rozpraszanie neutronów. Grupy magnetyczne. Rozpraszanie elektronów. Metoda SEM i TEM.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Warsztaty analizy 
danych dyfrakcyjnych      130    130 13 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zapoznanie się z oprogramowaniem do obliczeń krystalograficznych (Bilbao Crystallographic Server). Analiza danych dyfrakcyjnych 
promieniowania synchrotronowego i neutronów przy pomocy programu FullProf oraz Jana2006. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Pracownia 
specjalistyczna I, 
Metody jądrowe fizyki 
ciała stałego 

        100 9 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Ćwiczenie doświadczalne związane z aktualnymi kierunkami badań z zakresu metod jądrowych fizyki ciała stałego, wraz z numeryczną 
analizą danych, wykonywane indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01 

Proseminarium 
magisterskie B2+   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w kontekście 
pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie. Omówiona 
powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 
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Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        60 5 EP lub zaliczenie 
na ocenę   

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 735 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1345 
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5. Semestr dla specjalności: fizyka teoretyczna 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
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Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Zaawansowana 
mechanika kwantowa 

30   30     60 6 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Mechanika kwantowa fermionów i bozonów. Druga kwantyzacja; operatory pola.  Metody obliczeń w zaawansowanej mechanice kwantowej. 
Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_U01, S_U03 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

225 22 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U02, S_K02 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
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Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 630 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1375 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

120 12 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 
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Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Proseminarium fizyka 
teoretyczna   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje poświęcone wybranemu tematowi z fizyki teoretycznej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Warsztaty z fizyki 
teoretycznej I      120   120 10 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Uczestnictwie w dodatkowych zajęciach poza uczelnią np. w 
wykładach monograficznych, seminariach, mini-warsztatach naukowych, e-learningu etc. Opracowaniu kilku zagadnień dotyczących 
zainteresowań naukowych studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02 

Proseminarium fizyka 
teoretyczna B2+   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B Nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w kontekście 
pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych fizyce teoretycznej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Warsztaty z fizyki 
teoretycznej II  
w tym praca 
magisterska 

     240   240 25 zaliczenie B Nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B Nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 
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** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 745 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1375 

5. Semestr dla specjalności: fotonika 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B Nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B Nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej 
i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura 
i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 

30 
 
 
 
 
 

30 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 

2 
 
 
 
 
 

5 

 
EP 
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Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

 
 

 
 

 
 

Proj 
 
 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

90 9 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U02, S_K02 
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Seminarium fotoniki 
  30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

III Pracownia fotoniki 
    120    120 12 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Ćwiczenie doświadczalne związane z aktualnymi kierunkami badań w zakresie fotoniki, wykonywane indywidualnie pod kierunkiem 
nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_W04, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Metody obliczeniowe 
mikrooptyki  
i fotoniki 

30   45     75 8 EP B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Układy liniowe. Metoda różnic skończonych. Metoda propagacji wiązki. Metoda FDTD.  Metoda fal płaskich. Przykłady wykorzystania 
powyższych metod w zagadnieniach dotyczących kryształów fotonicznych, światłowodów fotonicznych, podfalowych siatek dyfrakcyjnych i 
elementów plazmonicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_U01, K_U03, K_U05, K_K01, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W05, S_U01, S_U03, S_K01 

Plazmonika 
30        30 3 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Równania Maxwella, równania materiałowe, równania falowe, właściwości optyczne metali, fale zanikające, modele dyspersji Lorentza i 
Drudego. Powierzchniowa fala plazmonowo-polarytonowa. Struktury metal-dielektryk-metal (MIM) oraz dielektryk-metal-dielektryk (IMI). 
Sposoby wzbudzania plazmonów. Polaryzacja światła: liniowa, kołowa, radialna, azymutalna. Metody numeryczne: metoda elementów 
skończonych w dziedzinie czasu (finite-difference time-domain – FDTD), metoda macierzy przejścia (transfer matrix metod – TMM). 
Nadzwyczajna transmisja światła przez otwory podfalowe. Transmisja światła przez wielowarstwy metal-dielektryk. Nadrozdzielczość w 
optycznych układach klasycznych i plazmonicznych. Metamateriały. Soczewki plazmoniczne z jednej warstwy metalu (Veselago, Pendry, 
Zhang, Wróbel). Kształtowanie frontu fali elektromagnettycznej przez soczewki plazmoniczne z wielowarstw dielektryczno-metalicznych. 
Skanujący optyczny mikroskop bliskiego pola – SNOM. Skanowanie metamateriałów polem magnetycznym. 
Kryształy fotoniczne. Filtr asymetryczny.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_U02, K_U03, K_U06, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W04, S_W05, S_U02, S_U03, S_K01 
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Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        60 4 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 630 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1430 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

150 15 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium fotoniki   30      30 2 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Fotonika 
30   45     75 6 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przegląd pojęć, równań i przybliżeń optyki. Układy liniowe. Układy warstwowe. Kryształy fotoniczne. Podstawy plazmoniki. Elementy 
dyfrakcyjne. Podstawy holografii. Czujniki plazmoniczne. Elementy MEMS i MOEMS. Światłowody i falowody tradycyjne i fotoniczne. 
Elementy optyki nieliniowej. Elementy optyki falowodowej. Optyczne mikropołączenia, przełączniki, sieci neuronowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_U02, K_U03, K_U06, K_K01, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W04, S_W05, S_U02, S_U03, S_K01 

Pracownia 
specjalistyczna I      100   100 10 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Proseminarium 
fotoniki B2+   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacje studenckie w języku angielskim dotyczące głównych kierunków badań fotoniki i dziedzin pokrewnych. Rozwój technik 
prezentacji naukowej oraz technik korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 
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Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        30 2 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 800 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1430 
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5. Semestr dla specjalności: geofizyka 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej 
i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura 
i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji 
i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
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Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

90 9 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U02, S_K02 

Proseminarium 
geofizyki B2+   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacje studenckie w języku angielskim dotyczące głównych kierunków badań geofizyki. Rozwój technik prezentacji naukowej oraz 
technik korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Pracownia 
geofizyczna I     100    100 10 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykonanie ćwiczeń rozwijających wiedzę i umiejętności w zakresie doświadczalne i teoretyczne metod oraz zaawansowanej analizy 
danych geofizycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_W04, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        120 12 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów geofizyki lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        60 4 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 625 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1410 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

    
 

   
210 21 EP lub zaliczenie 

na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki geofizyki lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Proseminarium 
geofizyki B2+   30      30 3 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacje studenckie w języku angielskim dotyczące głównych kierunków badań geofizyki. Rozwój technik prezentacji naukowej oraz 
technik korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Pracownia 
geofizyczna II     100    100 10 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Doświadczalne i teoretyczne metodami oraz zaawansowane analiza danych z fizyki atmosfery, fizyki litosfery oraz planetologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03, S_W04, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        30 2 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 785 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1410 
 

5. Semestr dla specjalności: matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej 
i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura 
i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 
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przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

180 18 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U02, S_K02 
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Warsztaty z 
modelowania 
komputerowego 

     110   110 10 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Wykonanie obliczeń numerycznych związanych z modelowaniem 
wybranego zjawiska współczesnej fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących modelowania zjawisk fizyki współczesnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 635 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1400 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

    
 

   
30 3 EP lub zaliczenie 

na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących modelowania zjawisk fizyki współczesnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 



95 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Proseminarium fizyka 
teoretyczna   30      30 3 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje poświęcone wybranemu tematowi z fizyki teoretycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Warsztaty z 
zaawansowanych 
technik modelowania 
komputerowego 

    140    140 13 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Wykonanie zaawansowanych obliczeń numerycznych związanych 
z modelowaniem wybranego zjawiska współczesnej fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02 
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Proseminarium fizyka 
teoretyczna B2+   30      30 3 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w kontekście 
pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych fizyce teoretycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Specjalistyczna 
pracownia 
modelowania i praca 
magisterska 

        240 22 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie astronomia lub nauki 
fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 765 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1400 
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5. Semestr dla specjalności: optyka 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej 
i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura 
i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji 
i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
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Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

90 9 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U02, S_K02 

Proseminarium 
optyczne   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom badawczym optyki – pod indywidualną opieką 
nauczyciela akademickiego. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

III Pracownia z optyki 
    180    180 17 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Doświadczenia będące częścią prac naukowych z optyki, w laboratorium spektroskopii laserowej, laboratorium procesów ultraszybkich, 
laboratorium spektroskopii oddziaływań międzyatomowych i laboratorium lidarowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_W04, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        90 9 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących optyki i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 615 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1420 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

    
 

   
60 6 EP lub zaliczenie 

na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących optyki i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Proseminarium 
optyczne B2+   30      30 3 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom badawczym optyki – pod indywidualną opieką 
nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
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specjalności 

Pracownia 
specjalistyczna I z 
optyki 

    210    210 19 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium optyczne 
  60      60 4 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  



107 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę  nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie astronomia lub nauki 
fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 805 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1420 
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5. Semestr dla specjalności: metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 



110 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej 
i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura 
i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji 
i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
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Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U02, S_K02 

Seminarium z ekono- 
i socjofizyki I   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Pracownia fizyczna II 
stopnia B1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia B2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wprowadzenie do 
teorii procesów 
stochastycznych 

30   30     60 5 EP B nauki fizyczne 
matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rachunek prawdopodobieństwa. Łańcuchy Markowa, procesy Brownowskie. Teoria odpowiedzi liniowej. Analiza harmoniczna. Metody 
Monte Carlo. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_K01 

Metody fizyki w 
ekonomii - 
wprowadzenie 

30   30     60 5 EP B nauki fizyczne 
ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Hipoteza efektywnego rynku. Błądzenie przypadkowe. Procesy stochastyczne Lévy'ego a twierdzenia graniczne. Skale dla danych. 
Stacjonarność, niestacjonarność i korelacje czasowe. Korelacje w finansowych szeregach czasowych. Stochastyczne modele dynamiki cen. 
Skalowanie. Rynki finansowe a turbulencje. Modele mikroskopowe rynków finansowych. Teoria ryzyka. Taksonomia portfela inwestora 
giełdowego. Opcje na rynku idealnym i rzeczywistym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        120 12 EP B nauki fizyczne 
ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących nauk ekonomicznych, zastosowań nauk fizycznych lub analizy danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 630 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1405 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

    
 

   
180 18,5 EP lub zaliczenie 

na ocenę B nauki fizyczne 
ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących nauk ekonomicznych, zastosowań nauk fizycznych lub analizy danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Symulacje 
komputerowe w 
fizyce  
z przykładami 

30        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B Nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zastosowanie metod Monte Carlo w fizyce materii skondensowanej. Zastosowanie metod dynamiki molekularnej w fizyce materii 
skondensowanej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U03, S_K01, S_K02 

Niegaussowskie 
procesy 
stochastyczne w 
naukach 
przyrodniczych z 
elementami ekono- i 
socjofizyki 

30   30     60 5,5 EP B nauki fizyczne 
matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Procesy gaussowskie. Procesy niegaussowskie i niemarkowowskie. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U03, S_K01, S_K02 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Seminarium z ekono- 
i socjofizyki II   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Wprowadzenie do 
fizyki złożoności. 
Fizyka statystyczna 
sieci złożonych 

30        30 3 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Operacyjna definicja złożoności. Podstawowe elementy teorii. Prawa potęgowe. Kanoniczne modele sieci złożonych. Klasyfikacja sieci 
złożonych. Przykłady rzeczywistych sieci złożonych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U03, S_K01, S_K02 
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Proseminarium z 
fizyki układów 
złożonych B2+ 

  30      30 3 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom stosowania metod fizycznych w naukach społecznych – 
pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie astronomia lub nauki 
fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 775 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1405 
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5. Semestr dla specjalności: nauczanie i popularyzacja fizyki 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Wariant 1: 
Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 
 
Lub 
 
Wariant 2: 
Elektrodynamika 
klasyczna 

30 
 
 
 
 
 
 

45 

  

30 
 
 
 
 
 
 

45 

    

60 
 
 
 
 
 
 

90 

6 
 
 
 
 
 
 

7 

EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Teoretyczne wprowadzenie w podstawy mechaniki statystycznej (w tym: rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej, kwantowe gazy doskonałe, fotony, ciało doskonale czarne) lub elektrodynamiki (w tym: równania Maxwella, niezmienniczość 
relatywistyczna, pole elektromagnetyczne w ośrodkach materialnych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U01, S_K01 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 
 
Wariant 1 
Wariant 2 

        

 
 
 
 

30 
15 

 
 
 
 

3 
2 

EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności spoza dyscypliny nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 

30        30 2 
 

EP 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_U01, S_K01, S_K02 

Wariant A: 
Wstęp do fizyki 
subatomowej 
 
Wariant B: 
Wstęp do optyki i 
fizyki materii 
skondensowanej 
 
Wariant C: 
Wstęp do fizyki 
subatomowej W 
i 
Wstęp do optyki i 
fizyki materii 
skondensowanej W 

 
30 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
30 
 
30 

   
30 
 
 
 
30 

 

   

60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. Podstawowe informacje 
dotyczące budowy materii w skali atomowej i subatomowej. Atomy, cząsteczki, kryształy. Oddziaływanie promieniowania z materią. Lasery i 
ich zastosowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_U01, S_K01, S_K02 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_K02 

Pracownia fizyczna II 
stopnia B1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia B2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

History of physical 
sciences 60        60 5 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zarys historii fizyki od czasów najdawniejszych do obecnych.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 
przygotowujące do 
zawodu nauczyciela 

        60 5 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

pedagogika 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot z nauk fizycznych, dydaktyki przedmiotowej, pedagogiki lub psychologii, rozszerzający wiedzę i umiejętności przydatne w pracy 
dydaktycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

 
Dydaktyka fizyki 15   45     60 5 EP B nauki fizyczne 

pedagogika 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Fizyka jako dyscyplina i jako przedmiot nauczania. Metodologia fizyki a metodologia dydaktyki fizyki. Cele nauczania fizyki. Język w 
nauczaniu fizyki. Trudności poznawcze uczniów. Kontrola i ocena wyników nauczania. Analizy dydaktyczne wybranych działów i zagadnień 
fizyki. Modele w fizyce i w nauczaniu fizyki. Metody i konteksty nauczania fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_U01, S_U02., S_U03 

Pracownia dydaktyki 
fizyki A      30   30 4 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rola i miejsce eksperymentów w nauczaniu fizyki, oraz technika eksperymentu szkolnego. Wykonywanie eksperymentów fizycznych o 
wartościach dydaktycznych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W07, K_W08, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Pedagogika I 
30   30     60 5 EP B pedagogika 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wprowadzenie do podstawowych teorii pedagogicznych wykorzystywanych w procesie nauczania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U08, K_U09, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W05, S_U02, S_U03, S_K01, S_K03 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 645 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1405 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 



129 

Pracownia dydaktyki 
fizyki B      30   30 4 EP lub zaliczenie 

na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Studenci wykonują doświadczenia z optyki, fizyki współczesnej, prądu elektrycznego, pola magnetycznego i elektrostatycznego oraz 
indukcji elektromagnetycznej. Część zajęć ma charakter pokazów a część to samodzielne eksperymenty pomiarowe studentów. 
Przywiązuje się wagę do interpretacji doświadczenia na poziomie szkolnym i możliwości jego wykonania w warunkach szkolnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W07, K_W08, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Pedagogika z 
elementami 
psychologii 

30        30 3 zaliczenie na 
ocenę B pedagogika 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zmiany rozwojowe w okresie dorastania i ich wpływ na organizowanie procesów kształcenia. Rola autorytetów w procesie kształcenia. 
Wpływ mediów na postawy młodzieży. Rozwiązywanie problemów wieku młodzieńczego. Wpływ kultury na kształtowanie się stylu życia. 
Rozwój zawodowy nauczyciela. Planowanie drogi własnego rozwoju zawodowego. Programy wychowawcze różnych placówek 
wychowawczych. Etyczny wymiar zawodu nauczyciela. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U08, K_U09, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W05, S_U02, S_U03, S_K01, S_K03 

Praktyka I 
    30    30 3 Zaliczenie na 

ocenę   
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktyka w szkole lub instytucji popularyzującej nauki przyrodnicze, w szczególności uczestnictwo w prowadzeniu lekcji oraz samodzielne 
przeprowadzanie lekcji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W05, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Praktyka II 
    120    120 12 Zaliczenie na 

ocenę   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktyka w szkole lub instytucji popularyzującej nauki przyrodnicze, w szczególności uczestnictwo w prowadzeniu lekcji oraz samodzielne 
przeprowadzanie lekcji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W05, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Dydaktyka 
matematyki*** 30   30     60 6 EP B matematyka 

pedagogika 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

System edukacji w kontekście matematyki. Egzaminy zewnętrzne. Diagnoza umiejętności matematycznych. Teorie pedagogiczne 
dotyczące nauczania matematyki. 

Symbol efektów K_W08, K_U08, K_U09, K_K01, K_K06 
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uczenia się dla 
programu studiów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W05, S_U02, S_U03, S_K01, S_K03 

Proseminarium 
magisterskie B2+   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w kontekście 
pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie. Omówiona 
powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_U02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        45 5 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_U01, S_U02, S_U03 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie astronomia lub nauki 
fizyczne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów. 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
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*** Przedmiot realizowany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Zamiast przedmiotu Dydaktyka matematyki można zaliczyć przedmiot 
Metodyka nauczania algebry lub Metodyka nauczania geometrii na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Osoby, które nie chcą uzyskać 
uprawnień do nauczania matematyki, mogą zaliczyć przedmiot z listy Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 660 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1405 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalnością naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

6.  
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7. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 91% fizyka jądra atomowego i cząstek 

elementarnych 
91% fizyka materii skondensowanej i 
nanostruktur półprzewodnikowych 
91% metody jądrowe fizyki ciała stałego 
91% fizyka teoretyczna 
91% fotonika 
91% modelowanie matematyczne i 
komputerowe procesów fizycznych 
91% optyka 
64% metody fizyki w ekonomii 
(ekonofizyka) 
54% nauczanie i popularyzacja fizyki 

 
8. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0533 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 85 fizyka jądrowa i cząstek 
elementarnych 
79 fizyka materii 
skondensowanej i 
nanostruktur 
półprzewodnikowych 
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76 metody jądrowe fizyki ciała 
stałego 
114 fizyka teoretyczna 
96 fotonika 
94 geofizyka 
114 matematyczne i 
komputerowe modelowanie 
procesów fizycznych 
93 optyka 
91,5 metody fizyki w ekonomii 
(ekonofizyka) 
57 nauczanie i popularyzacja 
fizyki 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

98 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

115 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Minimum 70 godzin, 3 ECTS 

Praktyki mają na celu: poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; kształtowanie umiejętności 
niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania 
kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; 
pogłębianie wiedzy o poszczególnych dziedzinach gospodarki; stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy; 
poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów 
Wspólnot Europejskich; poszerzenie znajomości języków obcych.  
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Praktyka zawodowa może być odbywana u wybranego przez studenta Organizatora praktyk, którego profil działania umożliwia studentowi 
zrealizowanie celów praktyki lub w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki. Student może 
dokonać wyboru Organizatora praktyk/Organizatora praktyki z bazy ofert Wydziału, elektronicznej bazy ofert Biura Zawodowej Promocji 
Absolwentów lub innych źródeł. 

Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych/praktyki zawodowej, zawieranego 
pomiędzy Wydziałem a Organizatorem praktyk/Organizatorem praktyki. 
” 



1 
 

Załącznik nr 10 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 
 
 

„Załącznik nr 46 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk społecznych, 
 
 
 
 
 
 
 dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

- geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna, 
- ekonomia i finanse,  
- nauki o polityce i administracji, 
- nauki prawne 
- nauki socjologiczne 
 
- nauki o Ziemi i środowisku, 

 54% 
 
   5% 
   5% 
   5% 
   5 % 
  
26% 

geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 54% 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: geografia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Nazwa kierunku studiów: geografia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji typowych 
dla kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej  
na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii oraz związki między dyscyplinami 
nauk przyrodniczych i społecznych 

P7S_WG 

K_W02 złożone procesy litosfery, atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery P7S_WG  

K_W03 złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych P7S_WG  

K_W04 rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz wzajemne związki przyroda-
społeczeństwo 

P7S_WG  

K_W05 koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi P7S_WG  

K_W06 zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska 
przyrodniczego 

P7S_WG  

K_W07 zaawansowane kategorie pojęciowe w zakresie geografii  P7S_WG  

K_W08 podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej P7S_WG  
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K_W09 podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi 
geoinformatycznych 

P7S_WG  

K_W10 statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań P7S_WG  

K_W11 Współczesne problemy przyrodnicze w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich 
genezę oraz konsekwencje 

P7S_WK 

K_W12 zasady zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej zgodnie z zasadami ładu 
przestrzennego i rozwoju zrównoważonego 

P7S_WK  

K_W13 konflikty funkcjonalno-przestrzenne oraz wyjaśnia przyczyny i proponuje optymalne sposoby ich 
rozwiązania 

P7S_WK  

K_W14 najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach 
osiągnięć naukowych w praktyce geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej 

P7S_WK  

K_W15 Znaczenie zasad ekonomii w gospodarowaniu środowiskiem P7S_WK  

K_W16 zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w procesach kształtowania 
środowiska i zagospodarowania przestrzeni, w tym zasady ochrony własności intelektualnej 
i prawa autorskiego 

P7S_WK  

K_W17 Uwarunkowania prawne procesów społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych P7S_WK 

K_W18 Rolę więzi społecznych we współczesnym świecie P7S_WK 

K_W19 najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach 
osiągnięć naukowych w praktyce nauk o Ziemi i środowisku 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego P7S_UW 

K_U02 wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych 
przestrzennych, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

P7S_UW 

K_U03 wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych na danej specjalności P7S_UW 

K_U04 prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami 
społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach 

P7S_UW 
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K_U05 opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać  skutki oddziaływań na 
środowisko 

P7S_UW 

K_U06 prognozować zmiany procesów społecznych P7S_UW 

K_U07 wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie 
wybranej specjalności 

P7S_UK 

K_U08 zaprezentować wyniki badań i poprowadzić debatę  P7S_UK 

K_U09 przekazać wiedzę geograficzną różnym odbiorcom P7S_UK 

K_U10 zaplanować i przeprowadzić badania zarówno indywidualne jak i zespołowe w zakresie wybranej 
specjalności 

P7S_UG 
 

K_U11 przygotować pisemne  prace na podstawie literatury i/lub własnych badań P7S_UU 

K_U12 posługiwać się szczegółową terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym na 
poziomie B2+   

P7S_UU 

K_U13 samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową   P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar 
interdyscyplinarny oraz ich krytycznej oceny  

P7S_KK 

K_K02 oceny różnorodności kulturowej świata i akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i 
życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur 

P7S_KK 

K_K03 współdziałania i pracy w grupie, inspirowania i organizowania oraz przewidywania skutków swojej 
działalności 

P7S_KO 
 

K_K04 oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań 

P7S_KO 

K_K05 działania z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi  P7S_KO 

K_K06 upowszechniania dokonań naukowych w kontekście społecznej roli nauki P7S_KR 
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K_K07 postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr 
naukowych za przyszłość cywilizacji 

P7S_KR 

K_K08 działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, 
ekologicznych i gospodarczych 

P7S_KR 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 
3. Specjalności na kierunku studiów: GEOGRAFIA,  

3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: geografia 
Nazwa specjalności: geografia społeczno-ekonomiczna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S1_W01 

 
Główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej i rozumie 
związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych  

K_W01 
 

S1_W02 Złożone procesy przyrodnicze w kontekście ich znaczenia dla gospodarki człowieka K_W02 

S1_W03 
 

Złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach miejskich oraz regionach 
turystycznych 

K_W03 
 

S1_W04 Znaczenie zasobów przyrodniczych dla gospodarki oraz rozumie wzajemne związki przyroda-
społeczeństwo 

K_W04 
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S1_W05 
 

Koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów wpływających na 
zróżnicowanie przestrzeni  miejskiej oraz turystycznej 

K_W05 
 

S1_W06 
 

Zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska 
przyrodniczego w kształtowaniu obszarów miejskich lub turystycznych 

K_W06 
 

S1_W07 Zaawansowane kategorie pojęciowe z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej K_W07 

S1_W08 Podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej w zakresie niezbędnym dla 
geografa społeczno-ekonomicznego 

K_W08 

S1_W09 Podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz  zastosowania narzędzi 
geoinformatycznych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej 

K_W09 

S1_W10 Statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań w 
badaniach przestrzeni miejskiej lub turystycznej 

K_W10 

S1_W11 
 

Najważniejsze współczesne problemy przyrodnicze związane z przestrzenią miejską lub 
turystyczną. 

K_W11 
 

S1_W12 Zasady zagospodarowania przestrzennego obszarów miejskich lub turystycznych, zgodnie z 
zasadami rozwoju zrównoważonego 

K_W12 

S1_W13 Konflikty funkcjonalno-przestrzenne w przestrzeni miejskiej lub turystycznej  K_W13 

S1_W14 Najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w 
Polsce i za granicą oraz posiada wiedzę o zastosowaniach osiągnięć naukowych z tego zakresu w 
praktyce 

K_W14 

S1_W15 Znaczenie zasad ekonomii w geografii społeczno-ekonomicznej K_W15 

S1_W16 
 

Zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w procesach kształtowania 
przestrzeni miejskiej lub turystycznej 

K_W16 

S1_W17 
 

Uwarunkowania prawne procesów społeczno-ekonomicznych K_W17 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 
 

Wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej do opisu i rozwiązania 
problemu badawczego 

K_U01 

S1_U02 
 

Zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych dotyczących zjawisk 
przestrzennych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej 

K_U02 

S1_U03 
 

Wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych w zakresie geografii 
społeczno-ekonomicznej 

K_U03 

S1_U04 
 

Prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi 
i przyrodniczymi na obszarach zurbanizowanych lub turystycznych 

K_U04 

S1_U06 Prognozować zmiany procesów społecznych na terenach zurbanizowanych lub turystycznych K_U06 

S1_U07 
 

Wykorzystywać  krytycznie literaturę naukową i inne źródła,  także w języku angielskim, w zakresie 
geografii społeczno-ekonomicznej 

K_U07 

S1_U08 Przedstawić ustnie wyniki badań w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej z pomocą 
prawidłowo opracowanej prezentacji 

K_U08 

S1_U09 Przekazać wiedzę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej różnym odbiorcom K_U09 

S1_U10 Zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej   K_U10 

S1_U11 Przygotować pisemne prace z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej na podstawie literatury 
i/lub własnych badań 

K_U11 

S1_U12 
 

Posługiwać się szczegółową terminologią w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej w języku 
obcym na poziomie B2+ w swobodnej wypowiedzi  

K_U12 

S1_U13 Samodzielnie planować własną karierę naukową  lub zawodową w branżach związanych z miastem 
lub turystyką 

K_U13 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 
 

Poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy w dziedzinie geografii społeczno-
ekonomicznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S1_K02 
 

Oceny różnorodności kulturowej miast lub obszarów turystycznych oraz akceptuje zasady 
zachowania wynikające z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur  

K_K02 

S1_K03 
 

Współdziałania i pracy w grupie realizując zadania badawcze i rozwiązując praktyczne problemy z 
zakresu geografii społeczno-ekonomicznej 

K_K03 

S1_K04 Oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za informacje 
pozyskiwane w trakcie badań oraz konsultacji społecznych 

K_K04 

S1_K05 
 

Odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, szczególnie w kontekście gospodarki 
miejskiej i turystycznej 

K_K05 

S1_K06 Upowszechniania dokonań geografii społeczno-ekonomicznej w kontekście społecznej roli nauki  K_K06 

S1_K07 Postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność geografa 
społeczno-ekonomicznego za rozwój obszarów miejskich i turystycznych 

K_K07 
 

S1_K08 Działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów, szczególnie tych 
związanych z miastem bądź turystyką 

K_K08 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Geografia 
Nazwa specjalności: GEOGRAFIA ŚWIATA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S2_W01 główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii na świecie oraz związki między 

dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych 
K_W01 

S2_W02 złożone procesy litosfery, atmosfery, litosfery, hydrosfery  pedosfery i biosfery K_W02 

S2_W03 złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych K_W03 

S2_W04 rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz wzajemne związki przyroda-
społeczeństwo 

K_W04 

S2_W05 koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi K_W05 

S2_W06 zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska  
przyrodniczego 

K_W06 

S2_W07 zaawansowane kategorie pojęciowe w zakresie geografii regionalnej K_W07 

S2_W08 podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej K_W08 

S2_W09 podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz  zastosowania narzędzi 
geoinformatycznych 

K_W09 

S2_W10 statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań K_W10 

S2_W11 najważniejsze problemy przyrodnicze i społeczne współczesności w skali lokalnej, regionalnej, 
globalnej oraz wyjaśnia ich genezę i konsekwencje 

K_W11 
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S2_W12 zasady zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej zgodnie z zasadami ładu 
przestrzennego i rozwoju zrównoważonego  

K_W12 

S2_W13 konflikty funkcjonalno-przestrzenne, wyjaśnia ich przyczyny i proponuje optymalne sposoby ich 
rozwiązania  

K_W13 

S2_W14 najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach 
osiągnięć naukowych w praktyce 

K_W14 

S2_W15 strukturę organizacyjną nauki, ekonomiczne zasady jej funkcjonowania K_W15 

S2_W16 zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w procesach kształtowania 
środowiska i zagospodarowania przestrzeni 

K_W16 

S2_W17 strukturę organizacyjną nauki i prawne zasady jej funkcjonowania K_W17 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego K_U01 

S2_U02 wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych K_U02 

S2_U03 wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych w zagadnieniach z 
geografii świata 

K_U03 

S2_U04 prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi 
i przyrodniczymi na różnych obszarach 

K_U04 

S2_U05 opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać  skutki oddziaływań na 
środowisko 

K_U05 

S2_U06 wizualizować prognozowane zmiany procesów społecznych K_U06, K_U03 

S2_U07 wykorzystywać  krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie 
geografii świata 

K_U07 

S2_U08 przedstawić ustnie wyniki badań za pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji K_U08 

S2_U09 przekazać wiedzę geograficzną różnym odbiorcom K_U09 
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S2_U10 zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie geografii świata K_U10 

S2_U11 przygotować pisemne  prace na podstawie literatury i/lub własnych badań K_U11 

S2_U12 posługiwać się szczegółową terminologią z zakresu geografii świata w języku polskim oraz w języku 
obcym na poziomie B2+ 

K_U12 

S2_U13 samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową K_U13 

S2_U14 zastosować optymalne techniki i procedury przygotowania materiału ilustracyjnego dotyczącego 
geografii regionalnej pod kątem formy i technologii publikacji   

K_W07, K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy z zakresu geografii świata, wzbogaconej 
o wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S2_K02 oceny różnorodności kulturowej świata i akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i 
życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur  

K_K02 

S2_K03 współdziałania i pracy w grupie, może pełnić w niej różne role i przewidywać skutki swojej 
działalności 

K_K03 

S2_K04 oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań 

K_K04 

S2_K05 działania z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi  K_K05 

S2_K06 upowszechniania dokonań naukowych w kontekście społecznej roli nauki K_K06 

S2_K07 postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych 
za przyszłość cywilizacji 

K_K07 

S2_K08 działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji geoinformatycznych projektów 
społecznych, ekologicznych i gospodarczych 

K_K08 
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3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Geografia 
Nazwa specjalności: GEOEKOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S3_W01 główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geoekologii i geomorfologii oraz związki 

między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych 
K_W01 

S3_W02 rozumie i charakteryzuje złożone procesy litosfery, atmosfery, litosfery, hydrosfery, pedosfery i 
biosfery 

K_W02 

S3_W03 rozumie i charakteryzuje złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach 
terytorialnych 

K_W03 

S3_W04 rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz wzajemne związki przyroda-
społeczeństwo 

K_W04 

S3_W05 koncepcje z zakresu geoekologii i geomorfologii wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na 
powierzchni Ziemi 

K_W05 

S3_W06 ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych współczesnych problemach przyrodniczych i 
społecznych w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje 

K_W11 

S3_W07 zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska 
przyrodniczego 

K_W06 

S3_W08 zasady zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej zgodnie z zasadami ładu 
przestrzennego i rozwoju zrównoważonego 

K_W12 

S3_W09 rozpoznaje konflikty funkcjonalno-przestrzenne, wyjaśnia przyczyny i proponuje optymalne sposoby 
ich rozwiązania 

K_W13 

S3_W10 znajomość zaawansowanych kategorii pojęciowych w zakresie geoekologii, geomorfologii i 
geoinformatyki 

K_W07 
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S3_W11 podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej K_W08 

S3_W12 podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi 
geoinformatycznych 

K_W09 

S3_W13 zastosowania statystyki opisowej i matematycznej, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe 
metody badań z zakresu geoekologii i geomorfologii 

K_W10 

S3_W14 ma wiedzę o najnowszych trendach w rozwoju badań naukowych z zakresu geoekologii i 
geomorfologii w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce 

K_W19 

S3_W15 strukturę organizacyjną nauki, ekonomiczne zasady jej funkcjonowania K_W15 

S3_W16 zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w procesach kształtowania 
środowiska i zagospodarowania przestrzeni 

K_W16 

S3_W17 Uwarunkowania prawne przeobrażenia środowiska przyrodniczego K_W17 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geoekologii i geomorfologii do opisu i rozwiązania 
problemu badawczego 

K_U01 

S3_U02 wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych 
niezbędnych w geoekologii i geomorfologii 

K_U02 

S3_U03 wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych z zakresu geoekologii i 
geomorfologii 

K_U02 

S3_U04 wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym angielskim, z 
zakresu geoekologii i geomorfologii 

K_U07 

S3_U05 zaplanować i przeprowadzić badania z zakresu geoekologii i geomorfologii K_U10 

S3_U06 prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi 
i przyrodniczymi na różnych obszarach 

K_U04 

S3_U07 opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na 
środowisko 

K_U05 

S3_U08 prognozować zmiany procesów społecznych uwarunkowane czynnikami przyrodniczymi K_U06 
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S3_U09 przedstawić ustnie wyniki badań z pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji K_U08 

S3_U10 przekazać wiedzę z zakresu geoekologii i geomorfologii różnym odbiorcom K_U09 

S3_U11 przygotować pisemną pracę na podstawie literatury i/lub własnych badań z zakresu geoekologii i 
geomorfologii 

K_U11 

S3_U12 posługiwać się szczegółową terminologią z zakresu geoekologii i geomorfologii w języku polskim 
oraz w języku obcym na poziomie B2+ 

K_U12 

S3_U13 samodzielnie zaplanować własną karierę naukową lub zawodową K_U13 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii 
wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S3_K02 współdziałania i pracy w grupie pełniąc w niej różne role oraz przewidywać skutki swojej działalności K_K03 

S3_K03 rozumie zagrożenia wynikające z warunków pracy wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań 

K_K04 

S3_K04 upowszechniania dokonań naukowych z zakresu geoekologii i geomorfologii, rozumiejąc szczególną 
rolę społeczną nauki 

K_K06 

S3_K05 rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan 
ekosystemów i zasobów Ziemi 

K_K05 

S3_K06 rozumie wartość różnorodności kulturowej świata i akceptuje zasady zachowania wynikające z 
szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur 

K_K02 

S3_K07 postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych 
za przyszłość cywilizacji 

K_K07 

S3_K08 działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, 
ekologicznych i gospodarczych 

K_K08 
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3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Geografia 
Nazwa specjalności: HYDROLOGIA I KLIMATOLOGIA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 Procesy kształtujące klimat Polski ważne dla rolnictwa oraz zna metody badań agroklimatologiii K_W01, K_W02, 
K_W05, 

S4_W02 Zastosowania ekohydrologii w zrównoważonym kształtowaniu cech środowiska przyrodniczego  K_W01, K_W04, 
K_W19,  

S4_W03 
Źródła pozyskiwania i metody przetwarzania danych przestrzennych w Systemach Informacji 
Geograficznej (GIS) oraz służące temu narzędzia w pakiecie oprogramowania ArcGIS i pola ich 
zastosowania w badaniach hydrologicznych i klimatologicznych  

K_W08, K_W09, 
K_W10, 

S4_W04 Najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się gospodarka wodna w Polsce i na świecie K_W01, K_W04, 
K_W11, K_W12 

S4_W05 Najważniejsze związki i sprzężenia zwrotne między poszczególnymi podsystemami zlewni, 
podstawy opisu procesów, podstawy pomiarów hydrologicznych oraz zasady interpretacji wyników K_W02,K_W08,  

S4_W06 
Przebieg i uwarunkowania geograficzne procesów klimatotwórczych i funkcjonowania systemu 
klimatycznego, zna podstawowe makroskalowe procesy wpływające na kształtowanie się pogody i 
samopoczucie człowieka 

K_W02, K_W04, ,  

S4_W07 Podstawowe i specjalistyczne pojęcia i terminy stosowane w klimatologii oraz ma wiedzę na temat 
różnych sposobów ich obrazowania. K_W07, K_W10 

S4_W08 Główne kierunki i metody badań klimatu obszarów zurbanizowanych, związki klimatu miasta z 
czynnikami środowiskowymi. K_W04, K_W12 

S4_W09 słownictwo specjalistyczne z zakresu hydrologii i limnologii K_W07 

S4_W10 Tradycyjne i internetowe źródła danych meteorologicznych, hydrologicznych, metody ich oceny i 
zastosowanie  K_W09,  

S4_W11 Podstawowe i zaawansowane metody opracowań meteorologicznych i klimatologicznych oraz 
hydraulicznych K_W10 
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S4_W12 Podstawy teorii systemów hydrologicznych i modelowania procesów hydrologicznych  oraz zna 
główne pola zastosowania modelowania matematycznego w badaniach hydrologicznych 

K_W05, K_W08, 
K_W09, K_W10  

S4_W13 Główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej klimatologii. K_W01, K_W19 

S4_W14 
Źródła różnych zanieczyszczeń powietrza oraz prawidłowości ich zmian w czasie i przestrzeni, 
środki służące poprawie warunków areosanitarnych w Polsce i na świecie oraz statystyczne 
metody opracowania serii pomiarowych wyników badań zanieczyszczenia powietrza 

K_W02, K_W04, , 
K_W10 

S4_W15 Praktyczne strony pracy hydrologa i klimatologa w terenie z wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu pomiarowego K_W06 

S4_W16 Przyczyny zróżnicowania topoklimatycznego w różnych typach krajobrazu, w różnych porach doby i 
ich wpływ na warunki życia roślin, zwierząt i gospodarowanie człowieka K_W02, K_W04 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 
Opracować procedury, dobrać metody badań do stawianych mu problemów z zakresu 
agroklimatologii, ekohydrologii, hydrologii, limnologii fizycznej założyć sieć obserwacyjno – 
pomiarową, dokonać prawidłowego pomiaru i zinterpretować wyniki 

K_U01, K_U02, 
K_U04, K_U05 

S4_U02 Sprawnie posługiwać się narzędziami geoinformatycznymi oferowanymi przez pakiet arcgis w 
badaniach hydrologicznych i klimatologicznych K_U01, K_U02 

S4_U03 
Opisać i scharakteryzować rodzaje zasobów wodnych oraz zastosować uzyskaną wiedzę do 
planowania kompleksowego systemu zarządzania zasobami wodnymi (bilans wodno – 
gospodarczy) 

K_U01, K_U02, K_U05 

S4_U04 Rozróżnić bilans cieplny i wodny organizmu człowieka, poprawnie określić ich składowe i 
interpretować wyniki K_U01, K_U02, K_U07 

S4_U05 Powiązać różne procesy fizyczne zachodzące w atmosferze i identyfikować przyczyny zmian 
klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. K_U01, K_U04 

S4_U06 Odczytać i wykorzystać  w pracy badawczej informację meteorologiczną z różnych źródeł, wskazać 
na nich elementy cyrkulacji atmosfery oraz zinterpretować je. K_U04, K_U01 

S4_U07 Wyjaśnić przyczyny i skutki niekorzystnych oraz korzystnych cech klimatu miast K_U01_U05 

S4_U08 Pozyskać, przetwarzać, analizować i interpretować zmienne hydrologiczne z globalnych i 
regionalnych baz danych gridowych  K_U02, K_U04 

S4_U09 Poprawnie zastosować metody statystyczne i kartograficzne w opracowaniach z zakresu 
meteorologii i klimatologii, hydrologii oraz hydrauliki K_U02, K_U03 
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S4_U10 Opracować diagnozę stanu klimatu współczesnego oraz ocenić skutki oddziaływań zmian klimatu 
na społeczeństwo i środowisko w skali lokalnej i regionalnej oraz dokonać waloryzacji K_U01, , K_U05 

S4_U11 Obliczyć podstawowe parametry fizyczne stosowane w opisie stanu ekologicznego jezior oraz 
obliczyć zasoby wodne jeziora K_U02, K_U05 

S4_U12 Zaplanować, przeprowadzić pracę badawczą, zaprezentować wyniki oraz podjąć dyskusję K_U10, K_U02 

S4_U13 Zreferować artykuł naukowy z zakresu hydrologii i meteorologii, przygotować esej oraz 
poprowadzić dyskusję na podstawie obcojęzycznej literatury 

K_U07, K_U07, 
K_U08, K_U11 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 Badań z zakresu klimatologii, hydrologii, ochrony atmosfery, klimatu miejscowego, gospodarki 
wodnej. K_K01, K_K05, K_K07 

S4_K02 Stosowania GIS we współczesnych badaniach naukowych z zakresu hydrologii i klimatologii. K_K01 

S4_K03 Oceny metod pomiarowych, konieczności staranności wykonywania pomiarów i odpowiedzialności 
za rzetelne opracowanie wyników badań i ich interpretację K_K01, K_K07 

S4_K04 Krytycznego wnioskowania oraz interpretowania nowych teorii w zakresie nauki o klimacie. K_K01 

S4_K05 Podnoszenia własnych kompetencji i aktualizacji wiedzy z zakresu klimatologii i hydrologii K_K01, K_K06, K_K08 

S4_K06 Korzystania z  programów międzynarodowych w tworzeniu i udostępnianiu globalnych baz danych  K_K06 

S4_K07 Stosowania odpowiednich metod statystycznych w pracy badawczej K_K01 

S4_K08 Krytycznej oceny wyników modelowania środowiska K_K01, K_K05 

S4_K09 Działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, 
ekologicznych i gospodarczych K_K01, K_K07, K_K08 

S4_K10 Badań terenowych i pracy w zespole. K_K03 

S4_K11 Wdrażania procedur w pomiarach hydrologicznych i meteorologicznych oraz konserwacji i kalibracji 
sprzętu pomiarowego. K_K01, K_K04 

S4_K12 Merytorycznej dyskusji naukowej K_K04 
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3.5. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Geografia 
Nazwa specjalności: GEOINFORMATYKA, KARTOGRAFIA, TELEDETEKCJA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S5_W01 główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geoinformatyki, kartografii i teledetekcji  K_W01 

S5_W02 złożone  procesy atmosfery, litosfery, hydrosfery pedosfery i biosfery K_W02 

S5_W03 złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych K_W03 

S5_W04 rolę i znaczenie zasobów geoinformatycznych dla funkcjonowania człowieka  K_W04 

S5_W05 koncepcje geoinformatyczne, kartograficzne i teledetekcyjne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk 
i procesów na powierzchni Ziemi 

K_W05 

S5_W06 zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska  
przyrodniczego 

K_W06 

S5_W07 zaawansowane kategorie pojęciowe w zakresie geoinformatyki, kartografii i teledetekcji K_W07 

S5_W08 podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej K_W08 
S5_W09 podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz  zastosowania narzędzi 

geoinformatycznych 
K_W09 

S5_W10 statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody 
badań 

K_W10 

S5_W11 najważniejsze problemy przyrodnicze współczesności w skali lokalnej, regionalnej, globalnej 
oraz wyjaśnia ich genezę i konsekwencje 

K_W11 

S5_W12 najnowsze trendy w rozwoju geoinformatycznych badań naukowych w Polsce i za granicą oraz 
zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce 

K_W14 
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S5_W13 strukturę organizacyjną geoinformatyki,  prawne i ekonomiczne zasady jej funkcjonowania K_W07, K_W15, K_W17 

S5_W14 zaawansowane metody pozyskiwania danych przestrzennych K_W08,K_W09 

S5_W15 zaawansowane metody przetwarzania, analizowania i archiwizowania danych przestrzennych K_W09 

S5_W16 technologie przygotowania materiału ilustracyjnego do publikowania K_W14, K_W08 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S5_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego K_U01 

S5_U02 wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych 
przestrzennych 

K_U02 

S5_U03 wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych  KU_03 

S5_U04 prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami 
społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach 

K_U04 

S5_U05 opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać  skutki oddziaływań na 
środowisko 

K_U05 

S5_U06 wizualizować prognozowane zmiany procesów społecznych K_U06, K_U03 

S5_U07 wykorzystywać  krytycznie literaturę naukową i inne źródła  także w języku obcym w zakresie 
geoinformatyki, kartografii i teledetekcji 

K_U07 

S5_U08 przedstawić ustnie wyniki badań za pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji K_U08 

S5_U09 przekazać wiedzę geograficzną różnym odbiorcom K_U09 

S5_U10 zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie geoinformatyki, kartografii i teledetekcji K_U10 

S5_U11 przygotować pisemne  prace na podstawie literatury i/lub własnych badań K_U11 

S5_U12 posługiwać się szczegółową terminologią geoinformatyczną, kartograficzną i teledetekcyjną w 
języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+   

K_U12 
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S5_U13 samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową   K_U13 

S5_U14 zastosować optymalne techniki i procedury przygotowania materiału ilustracyjnego pod kątem 
formy i technologii publikacji   

K_U07, K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S5_K01 poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geoinformatycznej, wzbogaconej o 
wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S5_K02 współdziałania i pracy w grupie, może pełnić w niej różne role i przewidywać skutki swojej 
działalności 

K_K03 

S5_K03 oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań 

K_K04 

S5_K04 upowszechniania dokonań naukowych w kontekście społecznej roli nauki K_K06 

S5_K05 postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr 
naukowych za przyszłość cywilizacji 

K_K07 

S5_K06 działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji geoinformatycznych 
projektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych 

K_K08 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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5. Semestr dla specjalności: GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem
: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze w 
geografii 

 30       30 2 T B - geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione zostaną 
założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W05; K_W08; K_W11; K_W12; K_W14; 
K_U13;  
K_K01; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01; S1_W03; S1_W04, S1_W11; S1_W14; 
S1_U13;  
S1_K01 

Ziemia - środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 45       45 2 T  B - geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie. Militarne 
znaczenie brzegów. Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości, itd. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W11; K_W12; 
K_U01; K_U05;  
K_K03; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02; S1_W04;  
S1_U04;  
S1_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Metody badań 
jakościowych i 
ilościowych 

15   30     45 4 EP, T, Proj, 
kolokwium ustne B 

- geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna 
- nauki socjologiczne 

Treści programowe  Metody badań ilościowych – opracowanie wy wykonania badanie ankietowego, przygotowanie bazy danych w programie statystycznym, 
wybór metod statystycznych, przygotowanie raportu analitycznego i ustna prezentacja wyników badań; Metody badań jakościowych – 
przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu pogłębionego, analiza materiału wizualnego, geosemiotyka, analiza dyskursu 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W09, K_W10, K_W18 
K_U08, K_U10, 
K_K07,  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W10,  
S1_U08, S1_U10,  
S1_K07 

Projektowanie badań    15     15 2 Prace pisemne B geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu  Konceptualizacja i operacjonalizacja badania, formułowanie problemu badawczego, hipotez, pytań badawczych 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_U01, K_U02, K_U07, K_U10 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_U01, S1_U02, S1_U07, S1_U10 



23 
 

Przyrodnicze 
uwarunkowania 
gospodarowania 
przestrzenią 

15   15     30 4 EP B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z pojęciem zasobów przyrodniczych, ich jakościowym oraz przestrzennym 
zróżnicowaniem, a także z zasadami ich zrównoważonego wykorzystania. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06 
K_U04, 
K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04, S1_W06,  
S1_U04,  
S1_K05 

Współczesne trendy w 
geografii społeczno-
ekonomicznej I 

 15       15 1 Referat, prace 
pisemne B geografia społeczno-ekonomiczna i 

gospodarka przestrzenna 

Treści programowe  Zajęcia poruszają zagadnienia granic w geografii społeczno-ekonomicznej, mobilności osób i towarów oraz percepcji. Studenci 
zapoznają się z najnowszymi badaniami poprzez analizę aktualnej literatury przedmiotu, prezentacje wyników oraz dyskusje.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W13, K_W14,  
 
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W14 
 
S1_K01 

Przestrzenie 
produkcyjne i 
usługowe 

30        30 3 Test, zaliczenie 
pisemne B geografia społeczno-ekonomiczna i 

gospodarka przestrzenna 

Treści programowe  Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia struktury oraz dynamiki zmian przestrzeni wykorzystywanych współcześnie w działalności 
gospodarczej, szczególnie na obszarach miejskich. Trzy główne wątki, przewijające się przez cały cykl wykładów dotyczą: i) zmian w 
czasie, jakim podlegały w przeszłości oraz jakim podlegają obecnie obszary i obiekty gospodarcze; ii) wpływu zmian technologicznych na 
organizację przedsiębiorstwa (zakładu) jako systemu wytwarzania towarów i usług (informatyzacja i dematerializacja gospodarki); iii) 
homogenizacji praktyk gospodarczych (z perspektywy różnic kulturowych między Wschodem a Zachodem). 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W07, K_W12, K_W13,  
K_U01, K_U04 
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W05, S1_W07, S1_W11, S1_W13,  
S1_U01, S1_U04 
 

Geografia czasu 
wolnego  30       30 3 

Prezentacja, test, 
zaliczenie 
pisemne 

B 
- geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna 
- nauki socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: geografia podróży, savoir-vivre, shopping, clubbing, turystyka literacka oraz 
genealogia.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04, K_W18  
K_U04, K_U06, K_K01, 
K_K07 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W03,  
S1_U04, S1_U06,  
S1_K01, S1_K07 

Przedmioty do wyboru:
 
Ścieżka I  
Geografia człowieka: 
podstawy geografii 
człowieka 

75  30 30     135 9 

 
 
EP, prezentacje, 
test, zaliczenie 
pisemne, prace 
zaliczeniowe 

B 

 
 
 
 
geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje przedmioty z zakresu przemian gospodarczych i ich skutków przestrzennych, geografii ludności i osadnictwa oraz 
kulturowych aspektów badań geograficznych 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_W12, K_W14,  
K_U01, K_U04, K_U06, K_U08, K_U11, K_U13,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W07, S1_W11, S1_W14,  
S1_U01, S1_U04, S1_U06, S1_U08, S1_U11, S1_U13,  
S1_K01 
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Ścieżka II  
Studia miejskie: 
przemiany przestrzeni 
miejskiej 

90 30  30     150 9 EP, test, 
prezentacje 

7B 
2P 

geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia dotyczące geografii miast, funkcji mieszkaniowych w miastach i w regionie podmiejskim, rewitalizacji obszarów 
miejskich oraz transportu i mobilności w mieście.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04, K_W12, K_W13,  
K_U01, K_U04,K_U06, K_U07, K_U11, K_U13,  
K_K01, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W11, S1_W13,  
S1_U01, S1_U04,S1_U06, S1_U07, S1_U11, S1_U13,  
S1_K01, S1_K06 

Ścieżka III  
Geografia turystyki: 
podstawy geografii 
turystyki 

30 30 30      90 9 EP, prezentacja B geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu Ścieżka obejmuje przedmioty w zakresie podstawowych pojęć geografii turystyki oraz geografii turystycznej Polski. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_W12,  
K_U01, K_U04, K_U11,  
K_U13 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W04, S1_W05, S1_W11,  
S1_U01, S1_U04, S1_U11, S1_U13 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): ścieżka I -375h, ścieżka II – 390h, ścieżka III – 330h  
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN  30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

GIS    45     45 4 Prace 
zaliczeniowe P 

geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Głównym celem zajęć jest ćwiczenie praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w 
pozyskiwaniu danych i analizach przestrzennych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej oraz geografii turystyki. Studenci 
zapoznają się z funkcjonalnością GIS jako narzędzia do analiz i modelowania złożonych zależności przestrzennych badanych 
zagadnień. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie różnych modeli danych przestrzennych (wektorowych i 
rastrowych) i ich integrację jak również na wytwarzanie, pozyskiwanie, edycję i wizualizację danych.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W08, K_W09,  
K_U02, K_U03, K_U04,  
K_K01 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W08, S1_W09,  
S1_U02, S1_U03, S1_U04,  
S1_K01 

Kartografia tematyczna 15        15 2 Test,  B 
geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami map tematycznych oraz ogólnymi zasadami ich konstruowania, jak 
również ich wykorzystaniem 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_U02, K_U03, K_U04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_U02, S1_U03, S1_U04 

Podstawy planowania 
przestrzennego 30   15     45 6 EP, prace 

zaliczeniowe B 
geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu C 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z polityką rozwoju gmin, planowaniem przestrzennym traktowanym jako instrument 
realizacji planów rozwojowych. Uczestnicy zapoznają się także z uwarunkowaniami prawno-instytucjonalnymi procesów 
planistycznych oraz systemami planowania przestrzennego.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W12, K_W13,  
K_U09,  
K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W12, S1_W13,  
S1_U09,  
S1_K07 

Przedmioty do wyboru:  
 
Ścieżka I  
Geografia człowieka: 
kierunki i metody 
badawcze w geografii 

60 75 30 45     210 16 

 
 
Test, zaliczenie 
pisemne, prace 
zaliczeniowe, 
prezentacje 

B 

 
 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki socjologiczne 
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człowieka 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia z zakresu analizy wskaźnikowej, metod ewaluacji, geografii usług, polityki i funkcji mieszkaniowej, 
warunków i jakości życia oraz percepcji przestrzeni. Uzupełnieniem jest kurs obejmujący analizę anglojęzycznej literatury w celu 
wzmocnienia umiejętności językowych uczestników w zakresie geografii człowieka.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_W10, K_W14, K_W18 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13,  
K_K01, K_K03, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W03, S1_W05, S1_W07, S1_W10, S1_W11, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13,  
S1_K01, S1_K03, S1_K06 

Ścieżka II 
Studia miejskie: 
przekształcenia 
przestrzeni miejskiej 

30 45 30 60     165 16 

Zaliczenie 
pisemne, test, 
prezentacje, 
projekt 

13B
3P 

- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zagadnienia ewaluacji i analiz matematycznych stosowanych na potrzeby badania przestrzeni miejskiej, 
partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem, a także prawnych uwarunkowań rozwoju miast. Uzupełnieniem jest anglojęzyczny 
kurs dotyczący aktualnych przemian przestrzeni miejskiej oraz przygotowanie projektu badawczego.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W10, K_W13; K_W17,  
K_U01, K_U02,K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13,  
K_K01, K_K03; K_K04, K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W07, S1_W10, S1_W13, S1_W17,  
S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U07, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13,  
S1_K01, S1_K03, S1_K04, S1_K06, S1_K07 

Ścieżka III 
Geografia turystyki: 
socjologiczne i 
ekonomiczne podstawy 
turystyki 

35 45 30     80 190 16 

EP, T, zal. 
pisemne, 
prezentacje, 
prace 
zaliczeniowe 

12B
4P 

- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki socjologiczne 
- ekonomia i finanse,  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia w zakresie geografii turystycznej świata, uwarunkowań rozwoju turystyki, socjologii i psychologii turystyki 
oraz ekonomiki turystyki. Uzupełnieniem jest kurs pilotażu i przewodnictwa turystycznego. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W15, K_W18 
K_U01, K_U04, K_U11, K_U13 
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W04, S1_W05, S1_W11,  
S1_U01, S1_U04, S1_U11, S1_U13 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  ścieżka I -345h, ścieżka II – 300h, ścieżka III – 325h  

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN  30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Marketing terytorialny 15   15     30 3 EP B 
geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Tematyka zajęć obejmuje problematykę związaną z marketingiem terytorialnym jednostek samorządu terytorialnego. Celem 
przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej działań marketingowych podejmowanych przez j.s.t. oraz wyposażenie studentów w 
wiedzę i umiejętności niezbędne do oceny wybranych działań marketingowych gminy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W14,  
K_U01,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W14,  
S1_U01,  
S1_K01 

Strategie w zarządzaniu 
rozwojem jednostek 
terytorialnych 

30        30 3 T, zaliczenie 
pisemne B 

- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o polityce i administracji 

Treści programowe  Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z rodzajami dokumentów strategicznych, ich znaczenie dla rozwoju jednostek terytorialnych, 
jak również z procesem tworzenia tych dokumentów.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W03, K_W11, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U04,  
K_U06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W11, S1_W12,  
S1_U01, S1_U02, S1_U04,S1_U06 
 

Współczesne trendy w 
geografii społeczno-
ekonomicznej II 

 15       15 2 Referat, prace 
pisemne B 

geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Zajęcia poruszają zagadnienia jakości życia, regionalizacji oraz przestrzeni kultury w geografii społeczno-ekonomicznej, Studenci 
zapoznają się z najnowszymi badaniami poprzez analizę aktualnej literatury przedmiotu, prezentacje wyników oraz dyskusje.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W12, K_W14,  
 
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W14,  
 
S1_K01 

Przedmioty do wyboru:  
 
Ścieżka I 
Geografia człowieka: 
Przestrzeń w geografii 
człowieka 

75  30 60     165 20 

EP, T, 
zaliczenie 
pisemne, prace 
zaliczeniowe, 
prezentacje 

B 

- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki prawne 2ECTS 
- nauki o polityce i administracji 
- nauki socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia z zakresu transportu i mobilności osób i towarów, przemian współczesnej przestrzeni publicznej oraz 
aspektów przestrzennych problemów społecznych. Uzupełnieniem jest kurs w zakresie podstaw prawa, w celu zapoznania 
uczestników z aktami prawnymi istotnymi z punktu widzenia organizacji funkcji mieszkaniowej, geografii ludności, planowania 
przestrzennego czy zarzadzaniu jednostkami samorządu terytorialnymi.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_W13, K_W17, K_W18, 
K_U01, K_U04, K_U06, K_U11, K_U13,  
K_K01, K_K02, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W07, S1_W11, S1_W13, S1_W17,  
S1_U01, S1_U04, S1_U06, S1_U11, S1_U13,  
S1_K01, S1_K02, S1_K07 

Ścieżka II 
Studia miejskie: 
zróżnicowanie 
przestrzeni miejskiej 

45 45 30 90     210 20 

EP,T, projekt, 
zal. pisemne, 
prezentacja, 

prace 
zaliczeniowe 

B18 
2P 

- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia dotyczące ekonomiki miasta, roli innowacji i sektora kreatywnego w rozwoju miasta oraz zróżnicowań 
społecznych w przestrzeni miejskiej. Uzupełnieniem jest przygotowanie projektu badawczego oraz zajęcia dotyczące wybranych 
aspektów przemian przestrzeni Warszawy.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W10, K_W13; K_W17, K_W18  
K_U01, K_U02,K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13,  
K_K01, K_K03; K_K04, K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W07, S1_W10, S1_W13, S1_W17,  
S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U07, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13,  
S1_K01, S1_K03, S1_K04, S1_K06, S1_K07 

Ścieżka III 
Geografia turystyki: 
Kształtowanie i 
zarządzanie turystyką 

30 60 30 90     210 20 

EP,T, projekt, 
prace 

zaliczeniowe, 
prezentacje 

12B 
7P 

- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o Ziemi i środowisku 
- nauki o polityce i administracji 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia w zakresie zarządzania branżą turystyczną, polityki turystycznej w Unii Europejskiej, zagospodarowania 
turystycznego oraz znaczenia środowiska przyrodniczego w turystyce. Uzupełnieniem jest przygotowanie projektu badawczego w 
zakresie turystki oraz anglojęzyczny kurs dotyczący aktualnych problemów turystyki.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W11,  
K_U01, K_U07, K_U10, K_U11,  
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W11,  
S1_U01, S1_U07, S1_U10, S1_U11,  
S1_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): ścieżka I -270h, ścieżka II – 315h, ścieżka III – 315h  
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5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Przygotowanie pracy 
magisterskiej i egzamin 
magisterski 

         20 EU, E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego i 
kulturowego 

20   10     30 3 EP B 

- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o Ziemi i środowisku 
- nauki socjologiczne 

Treści programowe  Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z rolą i znaczeniem zasobów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju turystyki oraz 
przyczyn degradacji zasobów przyrodniczych i kulturowych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej i ich konsekwencje dla turystyki. 
Podczas zajęć studenci zostaną także zapoznani z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W11, K_W14, K_W18 
 
 K_K01, K_K02, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_W06, S1_W11,  
 
S1_K01, S1_K02, S1_K05 

Debaty społeczno-
ekonomiczne  15       15 1 

Prezentacja, 
praca 
zaliczeniowa 

P 
geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników ze sposobami prowadzenia debaty publicznej (m. in. systemie oksfordzkim) oraz 
sposobami formułowania określonego stanowiska, argumentacji stanowiska oraz rozwiązywania problemów w zakresie geografii 
społeczno-ekonomicznej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W13,  
K_U04, K_U06, K_U09, K_U13,  
K_K01, K_K03,  K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W04, S1_W07, S1_W11, S1_W13,  
S1_U04, S1_U06, S1_U09, S1_U13,  
S1_K01, S1_K03, S1_K07 

Przedmioty do wyboru:  
 

Ścieżka I 
15 15 30      60 4 

 
EP, zaliczenie 
pisemne, test 

 
B 

 
 
geografia społeczno-
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Geografia człowieka: 
Czas i przestrzeń w 
geografii człowieka 

ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia z zakresu geografii czasu, roli przestrzeni w rozwoju zrównoważonym oraz historii myśli geograficznej.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W14,  
K_U01, K_U04, K_U11,  
K_U13, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W03, S1_W05, S1_W07, S1_W14,  
S1_U01, S1_U04, S1_U11, S1_U13,  
S1_K07 

Ścieżka II 
Studia miejskie: ład 
przestrzenny w mieście

 15 30      45 4 Test, 
prezentacja B 

geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia dotyczące kształtowania ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni miejskiej, a także oceny krajobrazu 
miejskiego.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W12, K_W13, 
K_U01, K_U11, K_U13,  
K_K02, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W04, S1_W07, S1_W11, S1_W12, S1_W13,  
S1_U01, S1_U11, S1_U13,  
S1_K02, S1_K05 

Ścieżka III 
Geografia turystyki: 
współczesna turystyka

 15 30      45 4 Test, 
prezentacje B 

geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia omawiające aktualne problemy i wyzwania turystki i branży turystycznej w Polsce i na świecie.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W12,  
K_U01, K_U11, K_U13,  
K_K01 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W11, S1_W12,  
S1_U01, S1_U11, S1_U13,  
S1_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  ścieżka I -135h, ścieżka II – 120h, ścieżka III – 120h  
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 1090 h 
 

5. Semestr dla specjalności: GEOGRAFIA ŚWIATA 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze w 
geografii 

 30       30 2 T B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione zostaną 
założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W05; K_W08; K_W11; K_W12; K_W14; 
K_U13;  
K_K01; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03; S2_W04; S2_W11; S2_W14; 
S2_U13;  
S2_K01 
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Ziemia - środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 45       45 2 T  B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie. Militarne 
znaczenie brzegów. Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości, itd. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W11; K_W12; 
K_U01; K_U05;  
K_K03; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02; S2_W04; S2_W11;  
S2_U01; S2_U05;  
S2_K04; 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Globalizacja a rozwój 30        30 1 Zal, Ocena ciągła, 
analiza wypowiedzi 
pisemnych, test otwarty 

B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- ekonomia i finanse 

Treści programowe  Tematyka wykładów dotyczy geografii globalizacji. Omówione są procesy globalne i ich konsekwencje dla rozwoju krajów i regionów. 
Spośród wielu zagadnień związanych z procesami rozwoju szczególny nacisk położony jest na kwestie społeczne, kulturowe, polityczne i 
gospodarcze. Przedstawiane zagadnienia ogólne są ilustrowane przykładami z różnych regionów świata. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W15; 
K_U06;  
K_K01; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W15,  
S2_U06,  
S2_K01 
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Geografia cywilizacji 30        30 2 Egz, Ocena ciągła i 
końcowa. Egzamin 
pisemny testowy (60% 
punktów jako próg 
zaliczenia) lub egzamin 
ustny 

B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
 

Treści programowe  Podziały społeczno-ekonomiczne świata; geneza, ewolucja i zakres znaczeniowy najważniejszych nazw ‘światów świata'; zarys rozwoju i 
osiągnięć wybranych cywilizacji od czasów najdawniejszych do dziś; geograficzne i pozageograficzne uwarunkowania procesów rozwoju 
i stagnacji cywilizacji w perspektywie historycznej i geograficznej; konsekwencje wielkich rewolucji gospodarczych/cywilizacyjnych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W03;  
K_U03; K_U06;  
K_K02; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03,  
S2_U06,  
S2_K02 

Geografia regionalna 
obszarów 
międzyzwrotnikowych 

30   30     60 5 Wykład: egzamin ustny, 
ćwiczenia – ocena ciągła 
i końcowa, kolokwium 

B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Specyficzne cechy środowiska przyrodniczego obszarów międzyzwrotnikowych pod kątem gospodarowania na nich, zagadnienia 
ludnościowe. Konfrontacja podejść naukowych z upowszechnianym przez mass-media obrazem strefy międzyzwrotnikowej. 
Uzasadnienie podziału na regiony, wieloznaczność ich delimitacji, charakterystyka pod kątem cech szczególnych (dominanty) i relacji 
człowiek-środowisko. Charakterystyka fizycznogeograficzna i społeczno-gospodarcza na przykładach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W12;  
K_U04; K_U08;  
K_K05; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W04, 
S2_U04, S2_U08,  
S2_K05 
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Geografia regionalna 
obszarów 
umiarkowanych 

30   15     45 4 Wykład: egzamin ustny, 
ćwiczenia – ocena ciągła 
i końcowa, kolokwium 

B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Poznanie problematyki geografii regionalnej obszarów umiarkowanych 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W12;  
K_U04; K_U08;  
K_K05; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W04,  
S2_U04, S2_U08,  
S2_K05 

Zastosowanie metod 
statystycznych w 
geografii świata 

   30     30 2 T P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Pojęcie mierników i wskaźników, odpowiedni sposób ich doboru: wskaźnik Giniego , krzywa Lorenza, wskaźnik HPI, HDI, GDI i GEM, 
metoda standaryzacji, test chi-kwadrat, współczynnik zwartości socjoetnicznej, typologia, wskaźnik korelacji: Spearmana i Pearsona, Tau 
Kendalla, metoda bonitacji punktowej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06; K_W10; 
K_U01; K_U01;  
K_K03; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06, S2_W10, 
S2_U01, S2_U02,  
S2_K03 

Seminarium 
magisterskie I 

  30      30 3 Prezentacja ustna B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu m.in. wymiana myśli (stawianie pytań i 
wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W05; K_W07; K_W14; 
K_U01, K_U10, K_U11, K_U13,  
K_K07; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W05, S2_W07, S2_W14,  
S2_U01, S2_U10, S2_U11, S2_U13,  
S2_K07 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe 

90        90 6  B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i politycznych aspektów 
geografii regionalnej 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W12, 
S2_U04, S2_U05,  
 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

45        45 3  B  

Treści programowe  Środowisko przyrodnicze i człowiek, jako klucz do geograficznego poznania Ameryki Północnej. Krajobraz przyrodniczo-kulturowy. 
Najciekawsze turystycznie miejsca na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 435 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT   

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Geografia 
ekonomiczna a 
problemy globalne  
 

30   15     45 5 EP B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- ekonomia i finanse 

Treści programowe  Na zajęciach omówione zostaną podstawowe kwestie z zakresu geografii ekonomicznej jak uwarunkowania przyrodnicze, praca, rozwój 
przemysłu, rolnictwa i usług. Rozważane one będą w świetle różnych koncepcji rozwoju przestrzennego gospodarki na świecie, od teorii 
modernizacji przez teorie zależności po koncepcję globalizacji jako zespołu zależności ekonomicznych, społecznych, technologicznych, 
politycznych i związanych ze środowiskiem przyrodniczym. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W10, K_W15, K_W16, 
K_U07, K_U08,  
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W10, S2_W16, 
S2_U07, S2_U08,  
S2_K06 

Globalizacja a 
środowisko 
przyrodnicze 

30   15     45 4 EP. B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest ukazanie i przedyskutowanie wzajemnych relacji między procesami globalizacji a środowiskiem przyrodniczym, 
przede wszystkim w sytuacjach konfliktowych, między gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi następstwami globalizacji 
(antropopresja) a środowiskiem przyrodniczym (dokonującymi się w nim zmianami) w różnych strefach klimatycznych i w różnych typach 
środowiska. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04, K_W05,  
K_U04, K_U05,  
K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W04, S2_W05,  
S2_U04, S2_U05,  
S2_K05 

Obszary wiejskie  30       30 3 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Poznanie zróżnicowania życia społecznego i gospodarki na obszarach wiejskich w różnych środowiskach strefowych i astrefowych oraz 
interpretacja uwarunkowań kształtujących te cechy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W03, K_W12,  
K_U04, K_U08,  
K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_W12,  
S2_U04, S2_U08,  
S2_K08 
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Obszary 
zurbanizowane 

 30       30 3 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Zajęcia mają na celu przedstawienie charakterystyki współczesnych procesów zachodzących na obszarach miejskich oraz uwarunkowań 
zróżnicowania procesów urbanizacyjnych i sieci miejskiej w różnych krajach Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, Azji, Afryki i 
Europy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W03,  
K_U03, K_U08,  
K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W03,  
S2_U03, S2_U08,  
S2_K08 

Metody i techniki 
badań terenowych 

   15     15 2 Proj., ankieta P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Celem ćwiczeń jest przejście pełnego procesu badawczego, od planowania badania naukowego, jego realizacji w terenie oraz 
podsumowania. Opierając się na podstawach teoretycznych badania sondażowego student wykona analizę wskazanego problemu 
badawczego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06, K_W08, K_W09,  
K_U02,  
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06, S2_W08, S2_W09,  
S2_U02,  
S2_K03 

Pracownia 
specjalnościowa I 

   15     15 2 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Przedmiot został stworzony z myślą o studentach, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w trudnej sztuce prowadzenia badań jakościowych. Za pomocą 
podstaw teoretycznych i praktycznych ćwiczeń studenci zostaną skutecznie przygotowani do prowadzenia własnych badań naukowych w oparciu o 
metody jakościowe. Poznają najważniejsze nurty badań etnograficznych, podstawowe metody jakościowe stosowane w geografii społecznej oraz 
nauczą się realizować je w praktyce. Poznają również podstawowe problemy, jakie może napotkać badacz w trakcie projektowania, a następnie 
realizacji badań.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W12, K_W14,  
K_U01, K_U07, K_U09,  
K_K04, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W12, S2_W14,  
S2_U01, S2_U07, S2_U09,  
S2_K04, S2_K08 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na tym etapie finalizacji podlega konceptualizacja pracy. Do zaliczenia zajęć 
niezbędne jest napisanie jednego rozdziału pracy.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W05, K_W07, K_W14,  
K_U01, K_U10, K_U11, K_U13,  
K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W05, S2_W07, S2_W14,  
S2_U01, S2_U10, S2_U11, S2_U13,  
S2_K07 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe 

90        90 6  B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i politycznych aspektów 
geografii regionalnej 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W12, 
S2_U04, S2_U05,  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
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5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
OGUN  30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Konflikty lokalne i 
regionalne w Afryce, 
Azji i Oceanii 

30   15     45 5 EP B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe  Student powinien orientować się w zjawiskach i procesach, które wpływały życie i gospodarkę w różnych częściach Azji, Afryki i 
Oceanii. Znać genezę współczesnych państw na tych obszarach oraz najważniejsze wydarzenia historyczne, które kształtowały i 
kształtują ich funkcjonowanie. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W03, K_W12, K_W13,  
K_U07, K_U08,  
K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

S2_W03, S2_W11, S2_W13,  
S2_U07, S2_U08,  
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specjalności S2_K02 

Konflikty lokalne i 
regionalne w Ameryce 
Łacińskiej 

30   15     45 5 EP B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o polityce i administracji 

Treści programowe  Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z genezą, strukturą i dynamiką konfliktów lokalnych i regionalnych w Ameryce Łacińskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W03, K_W12, K_W13,  
K_U07, K_U08,  
K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_W11, S2_W13,  
S2_U07, S2_U08,  
S2_K02 

Konflikty lokalne i 
regionalne w Europie i 
Ameryce Północnej 
 

 45       45 5 EP B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe  Zapoznanie studentów z genezą, strukturą i dynamiką wybranego konfliktu lokalnego lub regionalnego w Europie lub Ameryce 
Północnej. Rdzeń zajęć stanowi wyjazd terenowy w miejsce, gdzie uczestnicy mogą obserwować i badać wybrany konflikt lokalny lub 
regionalny in situ. Poza tym prowadzą badania nad obecną tam mniejszością polską. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W03, K_W12, K_W13,  
K_U07, K_U08,  
K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_W11, S2_W13,  
S2_U07, S2_U08,  
S2_K02 

Społeczne i 
demograficzne aspekty 
geografii świata 

30   15     45 3 T B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki socjologiczne 
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Treści programowe  Przedmiot obejmuje wykład i ćwiczenia, których celem jest przedstawienie procesów i zjawisk społecznych i demograficznych 
charakterystycznych dla współczesnego świata. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W12, K_W18,  
K_U06, K_U12,  
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_W12,  
S2_U06, S2_U12,  
S2_K06 

Obszary chronione na 
świecie 

30        30 2 T B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę funkcjonowania obszarów chronionych we współczesnym świecie. 
Zagadnienia te obejmują zmiany w środowisku społeczno-gospodarczym świata (rozwój turystyki, wzrost znaczenia instytucji 
międzynarodowych, integrację regionalną) i ich znaczenie dla powstawania i zarządzania obszarami chronionymi. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W11,  
K_U04,  
K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W04, S2_W11,  
S2_U04,  
S2_K05 

Technologie 
komunikacyjne i 
informacyjne  

 30       30 2 T P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w zakresie współczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych niezbędnych 
w badaniach geografii świata. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W08, K_W12, K_W14,  
K_U01, K_U07, K_U09,  
K_K04, K_K08 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06, S2_W12, S2_W14,  
S2_U01, S2_U07, S2_U09,  
S2_K04, S2_K08 

Seminarium 
magisterskie III 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na tym etapie dokonywana jest 
operacjonalizacja pracy i referowane są wstępne wnioski. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W05, K_W07, K_W14,  
K_U01, K_U10, K_U11, K_U13,  
K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W05, S2_W07, S2_W14,  
S2_U01, S2_U10, S2_U11, S2_U13,  
S2_K07 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

45        45 3  B  

Treści programowe  Środowisko przyrodnicze i człowiek, jako klucz do geograficznego poznania Ameryki Północnej. Krajobraz przyrodniczo-kulturowy. 
Najciekawsze turystycznie miejsca na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 
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5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Przygotowanie pracy 
magisterskiej i 
egzamin magisterski 

         20 EU, E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Ekstremalne zjawiska 
przyrodnicze we 
współczesnym 
świecie 

30        30 3 EP B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Wykład wprowadza studentów w koncepcje towarzyszące zagrożeniom naturalnym (abiotycznym) i działalności człowieka. Poświęcony 
jest różnorodnym aspektom groźnych zjawisk przyrodniczych. Przybliża różnice i punkty wspólne dla odległych regionów świata 
dotykanych ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04,  
K_U04,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W04,  
S2_U04,  
S2_K01 

Pracownia 
specjalnościowa II 

   15     15 2 PS P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Przedmiot został stworzony z myślą o studentach, którzy zmierzają już do końca nauki i niedługo opuszczą mury uczelni ze stopniem 
magistra. Przedmiot ma ich przygotować do tego wydarzenia oraz pokazać jak można odnaleźć się na rynku pracy lub 
skomercjalizować zdobytą wiedzę geograficzną. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W12, K_W14,  
K_U01, K_U07, K_U09,  
K_K04, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06, S2_W12, S2_W14,  
S2_U01, S2_U07, S2_U09,  
S2_K04, S2_K08 

Seminarium 
magisterskie IV 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na tym etapie przedstawiane są ostateczne wyniki pracy. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W07, K_W14,  
K_U01, K_U10, K_U11, K_U13,  
K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W05, S2_W07, S2_W14,  
S2_U01, S2_U10, S2_U11, S2_U13,  
S2_K07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 105 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 1090 h 

 
5. Semestr dla specjalności: GEOEKOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze w 
geografii 

 30       30 2 T B - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione zostaną 
założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W05; K_W08; K_W11; K_W12; K_W14; 
K_U13;  
K_K01; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

S3_W01; S3_W02; S3_W04; S3_W05; S3_W06; S3_W08, S3_W11; S3_W14; 
S3_U13;  
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specjalności S3_K01 

Ziemia - środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 45       45 2 T  B - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie. Militarne 
znaczenie brzegów. Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W11; K_W12; 
K_U01; K_U05;  
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W04; S3_W06; S3_W08;  
S3_U01; S3_U05;  
S3_K03; 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Gleba w krajobrazie  15       15 2 T P nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe Miejsce gleby w geosystemie krajobrazowym i jej rola jako komponentu wskaźnikowego, zarówno w warunkach naturalnych, jak i 
zmienionych pod wpływem działalności człowieka. Interpretacja profilu glebowego jako wskaźnika stanu geosystemu z wykorzystaniem 
wyników analiz laboratoryjnych. Zasady systematyki i opisu gleb Polski i świata. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10. 
K_U01, K_U04, K_U05. 
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W13, 
S3_U01, S3_U06, S3_U07 

Krajobrazowe 
jednostki przestrzenne

 15       15 2 Prezentacja P nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe Założenia różnych systemów klasyfikacji krajobrazu; typologia krajobrazu naturalnego i regionalizacja fizycznogeograficzna, metody 
delimitacji jednostek krajobrazowych. Badanie struktury i funkcjonowania krajobrazu z wykorzystaniem metryk krajobrazowych, 
wskaźników powiązań i in. Zasady delimitacji jednostek krajobrazowych pełniących funkcje utylitarne m.in. w planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym jako pola podstawowe różnorodnych fizjograficznych ocen krajobrazowych, określania zasobowego i 
użytkowego potencjału środowiska, wyznaczania optymalnych kierunków zagospodarowania, waloryzacji krajobrazu i in. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W10. 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05. 
K_K05, K_K06. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W07, S3_W10, S3_W11, S3_W13. 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U07, 
S3_K04, S3_K05 

Metody badań rzeźby i 
podłoża 

15   30     45 4 EP B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe Metody badawcze stosowane w geomorfologii i sedymentologii. Możliwości i ograniczenia poszczególnych metod w interpretacji różnych 
typów rzeźby i procesów rzeźbotwórczych. Omówienie metod badań dynamiki procesów rzeźbotwórczych w różnych skalach 
czasowych. Związki i zależności pomiędzy czynnikami środowiskowymi a dynamiką procesów rzeźbotwórczych. Omówienie 
podstawowych metod analiz osadów typowych dla różnych środowisk sedymentacyjnych.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_W19. 
K_U01, K_U02, K_U10. 
K_K03, K_K04. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W13, S3_W14. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05. 
S3_K02, S3_K03. 

Rozpoznawanie 
zbiorowisk roślinnych 
z elementami 
bioindykacji 

15   15     30 3 T P nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe Metody opisu zbiorowisk roślinnych, uwarunkowania siedliskowe lub antropogeniczne występowania pojedynczych gatunków roślinnych 
oraz zbiorowisk roślinnych. Źródła kartograficzne opisujące zbiorowiska roślinne, metody kartowania i opisu zbiorowisk roślinnych. 
Przegląd najważniejszych zbiorowisk roślinnych Polski, gatunki bioindykatory wybranych cech siedliska, stopnia i rodzaju antropopresji, 
przykłady praktycznego zastosowania informacji o siedlisku i o typie zbiorowisk. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W19. 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U10. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W05, S3_W14. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U06, S3_U07, 

Teledetekcja i GIS w 
badaniach krajobrazu 

30   30     60 4 Proj. B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe podstawowa wiedza z zakresu danych przestrzennych oraz analizy przestrzennej danych rastrowych i wektorowych i jej znaczenia w 
badaniach środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem elementów technik teledetekcyjnych. Wykształcenie praktycznych i 
metodycznych umiejętności z zakresu wykorzystania GIS do opisu i analizy przestrzennej zjawisk i procesów geomorfologicznych, 
klimatycznych, hydrologicznych i geoekologicznych, jak również zaznajomienie z zasadami i metodami realizacji projektów 
geoinformatycznych i metodami analizy danych o charakterze czasoprzestrzennym. Połączenie praktycznego posługiwania się wiedzą 
teoretyczną z umiejętnością pozyskiwania tematycznych danych przestrzennych, ich integracji, analizy w wymaganym zakresie 
tematycznym i prezentacji wyników poprzez stosowanie profesjonalnego oprogramowania i zaawansowanego technologicznie sprzętu 
komputerowego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_W19, 
K_U02, K_U03, K_U13. 
K_K01. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_W14. 
S3_U02, S3_U03, S3_U13. 
S3_K01. 

Pozyskiwanie i analiza 
danych 

15   15     30 3 Proj. P - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Pozyskiwanie danych charakteryzujących ilościowo lub jakościowo poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz sposoby 
oceny i analizy tych danych. Zajęcia służą wykształceniu teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie: planowania prostych 
eksperymentów i badań terenowych, odczytywania związków między wykształceniem osadów a warunkami sedymentacji, tempem 
akumulacji/erozji, oceny dynamiki procesów środowiskowych na podstawie danych pośrednich (multi proxy), wykorzystania w badaniach 
środowiska przyrodniczego źródeł archeologicznych, historycznych, kartograficznych i teledetekcyjnych oraz możliwości badawczych i 
interpretacyjnych wynikających ze szczegółowych analiz teksturalnych, strukturalnych i geochemicznych osadów. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_W11 
K_U01, K_U02, K_U03. 
K_K01, K_K05. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W11, S3_W12, S3_W13. 
S3_U01, S3_U02, S3_U03. 
S3_K01, S3_K05. 

Laboratoryjne metody 
badań 

   15     15 1 T P nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe Źródła danych oraz ocena ich wartości, projektowanie prac terenowych, wybór czasu i częstotliwości próbkowania, zasady sporządzania 
raptularzy i pobierania próbek, analizę danych terenowych i laboratoryjnych, sposoby wyrażania stężeń substancji, użyteczność i 
ograniczenia statystycznej analizy danych terenowych, zasady weryfikacji danych i zagadnienia związane z ich dokładnością, kwestie 
związane z porównywalnością i normalizacją stosowanych metod badawczych oraz z archiwizacją danych i prezentacją wyników badań. 
Przegląd metod klasycznej analizy chemicznej i metod instrumentalnych, zasady kalibracji instrumentów pomiarowych, użyteczność 
metod instrumentalnych w analizie próbek środowiskowych, zakres i dokładność metod instrumentalnych. Studenci wykonują badania i 
opracowują wyniki oznaczeń wybranymi metodami instrumentalnymi. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_W19. 
K_U01, K_U02, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11. 
K_K03, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W13, S3_W14. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U09, S3_U10, S3_U11. 
S3_K02, S3_K07. 

Seminarium 
magisterskie I 

  30      30 3 E B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe tematyka i przykłady zrealizowanych dotychczas prac magisterskich. Wyboru tematu własnej pracy. Przygotowanie, przedstawiają i 
poddają pod dyskusję pierwszy referat związany z tematem pracy (najczęściej: nt. badanego terenu). Jest to pierwszy etap cyklu 
seminariów obejmującego 4 semestry. Na tym etapie powinno nastąpić zarysowanie i sformułowanie problemu badawczego, który 
będzie rozwiązywany w ramach pracy magisterskiej, powinna również zostać przeanalizowana literatura przedmiotu, postawiona teza, 
przygotowana propozycja planu pracy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W07, K_W19. 
K_U01, K_U10, K_U11. 
K_K01, K_K03. 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W10, S3_W14, S3_W15. 
S3_U01, S3_U05, S3_U11. 
S3_K01, S3_K02. 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe  

30        30 4  B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w 
zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W04, S3_W06, S3_W09. S3_14 
S3_U06, S3_U113, 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 

 
5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Antropogeniczne 
przekształcenia 
krajobrazu 

 15       15 2 T B - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Bezpośrednie i pośrednie przejawy oddziaływania człowieka na krajobraz. Czynniki i skutki przemian najbardziej trwałych, 
abiotycznych komponentów krajobrazu w ujęciu historycznym i regionalnym, z uwzględnieniem danych jakościowych i ilościowych. 
Katastrofalne skutki krajobrazowe niewłaściwych decyzji gospodarczych, omówienie historii, stanu obecnego i perspektyw 
funkcjonowania krajobrazów w różnym stopniu przekształconych przez człowieka, roli tych przekształceń w powstaniu krajobrazu 
kulturowego wybranych regionów. Ewolucja krajobrazu, procesy przebiegające pod wpływem konkretnych dziedzin gospodarki. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W11, K_W12, K_W13. 
K_U01, K_U03, K_U10, K_U04, K_U05. 
K_K05, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_W07, S3_W08, S3_W09. 
S3_U01, S3_U03, S3_U05, S3_U06, S3_U07. 
S3_K05, S3_K07. 

Badania terenowe w 
geoekologii i 
geomorfologii 

       60 60 4 Proj. P nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Prezentacja terenowych metod badawczych stosowanych w geoekologii i w geomorfologii: wprowadzenie i teoretyczne przygotowanie 
do prac w terenie, przedstawienie i zastosowanie metod badawczych podczas zajęć terenowych (m.in. kartowanie geomorfologiczne i 
krajobrazowe), prezentacja sposobów interpretacji zebranych w terenie materiałów w celu wykonania opracowania.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W19. 
K_U01, K_U02, K_U08, K_U10. 
K_K01, K_K03, K_K04. 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W14. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U09. 
S3_K01, S3_K02, S3_K03. 

Funkcjonowanie 
krajobrazu I (aspekt 
abiotyczny) 

30        30 2 EU P nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Omówienie funkcjonowania środowiska abiotycznego ze szczególnym uwzględnieniem procesów geomorfologicznych, dynamiki 
procesów fluwialnych, eolicznych, glacjalnych, litoralnych, stokowych i peryglacjalnych, zapisu procesów geomorfologicznych w 
rzeźbie i osadach. Przebieg, dynamika i uwarunkowania procesów wietrzenia oraz różnego typu erozji, transportu i depozycji; cechy 
osadów; typy rzeźby. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_W19. 
K_U01, K_U02, K_U10. 
K_K03, K_K04. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W13, S3_W14. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05. 
S3_K02, S3_K03. 

Funkcjonowanie 
krajobrazu II (aspekt 
ekologiczny) 

15   15     30 3 EP P nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Różne aspekty funkcjonowania krajobrazu, przedstawienie krajobrazu, jako tworu dynamicznego, przekształcanego przez człowieka i 
podlegającego zmianom o charakterze cyklicznym i rozwojowym, zapoznanie studentów z wybranymi metodami badań 
funkcjonowania krajobrazu. Zagadnienia związane m.in. ze zmiennością krajobrazu, jego stabilnością, ewolucją oraz przekształceniami 
antropogenicznymi. Omawiane są również wybrane wskaźniki oraz metody badania funkcjonowania krajobrazu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W19. 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U10. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W05, S3_W14. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U06, S3_U07, 

Geochemia krajobrazu 15   30     45 3 T B nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe Omówienie prawidłowości migracji pierwiastków chemicznych w różnych krajobrazach Ziemi - skład chemiczny „sfer” Ziemi, bariery 
krajobrazowo-geochemiczne. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych typów krajobrazów geochemicznych Polski i świata.  
Określenie chemiczno-mineralogicznych cech skał i zwietrzelin oraz substancji organicznej, chemizm wód opadowych, 
powierzchniowych i podziemnych. Metody opracowań wyników badań wód, skał i roślin. Interpretacja i prezentacja uzyskanych 
wyników analiz laboratoryjnych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_W19, 
K_U02, K_U03, K_U13. 
K_K01. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_W14. 
S3_U02, S3_U03, S3_U13. 
S3_K01. 

Krajobrazy Polski i ich 
wykorzystanie 

 15       2 2 T P - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Poznanie wzajemnych relacji pomiędzy typologią i regionalizacją, zasad i efektów typologii krajobrazu naturalnego Polski; związków 
między komponentami przyrodniczymi w klasach krajobrazu i gospodarką człowieka, przyrodniczych podstaw wykorzystania 
krajobrazu Polski, map krajobrazowych Polski i ginących krajobrazów Polski. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W06, K_W08, K_W09, K_W10. 
K_U01, K_U02, K_U03. 
K_K01, K_K05. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W11, S3_W12, S3_W13. 
S3_U01, S3_U02, S3_U03. 
S3_K01, S3_K05. 

Projekty badawcze I    30     30 3 Proj. B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Omówienie projektów badawczych prowadzonych przez geomorfologów różnych specjalności. Uwarunkowania wpływające na 
ograniczenia w realizacji projektów badawczych związane z wpływem poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, ale 
również z ograniczeniami, z którymi geomorfolog spotyka się w bezpośredniej realizacji projektu. Zasady współpracy geomorfologów z 
przedstawicielami innych dyscyplin naukowych, z wiedzy których korzysta się przy realizacji projektów dotyczących form i procesów 
rzeźbotwórczych 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_W19. 
K_U01, K_U02, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11. 
K_K03, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W13, S3_W14. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U09, S3_U10, S3_U11. 
S3_K02, S3_K07. 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 3 E B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Opracowanie ramowego harmonogramu wykonania pracy magisterskiej. Zapoznanie się z literaturą poświęconą rozwiązywaniu 
problemu naukowego, wybranego jako temat pracy magisterskiej. Wybór terenowych i laboratoryjnych metod badawczych. 
Przygotowanie, zaprezentowanie i poddanie pod dyskusję wybranego problemu badawczego i metod jego rozwiązania. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W05, K_W07, K_W19,. 
K_U01, K_U10, K_U11. 
K_K01, K_K03. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W10, S3_W14, S3_W15. 
S3_U01, S3_U05, S3_U11. 
S3_K01, S3_K02. 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe  

30        30 3  B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii, zarówno w aspekcie 
teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. Wśród 
proponowanych przedmiotów znajdują się też wykłady w języku angielskim.

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W04, S3_W06, S3_W09. S3_14 
S3_U06, S3_U113, 
 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

30        30 3  B  
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Treści programowe Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

- nauki o Ziemi i środowisku 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności
Bioróżnorodność i jej 
ochrona  

30        30 3 T + Praca 
semestralna 

P nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe Zagadnienia dotyczące bioróżnorodności oraz potrzeb i zasad jej ochrony (definicje, znaczenie, wskaźniki i miary, metody i 
instrumenty ochrony) na obszarze Polski, z odniesieniami do innych części świata. Związki bioróżnorodności z czynnikami 
przyrodniczymi i poza przyrodniczymi. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W11. 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05. 
K_K06, K_K05. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_W07. 
S3_U01, S3_U02, S3_U06, S3_U07. 
S3_K04, S3_K05. 

Ewolucja krajobrazu 
naturalnego Polski 

30        30 2 T B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Omówienie paleogeografii i stratygrafii obszaru Polski w kenozoiku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od schyłku pliocenu po 
czasy współczesne. Czynniki i procesy, jakie przyczyniły się do ukształtowania dzisiejszych krajobrazów i zadecydowały o ich 
zróżnicowaniu regionalnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i przestrzennego zróżnicowania procesów, 
jakie przyczyniły się do zachodzących w tym okresie przemian cech podłoża, rzeźby terenu, odwodnienia powierzchni i głównych 
zbiorowisk roślinnych. Omówienie rozwoju poglądów na temat prezentowanych zagadnień, a także interdyscyplinarnych metod 
badań czwartorzędowej ewolucji środowiska. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05. 
K_U01. 
K_K01, K_K05. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W05. 
S3_U01. 
S3_K01, S3_K05. 

Georóżnorodność i 
geozagrożenia 

30   15     45 5 Proj. B - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe Omówienie różnorodności przyrody nieożywionej na powierzchni Ziemi, poznanie przyrodniczych i społecznych aspektów wybranych 
geozagrożeń (min. powodzie, ruchy masowe, procesy antropogeniczne) ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Wybrane aspekty 
zróżnicowania środowiska abiotycznego, dziedzictwo geologiczne i jego znaczenie dla społeczeństwa, zmiany w litosferze i rzeźbie 
terenu wynikające z naturalnych zagrożeń i antropogenicznych, główne przejawy geozagrożeń i rola człowieka w intensyfikacji 
geozagrożeń. Rozpoznawanie i monitorowanie wybranych geozagrożeń, podstawy sporządzania dokumentacji terenowej, z 
wykorzystaniem materiałów kartograficznych, teledetekcyjnych i NMT. Prezentacja projektów wchodzące w skład programu badań 
geozagrożeń w Polsce. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W11, K_W12, K_W13. 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U10. 
K_K05, K_K06, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_W08, S3_W09. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U07, S3_U08 
S3_K04, S3_K05, S3_K07. 

Modelowanie procesów 
geomorfologicznych 

15   15     30 3 Praca semestralna B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Podstawowe pojęcia z zakresu modelowania procesów przyrodniczych i geostatystyki wykorzystywanye w badaniach 
geomorfologicznych. Na wybranych przykładach, np. modelowanie spełzywania, erozji wodnej na stoku oraz transportu rumowiska, 
omawiane są modele fizyczne, analogowe i numeryczne (fizykalne, stochastyczne i empiryczne). Studenci korzystają z 
numerycznego zapisu wyników badań terenowych (prowadzonych metodami geodezyjnymi i teledetekcyjnymi), a w ich przetwarzaniu 
wykorzystują zasoby cyfrowych baz danych oraz wybrane metody geostatystyki i analizy GIS. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10. 
K_U01, K_U02, K_U03. 
K_K01. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W05, S3_W10, S3_W11, S3_W12, S3_W13. 
S3_U01, S3_U02, S3_U03. 
S3_K01. 

Monitoring środowiska    15     15 2 Praca semestralna P nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe Podstawy prawne ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, metody monitoringu środowiska, podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu 
środowiska, praktyczne aspekty monitoringu środowiska. Funkcjonowanie Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Wykorzystanie metod 
wskaźnikowych oceny jakości środowiska przyrodniczego, podstawowych technik pomiaru jakości wybranych elementów. Interpretacja danych w 
odniesieniu do obowiązujących norm, sporządzanie ocen i raportów. Część zajęć realizowana jest w terenie. Studenci prowadzą pomiary i 
obserwacje na terenie wybranego rezerwatu przyrody w Warszawie. 
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Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W11, K_W19,. 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U10. 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_W10, S3_W14, S3_W15. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U07. 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K05, S3_K08. 

Projekty badawcze II    30     30 3 Proj. B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe Wdrożenie i przygotowanie studentów do udziału w zespołowych pracach badawczych z zakresu geoekologii i dziedzin pokrewnych. 
Po wspólnej analizie wybranych zrealizowanych projektów uczestnicy zajęć formułują własny problem badawczy, dyskutują 
możliwości jego realizacji (czasowe, sprzętowo-materiałowe, finansowe itp.), proponują metody realizacji zadania i ustalają 
harmonogram prac. Główną częścią zajęć jest realizacja wspólnego projektu (badania terenowe i prace kameralne). Efektem 
końcowym jest dyskusja wyników, przygotowanie raportu, posteru i ewentualnej publikacji. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W16, K_W19,  
K_U01, K_U02, K_U10. 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W14, S3_W15, S3_W16. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05. 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K07. 

Wartościowanie 
krajobrazu 

   15     15 2 Praca semestralna B - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe zaznajomienie studenta z założeniami i zastosowaniami różnorodnych metod wartościowania krajobrazu służących określeniu 
przydatności dla gospodarki człowieka i zarządzania środowiskiem, w tym m.in. koncepcji potencjału zasobowego i użytkowego oraz 
usług ekosystemowych (ecosystem services) w różnych typach krajobrazów (miejskich, wiejskich, leśnych). Podczas ćwiczeń (w tym 
warsztatów terenowych) studenci stosują w praktyce omówione metody w odniesieniu do obszaru wiejskiego, leśnego i miejskiego.  

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_W11, K_W12, K_W13. 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U11, K_U12. 
K_K01, K_K05, K_K06, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_W07, S3_W08, S3_W09. 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U06, S3_U07, S3_U10, S3_U11, S3_U12. 
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specjalności S3_K01, S3_K04, S3_K05, S3_K07. 

Seminarium magisterskie 
III 

  30      30 3 E B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Podczas seminarium studenci opracowują szczegółowy harmonogram wykonywania pracy magisterskiej. Porządkują i opracowują 
zebrane materiały (w tym ewentualne dane terenowe). Przygotowują, przedstawiają i poddają pod dyskusję referat o zebranym 
materiale i sposobie jego wykorzystania do rozwiązania badanego problemu. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W19. 
K_U01, K_U10, K_U11. 
K_K01, K_K03. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W10, S3_W14, S3_W15. 
S3_U01, S3_U05, S3_U11. 
S3_K01, S3_K02. 

Przedmioty i do wyboru 
specjalnościowe 

30        30 2  B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii, zarówno w aspekcie 
teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W04, S3_W06, S3_W09. S3_14 
S3_U06, S3_U113, 
 

Przedmioty i do wyboru 
WGSR 

45        45 3  B  

Treści programowe Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy 
magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

Nie dotyczy 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 

5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przygotowanie pracy 
magisterskiej i egzamin 
magisterski 

         20 EU B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Badania krajobrazowe w 
Polsce i na świecie 

 15       15 1 T B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Przedstawienie rozwoju idei i metodologii zintegrowanych badań nad środowiskiem prowadzonych w Polsce i na świecie, z 
uwypukleniem roli Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu i innych organizacji skupiających zwolenników zintegrowanych 
badań nad środowiskiem przyrodniczym, w Polsce (tradycja i specyfika badań, przewodnie ośrodki) oraz na Uniwersytecie 
Warszawskim (kierunki badań, wkład Profesora J. Kondrackiego, główne publikacje). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, , K_W06, K_W11, K_W13, K_W19. 
K_U01, K_U07, K_U09, K_U12. 
K_K01, K_K05, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_W09, S3_W14. 
S3_U01, S3_U04, S3_U10, S3_U12. 
S3_K01, S3_K04, S3_K07. 

Krajobraz w planowaniu 
przestrzennym 

 15       15 1 Proj. P nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe zaznajomienie studentów z problemami, metodami, informacjami źródłowymi, oraz praktycznymi przykładami ocen krajobrazu, 
realizowanymi w ramach audytu krajobrazowego, wprowadzonego Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu. Umożliwi to zrozumienie roli i znaczenia krajobrazu (w jego sensie materialnym i niematerialnym) w życiu 
człowieka, potrzeb oraz zasad kształtowania i ochrony, a także metod planowania i zarządzania. Realizowany w ramach przedmiotu 
program, uwzględniający indywidualną aktywność studentów, umożliwia nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania 
wymaganych przepisami ocen i waloryzacji krajobrazu oraz określania zasad i warunków ochrony. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W06, K_W11, K_W12. 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U09. 
K_K03, K_K06, K_K08. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_W08. 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U07, S3_U10. 
S3_K02, S3_K04, S3_K08. 

Seminarium 
magisterskie IV 

  30      30 3 E B nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe Podczas seminarium studenci kontynuują rozwiązywanie podstawowego problemu badawczego pracy magisterskiej. Przygotowują 
ostateczny plan pracy (spis treści) i kolejne jej fragmenty, łącznie z zarysem gotowej pracy. Przedstawiają i poddają pod dyskusję 
referat na temat rozwiązania problemu badawczego pracy.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W05, K_W07, K_W19. 
K_U01, K_U10, K_U11. 
K_K01, K_K03. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W10, S3_W14, S3_W15. 
S3_U01, S3_U05, S3_U11. 
S3_K01, S3_K02. 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe  

45        45 3  B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii, zarówno w aspekcie 
teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. Wśród 
proponowanych przedmiotów znajdują się też wykłady w języku angielskim. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W04, S3_W06, S3_W09. S3_14 
S3_U06, S3_U113, 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 135 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 1090 h 
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5. Semestr dla specjalności: HYDROLOGIA I KLIMATOLOGIA 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze w 
geografii 

 30       30 2 T B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione zostaną 
założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W05; K_W08; K_W11; K_W12; K_W14; 
K_U13;  
K_K01; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W05; S4_W06; S4_W08; S4_W13; 
S4_U12;  
S4_K01, S4_K04, S4_K05 

Ziemia - środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 45       45 2 Z  B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie. Militarne 
znaczenie brzegów. Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości, itd. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W11; K_W12; 
K_U01; K_U05;  
K_K03; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W05; S4_W06; S4_W12; S4_W16;  
S4_U05; S4_U08;  
S4_K04; S4_K05; 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

GIS w hydrologii i 
klimatologii 

15    30    45 4 T + Proj P nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Głównym celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów 
Informacji Geograficznej (GIS) w analizach przestrzennych w zakresie geografii fizycznej. Zapoznanie z funkcjonalnością GIS jako 
narzędzia do analiz i modelowania złożonych zależności przestrzennych między poszczególnymi komponentami środowiska 
przyrodniczego. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie różnych modeli danych przestrzennych (wektorowych i 
rastrowych), ich integrację, wytwarzanie, pozyskiwanie i edycję danych. Wybrane do zajęć przykłady obejmą tematykę z zakresu 
klimatologii i hydrologii.. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U01, K_U02 
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W03 
S4_U02 
S4_K02 

Hydrologia 
dynamiczna 

15   30     45 4 EP B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Zapoznanie z podstawowymi metodami opisu procesów hydrologicznych w podsystemach zlewni; w szczególności z metodami opisu 
podsystemów szaty roślinnej oraz strefy aeracji, a także transformacji opadu w odpływ. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W08, K_W10 K_W19, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 
K_K01, K_K07, K_K08 



71 
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W05 
S4_U09, S4_U03 
S4_K03, S4_K09, 

Klimatologia fizyczna 30   15     45 3 EP B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Podstawy fizyczne kształtowania się klimatu i jego zróżnicowania na kuli ziemskiej. Procesy fizyczne zachodzące w atmosferze - ich 
uwarunkowania, prawidłowości w ich przebiegu, skutki oraz wzajemne powiązania. Klimat jako efekt działania systemu klimatycznego. 
Wpływ czynników geograficznych na przebieg procesów klimatotwórczych. Wielkość i prawdopodobne przyczyny zmian i wahań klimatu 
w różnych skalach czasowych i przestrzennych.  . 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10 
K_U01, K_U04 
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W06, S4_W07,  
S4_U05, S4_U06 
S4_K04 

Metody badań i 
opracowań 
hydrologicznych I 

15   30     45 3 T B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Metody oceny zmienności sezonowej i wieloletniej wybranych wskaźników i zmiennych hydrologicznych na podstawie danych 
punktowych, gridowych i obszarowych, z wykorzystaniem podstawowych technik GIS, a także arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Celem 
zajęć jest przygotowanie do: stosowania współczesnych metod badawczych w hydrologii; wykonywania opracowań hydrologicznych i 
interpretacji wyników; wykorzystania danych punktowych, gridowych i obszarowych w opracowaniach hydrologicznych 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W09, K_W10 
K_U02, K_U04 
K_K01, K_K06, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W10 
S4_U08 
S4_K05, S4_K06,  

Metody badań i 
opracowań 

15   30     45 3 T B nauki o Ziemi i środowisku 
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klimatologicznych I 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Metody pozyskiwania i opracowywania danych meteorologicznych. Omówienie zasad opracowywania podstawowych elementów i 
zjawisk meteorologicznych. Zaprezentowanie tradycyjnych i nowoczesnych źródeł danych meteorologicznych, metod oceny ich 
jednorodności oraz zasad opracowywania podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06; K_W09, K_W10; 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W10, S4_W11 
S4_U06, S4_U02, S4_U10 

Seminarium 
magisterskie I 

  30      30 3 PR B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Przygotowanie studentów do realizacji pracy magisterskiej. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe metody pracy naukowej; 
przeglądy literatury; strukturę pracy magisterskiej; organizację własnej pracy naukowej; recenzowanie innych prac. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 
K_U02, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S4_U12, S4_U13 
S4_K12 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe 

   30     30 3 Proj. B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu hydrologii i klimatologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie 
niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W04, S4_W05, S4_W06; S4_W08, 
S4_U03, S4_U05 
 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

45        45 3  B  

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405 
  



74 
 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Hydrometria 15        15 2 T B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Poznanie i przyswojenie wiedzy związanej z organizacją hydrologicznej sieci pomiarowej oraz pozyskaniem, weryfikacją i opracowaniem 
danych hydrometrycznych. Przedstawienie metod pomiarowych stosowanych w hydrologii oraz sposobów opracowania wyników 
pomiarów i ich zastosowania w praktyce.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W10 K_W19, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U10,  
K_K01, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W05, S4_W06 
S4_U01, S4_U12 
S4_K03 
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Metody badań i 
opracowań 
klimatologicznych II 

15   15     30 3 T B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Wybrane metody badań klimatu – jego zmienności czasowej i przestrzennej: terminologia, jakość danych, jednorodność szeregów 
obserwacyjnych. Współzależność zmiennych meteorologicznych (analiza regresji liniowej i nieliniowej). Testowanie hipotez. Delimitacja 
anomalii i zjawisk ekstremalnych. Charakterystyki kompleksowe klimatu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06, K_W10 
K_U02, K_U03 
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W11 
S4_U09 
S4_K07 

Metody badań 
i opracowań 
hydrologicznych II 

15   30     45 3 T B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Charakterystyki hydrologiczne wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka wystąpienia zjawisk 
ekstremalnych.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06, K_W09, K_W10 
K_U02, K_U04 
K_K01, K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W09, S4_W10 
S4_U08 
S4_K11 

Praktyki z zakresu 
hydrologii 

       40 40 4 Proj. P nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie hydrometrii i limnologii; nawiązanie kontaktów zawodowych ze specjalistami i praktykami 
m.in. z zakresu hydrologii, ochrony środowiska. Wykonywanie pomiarów terenowych i opracowań, udział w seminarium Zakładu 
Hydrologii  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05 
K_K01, K_K03, K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W15 
S4_U01 
S4_K10, S4_K11 

Praktyki z zakresu 
klimatologii 

       40 40 4 Proj. P nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Przygotowanie do samodzielnego wykonywania badań naukowych z zakresu meteorologii i klimatologii opartych głównie na danych 
zebranych w terenie. Udoskonalenie technik wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych (na standardowych stacjach 
meteorologicznych) i topoklimatycznych (na stacjach terenowych) oraz umiejętności interpretacji uzyskanych wyników.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05 
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W15 
S4_U01 
S4_K11 

Topoklimatologia 15   15     30 3 T B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Teoretyczne podstawy zróżnicowania klimatu w skali miejscowej oraz sposoby wykorzystania badań topoklimatycznych.. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W06 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05 
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W16 
S4_U01, S4_U10 
S4_K10 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 3 PR B nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Pozyskanie materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji prac magisterskich. Zasady doboru metod badawczych w zależności od 
dostępnych materiałów źródłowych i celu opracowania, krytyczne podejścia do pozyskanych materiałów oraz uzyskiwanych wstępnych 
wyników analiz. Studenci opanowują zasady prezentacji poszczególnych etapów realizowanych prac dyplomowych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 
K_U10, K_U11 
K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S4_U12 
S4_K12 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe 

15   15     30 3 Proj. B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu hydrologii i klimatologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie 
niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W04, S4_W05, S4_W06; S4_W08, 
S4_U03, S4_U05 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

45        45 3  B  

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 335 
 

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Agroklimatologia 15        15  1 T B - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  zapoznanie z wpływem klimatu i pogody na rośliny uprawne, możliwościami melioracji klimatu w skali lokalnej, najważniejszymi cechami 
agroklimatu Polski oraz współczesnymi nurtami badawczymi w agroklimatologii. Ocena klimatu Polski na potrzeby rolnictwa; bonitacja 
warunków agroklimatycznych; zależność plonów ważniejszych roślin uprawnych w Polsce od warunków pogodowych; wpływ pogody na 
prace polowe, na pożądany rodzaj zabiegów agrotechnicznych oraz ich skuteczność; prognozy wpływu zmian klimatu na rolnictwo w 
Polsce.  

Symbol efektów uczenia K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W12, 
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się dla programu 
studiów 

K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, 
K_K01, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01  
S4_U01, S4_U10 
S4_K01 

Gospodarka wodna 20   20     40 4 EP + Proj. P - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Podstawowe problemy gospodarki wodnej w Polsce i jej relacje z ochroną środowiska. Położono nacisk na szacowanie zasobów 
dyspozycyjnych wód, zestawianie bilansu wodno-gospodarczego w zlewni oraz ocenę jakości wód. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U05, 
K_K01, K_K05, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W04 
S4_U03 
S4_K01, S4_K09 

Klimatologia 
synoptyczna 

15   30     45 4 EP B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zasady działania światowej sieci meteorologicznej; źródła danych wykorzystywanych do prognoz pogody; zasady szyfrowania danych 
meteorologicznych przy użyciu różnych kluczy; zasady konstrukcji map synoptycznych i diagramów termodynamicznych oraz ich analizy; 
interpretacja wpływu sytuacji synoptycznej na pogodę w danym miejscu na ziemi; wykorzystanie danych satelitarnych i radarowych w 
prognozowaniu pogody. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, 
K_U01,K_U02, K_U03, K_U04,  
K_K01, K_K06, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W06, S4_W07 
S4_U06, S4_U09 
S4_K05 
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Metody badań i 
opracowań 
klimatologicznych III 

15   15     30 3 T B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Rozwinięcie tematyki poruszanej w ramach przedmiotu Metody badań i opracowań klimatologicznych II. Poznanie i nabycie umiejętności 
poprawnego zastosowania zaawansowanych metod statystycznych w opracowaniach z zakresu meteorologii i klimatologii. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06; K_W10 
K_U02, K_U03 
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W11 
S4_U09 
S4_K07 

Modelowanie 
hydrologiczne 

15    30    45 5 EP P nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Podstawy teorii systemów, relacje między systemem a jego modelem, klasyfikacja modeli matematycznych, etapy tworzenia modelu 
matematycznego oraz zastosowania modeli matematycznych do opisu systemów i procesów hydrologicznych. Przykłady zastosowania 
metod statystycznych do przygotowywania danych wejścia i wyjścia, weryfikacji modeli oraz praktycznego wykorzystania modeli 
integralnych i modeli procesów hydrologicznych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W05, K_W09, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 
K_K01, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W12 
S4_U01, S4_U09 
S4_K08 

Ochrona atmosfery 30        30 3 EP P - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacja najważniejszych zagadnień dotyczących powodów zanieczyszczenia powietrza, wpływu zanieczyszczeń powietrza na 
człowieka i środowisko oraz sposobów walki o dobre warunki aerosanitarne.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 
K_K01, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W14 
S4_U10, S4_U09 
S4_K01 

Seminarium 
magisterskie III 

  30      30 4 PR B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Przygotowanie studentów do realizacji pracy magisterskiej. Jest kontynuacją seminarium I-II. Omawianie ogólnych zasad pisania prac 
naukowych. Studenci prezentują i dyskutują kolejnych części pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 
K_U02, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S4_U12, S4_U13 
S4_K12 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe 

15   30     45 4 Proj. B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu hydrologii i klimatologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie 
niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W04, S4_W05, S4_W06; S4_W08, 
S4_U03, S4_U05 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 325 
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5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Przygotowanie pracy 
magisterskiej i egzamin 
magisterski 

         20 EU B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Oceny oddziaływania 
zmian klimatu 

15   15     30 2 T B - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  Diagnoza współczesnych zmian klimatu i projekcji tych zmian w przyszłości, ocena skutków oddziaływań zmian klimatu na środowisko i 
społeczeństwo. Omówienie zmian i zmienności klimatu, wrażliwości (stabilności) środowiska, adaptacji, mityzacji; współczesnych zmian 
klimatu; ocena oczekiwanych zmian klimatu globalnego, ze szczególnym uwzględnieniem klimatu Europy i Polski; ocena wpływu zmian 
klimatu na środowisko przyrodnicze oraz społeczeństwo i gospodarkę 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W12, K_W19 
K_U01, K_U05 
K_K01, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W13, S4_W14 
S4_U10 
S4_K09 

Seminarium 
magisterskie IV 

  30      30 4 PR B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, nabycie umiejętności pisania pracy naukowej. Omawianie ogólnych 
zasad pisania prac naukowych (kontynuacja seminarium I-III) – kompozycja pracy, rodzaje materiałów źródłowych, sposoby cytowania 
literatury w tekście pracy, ogólne zasady edytorskie, metody graficzne. Dobór poprawnych metod analizy materiału źródłowego, 
dotyczących różnych aspektów badań z zakresu meteorologii i klimatologii. Przygotowanie, prezentacja przez studentów kolejnych 
części pracy. Weryfikacja głównych tez opracowania. Synteza uzyskanych wyników. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 
K_U02, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S4_U12, S4_U13 
S4_K12 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe 

30        30 2 Proj. B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu hydrologii i klimatologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie 
niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W04, S4_W05, S4_W06; S4_W08, 
S4_U03, S4_U05 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 1090 h 
 

5. Semestr dla specjalności: GEOINFORMATYKA, KARTOGRAFIA, TELEDETEKCJA 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze w 
geografii 

 30       30 2 T B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione 
zostaną założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W05; K_W08; K_W11; K_W12; K_W14; 
K_U13;  
K_K01; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01; S5_W05; S5_W12; S5_W13; 
S5_U01;  
S5_K01 
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Ziemia - środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 45       45 2 T  B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie. 
Militarne znaczenie brzegów. Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości, itd. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W11; K_W12; 
K_U01; K_U05;  
K_K03; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W02; S5_W04; S5_W11; S5_W12;  
S5_U01; S5_U04;  
S5_K01; 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Grafika mapy  15   30     45 4 T, Proj P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Podstawy teorii barwy w odniesieniu do kartografii. Zasady konstrukcji systemów znaków i legend. Wykorzystanie zmiennych 
graficznych do porządkowania treści mapy. Podstawy typografii w zakresie dotyczącym kartografii i zasady rozmieszczania napisów na 
mapach. Reguły rysunku kartograficznego w odniesieniu do map papierowych i ekranowych.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W08, K_W14,  
K_U03, K_U07,  
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W16,  
S5_U03, S5_U14,  
S5_K04 
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Systemy Informacji 
Geograficznej 

30   30     60 5 Proj, EP B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Istota i wykorzystanie systemów informacji przestrzennej. Modele i struktura danych. Formaty wektorowe, rastrowe. Metadane. 
Wprowadzenie do baz danych. Jakość danych geograficznych. Źródła i metody pozyskiwania danych przestrzennych. Systemy 
odniesień przestrzennych. Numeryczne modele terenu. Charakterystyka wybranych systemów informacji geograficznej. GNSS/GPS i 
WebGIS. Praktyczne wykorzystanie wybranych pakietów programów GIS  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W09,  
K_U02,  
K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W09, S5_W15,  
S5_U02, S5_U03,  
S5_K06 

Teledetekcja 45   45   30  120 11 Proj, EP, Inne 
(prace ćwiczeniowe)

B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Metody pozyskiwania informacji teledetekcyjnej: współczesne oraz planowane misje satelitarne do obserwacji Ziemi, charakterystyka 
satelitów, sensorów służących do pozyskiwania danych teledetekcyjnych, rejestrowanych przez nie materiałów oraz metod zbierania 
tych danych. Cyfrowe przetwarzanie obrazów: wizualizacja danych rastrowych, korekcja, operacje algebraiczne, filtrowanie, łączenie 
danych, podstawy klasyfikacji danych, analiza zmian. Skaning laserowy: pozyskiwanie i przetwarzanie danych ze skaningu laserowego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06; K_W08, K_W09,  
K_U02,  
K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W09, S5_W15,  
S5_U02, S5_U03,  
S5_K06 

Elementy 
programowania 

15   30     45 3 T, Inne (prace 
ćwiczeniowe) 

P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  Podstawy programowania w środowisku do przetwarzania danych przestrzennych. Podstawy tworzenia programów oraz ich aplikacji w 
środowisku GIS (Systemy Informacji Geograficznej). Podstawowe pojęcia oraz korzyści płynące z tworzenia własnych rozwiązań 
programistycznych. Funkcje, klasy i obiekty języka Python, który znajduje szerokie zastosowania w aplikacjach naukowych, w tym 
w najpopularniejszych pakietach oprogramowania GIS (ArcGIS, QuantumGIS). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W10,  
S5_U01,  
S5_K01 

Seminarium 
magisterskie I 

  15      15 1 E, Inne (referat) B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Najważniejsze kierunki badawcze współczesnej geoinformatyki, kartografii i teledetekcji - omówienie i dyskusja na podstawie literatury 
polskiej oraz anglojęzycznej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W14,  
K_U01, K_U07,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W12,  
S5_U01, S5_U07,  
S5_K01 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

45        45 3  B  

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Programowanie i 
modelowanie danych 
przestrzennych  

40   45   20  105 10 T, EP P - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe  Wprowadzenie do analizy i opisu danych przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania Statistica, R oraz ArcGIS. Teoretyczne i 
praktyczne  elementów statystyki klasycznej, modelowania i estymacji struktury danych. Podstawy programowania w środowisku GIS 
(Systemy Informacji Geograficznej) nakierowane na modelowanie danych przestrzennych. Zaawansowane metody klasyfikacji obrazów 
rastrowych ze szczególnym uwzględnieniem wysokorozdzielczych danych rastrowych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06, KW_09, K_W10,  
K_U02,  
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W06, S5_W10, S5_W15,  
S5_U02,  
S5_K02 

Kartoznawstwo ogólne 20   15     35 3 EU, Inne (prace 
ćwiczeniowe) 

B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Ogólna wiedza o mapach i atlasach ogólnogeograficznych w ujęciu historyczno-metodycznym, zapoznanie z wybranymi dziełami 
kartografii polskiej i światowej, przegląd polskiego dorobku kartografii topograficznej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, 
K_U07,  
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01,  
S5_U07,  
S5_K04 

Podstawy geodezji  
i kartografii 
matematycznej  

30   15   15  60 4 EP, Proj B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
 

Geodezyjne układy odniesienia; systemy wysokości i poziomy odniesienia; Geodezyjne osnowy pomiarowe. Metody i techniki 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych; metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych. Charakterystyka globalnego 
systemu pozycjonowania i jego wykorzystanie w geodezji. Pojęcie i własności odwzorowania kartograficznego; teoria zniekształceń 
odwzorowawczych; klasyfikacja i zasady doboru odwzorowań kartograficznych. Odwzorowania polskich map topograficznych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 

K_W08, KW_09, K_W14,  
K_U01,  
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studiów K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W12, S5_W14,  
S5_U01,  
S5_K03 

Redakcja map 
ogólnogeograficznych 
i tematycznych I  

30   20   10  60 6 EU, Proj, Inne (prace 
ćwiczeniowe) 

P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
 

Klasyfikacja metod prezentacji kartograficznej wg prof. Lecha Ratajskiego (rozszerzona). Zmienne graficzne. Poziomy pomiarowe. 
Zasady redagowania różnych typów map (topograficznych, ogólnogeograficznych, turystycznych, szkolnych) i atlasów. Projektowanie 
znaków kartograficznych, konstrukcja legendy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W09,  
K_U02, K_U08,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W03,  
S5_U02, S5_U08,  
S5_K01 

Terenowe 
zastosowanie geodezji 
i teledetekcji w 
badaniach środowiska 

       24 24 2 Proj P - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Terenowe metody rozpoznawania obiektów na zdjęciach i dokumentowanie informacji dotyczącej pokrycia terenu z wykorzystaniem 
m.in. aparatu cyfrowego z pułapu naziemnego, interpretacja wyników pomiarów i obserwacji pozyskanych w terenie. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06, K_W08, K_W09,  
K_U10,  
K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W14,  
S5_U10,  
S5_K03 
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Seminarium 
magisterskie II 

  15      15 2 E, Inne (referat) B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Zasady przygotowania metodyki prac badawczych. Najważniejsze elementy procedury badawczej: pozyskanie danych, dobór 
algorytmów badawczych, ocena jakości i dokładności danych oraz procedury weryfikacji uzyskanych wyników. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W14,  
K_U01, K_U07,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W12,  
S5_U01, S5_U07,  
S5_K01 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

15        15 1  B  

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 344 
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5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Redakcja map 
ogólnogeograficznych 
i tematycznych II  

30   20   10  60 5 EU, Proj, Inne 
(prace ćwiczeniowe)

P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Mapy tematyczne – klasyfikacja, rys historyczny. Współczesne analogowe i cyfrowe mapy tematyczne. Zastosowanie metod 
prezentacji kartograficznej na mapach tematycznych. Poprawne i niepoprawne przykłady wizualizacji danych przestrzennych. Ocena 
czytelności i efektywności mapy. Empiryczne badania użyteczności map. Interpretacja map. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W09, K_W12,  
K_U03, K_U06,  
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

S5_W11, S5_W15,  
S5_U06, S5_U14,  
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specjalności S5_K02 

Kartografia w mediach 15   15     30 3 Proj, Inne (prace 
ćwiczeniowe) 

P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Historia rozwoju inforgrafiki w przekazie informacji. Zasady opracowywania infografik prasowych (map, rysunków, schematów oraz 
wykresów i diagramów obrazujących informacje liczbowe). Typy infografik w papierowych i elektronicznych edycjach gazet. Cechy 
dobrej i złej grafiki prasowej, poprawianie i uczytelnianie błędnie opracowanych infografik. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W08, K_W12, K_W14,  
K_U09,  
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W11, S5_W16,  
S5_U09, S5_U14,  
S5_K04 

Metody i techniki 
naziemnych badań 
teledetekcyjnych  

15   15     30 3 EU, Proj P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Wprowadzenie do analizy i opisu danych przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania Statistica, R oraz ArcGIS. Teoretyczne i 
praktyczne elementów statystyki klasycznej, modelowania i estymacji struktury danych. Podstawy programowania w środowisku GIS 
(Systemy Informacji Geograficznej) nakierowane na modelowanie danych przestrzennych. Zaawansowane metody klasyfikacji obrazów 
rastrowych ze szczególnym uwzględnieniem wysokorozdzielczych danych rastrowych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W08, KW_09, K_W10,  
K_U10,  
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W10, S5_W14,  
S5_U10,  
S5_K02 

Fizyczne podstawy 
teledetekcji 

15   15     30 2 T B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe  Promieniowanie elektromagnetyczne i jego propagacja w atmosferze. Zasady działania podstawowych detektorów teledetekcyjnych. 
Satelitarne systemy pomiarowe, rodzaje orbit, tryby skanowania powierzchni ziemi. Wprowadzenie do teledetekcji środowiskowej. 
Teledetekcja pasywna i aktywna. Wyznaczanie temperatury powierzchni oceanów. Wykorzystanie radaru do pomiarów poziomu 
oceanów (projekt Topex/Posejdon). Omówienie pierwszego radaru meteorologicznego na orbicie. Wykorzystanie systemu GPS do 
pomiarów zawartości pary wodnej w atmosferze. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01,  
K_U07,  
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01,  
S5_U07,  
S5_K04 

Seminarium 
magisterskie III 

  30      30 4 E, Inne (referat) B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Opracowanie wyników badań naukowych. Prezentacja wstępnych wyników pracy magisterskiej.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W14,  
K_U01, K_U07,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W12,  
S5_U01, S5_U07,  
S5_K01 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe  

15   60      7  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Pogłębienie wiedzy z zakresu geoinformatyki, kartografii i teledetekcji. Współczesne kierunki badawcze, analiza wyników badań. 
Praktyczne zastosowania geoinformatyki, kartografii, teledetekcji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_W14,  
K_U01, K_U07,  
K_K01, K_K06 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W04, S5_W07, S5_W12,  
S5_U01, S5_U07,  
S5_K01, S5_K04 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

60        60 4  B  

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 

5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Przygotowanie pracy 
magisterskiej i egzamin 
magisterski 

         20 EU B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Seminarium 
magisterskie IV 

   30     30 4 E, Inne (referat) B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Analiza i dyskusja uzyskanych wyników badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej. Prezentacja wyników i ocena prac i badań 
zbliżonych do tematu pracy magisterskiej. Formalna strona redagowania tekstu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W14,  
K_U01, K_U07,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W12,  
S5_U01, S5_U07,  
S5_K01 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe 

15   30      4  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Pogłębienie wiedzy z zakresu geoinformatyki, kartografii i teledetekcji. Współczesne kierunki badawcze, analiza wyników badań. 
Praktyczne zastosowania geoinformatyki, kartografii, teledetekcji.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_W14,  
K_U01, K_U07,  
K_K01, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W04, S5_W07, S5_W12,  
S5_U01, S5_U07,  
S5_K01, S5_K04 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 105  
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 1090 h 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– KT – kurs terenowy 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
dziedzina nauk społecznych: 
 
 
 

- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- ekonomia i finanse,  
- nauki o polityce i administracji, 

53% 
 
  0,5% 
  1% 
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dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: 

- nauki prawne 
- nauki socjologiczne 
 
- nauki o Ziemi i środowisku, 

  0,5% 
  2% 
 
43% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów Studia stacjonarne drugiego 

stopnia 
Kod ISCED 0319 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36 – 55 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

61 – 64 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych (nie mniej niż 5 ECTS)  5 ECTS 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P)  
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

85 - 110 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Dodatkowa specjalność/specjalizacja (nieobowiązkowa)  BLOK  PEDAGOGICZNY 
Na kierunku  geografia 
Poziom kształcenia drugiego stopnia 
Profil kształcenia ogólnoakademicki 
Forma stacjonarne 
Rok studiów pierwszy  
Semestr drugi 
   

Nazwa przedmiotu 
Forma zajęć – liczba godzin Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu W K S Ć L Wr Proj Inne 

Psychologia III etapu 
edukacyjnego 

 30       30 2 kolokwium  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Program konwersatorium obejmuje omówienie koncepcji psychologicznych związanych: teoriami osobowości, 
temperamentem, charakterem, inteligencją oraz nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń wynikających z 
sekt, subkultur, stresu, uzależnień. Zajęcia wspierają rozwój przyszłego nauczyciela poprzez zwiększanie 
pewności siebie i rozumienie mowy niewerbalnej. 

Pedagogika III etapu 
edukacyjnego 

 30       30 2 sprawdzian pisemny. 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Pogłębienie treści z zakresu teorii pedagogiki i edukacji, obejmujące zagadnienia takie jak: zmiany biologiczne 
(okres dojrzewania) i ich wpływ na edukację, komunikacja i jej skuteczność w kontaktach z uczniami i rodzicami, 
przemoc w szkole, nauczyciel – zawód czy misja?  

Dydaktyka geografii  30        30 2 T (pytania otwarte) 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładów jest przygotowanie studentów, przyszłych nauczycieli, do nauczania przedmiotu Geografia na III 
etapie edukacji. Przedstawione będą podstawowe koncepcje dydaktyczne i założenia programowe realizacji tego 
przedmiotu. Główny nacisk zostanie położony na kształcenie umiejętności tworzenia warsztatu pracy nauczyciela 
geografii. 
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Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 13 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 180 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie)  

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

”. 

Dydaktyka geografii  
   30     30 2 Ocena końcowa: średnia arytmetyczna 

z oceny aktywności oraz oceny z 
wykonanych ćwiczeń. 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zapoznanie studentów z podstawą programową Geografii na III etapie edukacyjnym oraz z wybranymi programami 
nauczania, kryteriami wyboru programów i podręczników do geografii, przygotowanie do opracowania rozkładu 
materiału nauczania, planu wynikowego, kryteriów wymagań,  poznanie taksonomii celów nauczania Geografii oraz 
zasad, metod, form i strategii nauczania, dobieranie właściwych środków dydaktycznych do zakładanych celów i 
treści nauczania. 

Praktyki pedagogiczne na III etapie 
edukacyjnym (G) 

   60     30 2 Oceniana jest aktywność podczas 
zajęć. Portfolio (niezbędne jest 
wykonanie wszystkich prac na ocenę 
co najmniej dostateczną) 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot jest przeznaczony dla studentów uczestniczących w bloku pedagogicznym przygotowującym do 
wykonywania zawodu nauczyciela geografii w szkole ponadpodstawowej. Celem przedmiotu jest wyposażenie 
studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania dydaktycznego procesu nauczania/uczenia się 
geografii oraz do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach edukacji geograficznej i przyrodniczej. 



  

1 

 

Załącznik nr 11 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 
 

„Załącznik nr 51 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 

studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk społecznych - geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna,  
- ekonomia i finanse 
- nauki o zarządzaniu i jakości,  
- nauki o polityce i administracji, 
- nauki socjologiczne 

 
64% 
  9% 
  9% 
  9% 
  9%

geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 64 % 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 
Nazwa kierunku studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia:  studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 

uczenia się 
dla programu 

studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 charakter gospodarki przestrzennej, jej miejsce w systemie nauk, rozumie paradygmat 
interdyscyplinarności badań prowadzonych w ramach gospodarki przestrzennej. Zna terminologię 
stosowaną w literaturze przedmiotu 

P7S_WG 

K_W02 funkcjonowanie różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, 
przyrodniczych, politycznych)w odniesieniu do wybranych elementów, w wymiarze lokalnym, 
regionalnym, krajowym lub w skali globalnej. Wiedza ta jest przydatna do formułowania i 
rozwiązywania złożonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym w oparciu o metody 
foresightowe 

P7S_WG 

K_W03 zasady (teoretyczne) funkcjonowania różnych rodzajów instytucji i organizacji międzynarodowych, 
państwowych, samorządowych i społecznych działających w obszarze gospodarki przestrzennej w 
wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym.  Wykazuje znajomość zasad ewaluacji oraz foresightu 
instytucji i procesów rozwoju lokalnego i regionalnego oraz gospodarowania przestrzenią   

P7S_WG 
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K_W04 w wymiarze teoretycznym rodzaje więzi społecznych oraz posiada pogłębioną wiedzę w odniesieniu 
do przestrzennej manifestacji tych więzi w procesach rozwojowych i kształtowania przyszłości 

P7S_WG 

K_W05 rolę człowieka jako twórcy kultury, w odniesieniu do aktywności w zagospodarowywaniu przestrzeni P7S_WG 

K_W06 w sposób pogłębiony wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych 
zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania 
struktur i procesów przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości 

P7S_WG 

K_W07 Znaczenie teorii i metod ekonomicznych i finansowych wykorzystywanych w gospodarce 
przestrzennej 

P7S_WG 

K_W08 system norm i reguł będących podstawą  formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich 
szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania 
z regionami i instytucjami europejskimi 

P7S_WK 
 

K_W09 Koncepcje i metody zarządzania wielopoziomowego w odniesieniu do UE i obszarów metropolitalnych P7S_WK 

K_W10 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

P7S_WK 

K_W11 ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę 
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla gospodarki przestrzennej 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 prawidłowo rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebiegu procesów 
i zjawisk (przestrzennych, ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych, politycznych) oraz wzajemne 
relacje między tymi zjawiskami w kontekście rozwoju i planowania przestrzennego. 

P7S_UW  
 

K_U02 wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów oraz zjawisk zachodzących w przestrzeni, 
a także budowania scenariuszy rozwoju, w szczególności do formułowania własnych opinii i pogłębionych 
teoretycznie ocen tych zjawisk a także rozwiązywać zadania w zakresie gospodarki przestrzennej z 
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i eksperymentalnych, 
symulacji komputerowych, badań ankietowych i statystycznych, metod foresightowych oraz analiz z 
zakresu urbanistyki i rewitalizacji 

P7S_UW 

K_U03 dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania struktur przestrzennych poprzez samodzielnie 
formułowane i weryfikowane hipotezy badawcze   

P7S_UW 
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K_U04 Sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, organizacyjnymi, 
zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Ma rozszerzoną 
umiejętność w tym zakresie w odniesieniu do więzi społecznych o charakterze przestrzennym 

P7S_UK  
 

K_U05 ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania  problemów z 
zakresu gospodarki przestrzennej   

P7S_UK 

K_U06 samodzielnie formułować i proponować sposoby rozwiązania problemów w zakresie gospodarowania 
przestrzenią oraz gospodarowania w przestrzeni 

P7S_UK 

K_U07 zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, wykorzystać umiejętności językowe aby zapoznać się z zagadnieniami związanymi z 
gospodarką przestrzenną 

P7_UK 

K_U08 identyfikować, prognozować i modelować złożone zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym 
zadania nietypowe, interdyscyplinarne, integrujące wiedzę pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin, z 
zastosowaniem zaawansowanych metod i narzędzi 

P7S_UO 

K_U09 pozyskiwać i krytycznie dobierać dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku 
obcym. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy 
skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 
wyczerpująco uzasadniać opinie. Ma umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do prowadzenia 
badań w różnych zakresach i formach, a także określania kierunków dalszego poszerzania wiedzy 
poprzez proces samokształcenia 

P7S_UU 

K_U10 przygotować i przedstawić prezentacje ustne, w języku polskim i języku obcym, dotyczące 
szczegółowych zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej lub leżących na pograniczu z 
pokrewnymi dyscyplinami naukowymi. 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 uczestniczenia w przygotowaniu projektów w zakresie gospodarowania przestrzenią i potrafi 
przewidywać wielokierunkowe, społeczne, środowiskowe i inne skutki swojej działalności. Ma 
świadomość  odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

P7S_KK  
 

K_K02 samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, stosując interdyscyplinarność podejść 
badawczych 

P7S_KK 
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K_K03 uczenia się przez całe życie, prezentuje postawę ciągłego doskonalenia własnego warsztatu 
pojęciowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności, rozwoju osobistego, potrafiąc także inspirować 
i organizować proces uczenia się innych osób 

P7S_KO 

K_K04 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, będąc świadomym odpowiedzialności 
za własne decyzje i podjęte zobowiązania 

P7S_KO 

K_K05 odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań, zarówno w pracy indywidualnej, jak 
i zespołowej 

P7S_KO 

K_K06 prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pełnieniem różnych funkcji społecznych 
i  zawodowych w gospodarce przestrzennej 

P7S_KR 

K_K07 aby wypełnić świadomie swoją rolę społeczną, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania 
i przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji i opinii dotyczących 
różnych aspektów gospodarki przestrzennej 

P7S_KR 

K_K08 myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne. Zna 
zasady kontroli i ewaluacji zadań 

P7S_KR 

 
OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3.Specjalności na kierunku studiów: gospodarka przestrzenna 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
 
Nazwa kierunku studiów: gospodarka przestrzenna 
Nazwa specjalności:  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Ma poszerzoną wiedzę na temat dynamiki struktur przestrzennych oraz ich uwarunkowań KW_01, K_W06, K_W08, 

S1_W02 
Zna i rozumie zasady polityki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego na 
wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, 
współdziałania z regionami i instytucjami europejskimi oraz współdziałania sektora 
publicznego z sektorem społeczeństwa obywatelskiego i sektorem biznesu  

K_W08, 
K_U04, 
K_K03 
 

S1_W03 
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady działania norm i reguł będących podstawą 
formułowania zasad polityki na wszystkich szczeblach zarządzania, oraz współdziałania 
sektora publicznego z sektorem społeczeństwa obywatelskiego i  sektorem biznesu 

K_W03, 
K_U03 
K_K08,  

S1_W04 
Zna i rozumie infrastrukturę danych przestrzennych, potrafi przeprowadzić i zinterpretować 
wyniki analiz przestrzennych oraz dokonać wizualizacji danych 

K_W06,  
K_U08, 
K_K02, K_K03, K_K05 

S1_W05 
Posiada podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę o różnych rodzajach instytucji i 
organizacji działających w obszarze gospodarki przestrzennej. Potrafi wyznaczyć różnice 
między pełnionymi przez nie funkcjami oraz pomiędzy różnym ich znaczeniem dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

K_W03, K_W04,  
 
 
 

S1_W06 Ma wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i elementach zagospodarowania przestrzennego 
jako przejawach kultury 

K_W05,  
K_U05,  

S1_W07 
Zna i rozumie zasady działania organizacji biorących udział w gospodarowaniu przestrzenią na 
szczeblu ogólnoeuropejskim na podstawie szczegółowej wiedzy o teoriach integracji 
przestrzennej struktur terytorialnych 

K_W01, K_W02, K_W03,  
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S1_W08 
Zna i rozumie różne rodzaje instytucji i organizacji działających w obszarze gospodarki 
przestrzennej. Zna zasady ewaluacji działalności organizacji biorących udział w 
gospodarowaniu i administrowaniu przestrzenią w różnych wymiarach terytorialnych 

K_W03,  
 
K_K01, K_K04 

S1_W09 
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu złożone zadania z zakresu gospodarki 
przestrzennej z uwzględnieniem różnic kulturowych i instytucjonalnych, w tym zadania 
nietypowe, integrujące wiedzę pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin, z zastosowaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi, w szczególności metod badań terenowych i jakościowych 

K_W03, 
K_U03,  
 

S1_W10 
Analizuje i tworzy reguły finansowego zarządzania różnymi rodzajami organizacji działającymi 
w obszarze gospodarki przestrzennej. Zna zasady ewaluacji działalności organizacji biorących 
udział w gospodarowaniu przestrzenią i w rozwoju społeczno-gospodarczym w różnych 
wymiarach terytorialnych 

K_W03, 
 
 
 

S1_W11 
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu oraz prawidłowo interpretuje i wyjaśnia procesy i 
zjawiska dotyczące planowania rozwoju społeczno-przestrzennego przestrzennego w długim 
horyzoncie czasowym i w kontekście Polski i Europy 

K_W03, K_W09, 
K_U01 

S1_W12 
Objaśnia i wprowadza w życie klasyczne oraz współcześnie promowane w literaturze normy i 
zasady funkcjonowania organizacji terytorialnych w zakresie ładu przestrzennego,  polityki, 
administracji i społeczeństwa obywatelskiego 

K_W03, K_W04,  

S1_W13 
Samodzielnie formułuje i proponuje metody i możliwe procedury rozwiązania problemów w 
zakresie gospodarowania przestrzenią, w szczególności w odniesieniu do nowo pojawiających 
się trendów i procesów światowych, takich jak: wykorzystywanie narzędzi komunikacji 
elektronicznej, zmiany klimatu, czy procedury transparentności  

K_W09, 
K_U04,  
K_K07 

S1_W14 
Wykorzystuje zaawansowaną wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze gospodarki 
przestrzennej, w szczególności w odniesieniu do nowo pojawiających się trendów i procesów 
światowych, takich jak: wykorzystywanie narzędzi komunikacji elektronicznej, zmiany klimatu, 
czy procedury transparentności 

K_W01  
K_U02 
 
 

S1_W15 
Wykorzystuje podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę o różnych rodzajach instytucji i 
organizacji formujących struktury zarządzania w Europie na różnych poziomach terytorialnych 

K_W03, 
 
K_K01 
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S1_W16 

Wykorzystuje pogłębioną wiedzę na temat systemów norm i reguł będących podstawą 
formułowania zasad marketingu terytorialnego na wszystkich szczeblach zarządzania, 
współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami i 
instytucjami europejskimi oraz współdziałania sektora publicznego z sektorem społeczeństwa 
obywatelskiego i  sektorem biznesu, w tym inwestorami zagranicznymi 

K_W08, 
K_U02,  

S1_W17 
Wykorzystuje teoretyczną i praktyczną wiedzę o różnych działaniach organizacji terytorialnych 
funkcjonujących w obszarze polityki zagranicznej i sieci międzynarodowych – z 
uwzględnieniem regionów, dużych miast, gmin i powiatów. Potrafi rozpoznać cechy efektywnej 
polityki zagranicznej samorządów oraz rozumie mechanizmy nią rządzące 

K_W01, K_W02, K_W03, 
 
 
  

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 
Rozwiązuje złożone zadania z zakresu zarządzania projektami w gospodarce przestrzennej i 
polityce rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym techniki pozyskiwania danych 
monitoringowych systemu polityki regionalnej w Polsce, w szczególności o zakresie i 
znaczeniu niezbędnych wskaźników monitorowania 

 
K_U01, K_U04  
K_K02,  

S1_U02 
Potrafi przygotowywać i przedstawiać prezentacje ustne w języku angielskim dotyczące 
szczegółowych zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej lub leżących na pograniczu z 
pokrewnymi dyscyplinami naukowymi 

 
K_U10 
K_K03, K_K05 

S1_U03 Potrafi swobodnie zapoznawać się ze specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z 
gospodarką przestrzenną w języku angielskim 

K_W01, K_W03,  
K_U11 

S1_U04 
Potrafi pozyskiwać i krytycznie dobierać dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, 
także w języku obcym na temat procesów integracji struktur terytorialnych.  Potrafi te 
informacje integrować, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy skuteczności i 
przydatności, a także wyciągać wnioski 

 
K_U03, K_U08, K_U09,  
K_K01, K_K02, K_K07, 
K_K08 

S1_U05 
Potrafi ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania 
problemów z zakresu gospodarki przestrzennej w odniesieniu do zarządzania finansami 
samorządu terytorialnego wszystkich szczebli 

 
K_U06, K_U08,  
K_K08,  

S1_U06 Potrafi ocenić przydatność i skuteczność ilościowych metod badawczych służących do 
rozwiązywania  problemów z zakresu gospodarki przestrzennej  

K_U04, K_U06, K_U08,  
 

S1_U07 Potrafi ocenić przydatność i skuteczność jakościowych metod badawczych służących do 
rozwiązywania  problemów z zakresu gospodarki przestrzennej 

K_U06,  
K_K01, K_K05,  
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S1_U08 
Potrafi sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, 
organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych 
problemów. Ma rozszerzoną wiedzę na temat znaczenia gospodarki przestrzennej w nauce i 
badaniach 

K_W01, KW_08 
K_U05,  

S1_U09 
Potrafi rozwiązywać złożone i nietypowe zadania z zakresu polityki regionalnej, w tym techniki 
pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów przestrzennych oraz społeczno-
gospodarczych, a także identyfikuje rządzące nimi prawidłowości 

K_W06,  
K_U01,  
K_K03 

S1_U10 
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania struktur przestrzennych poprzez 
samodzielnie formułowane i weryfikowane hipotezy badawcze z uwzględnieniem różnic 
kulturowych i instytucjonalnych 

K_W02,  
K_U03, 

S1_U11 
Potrafi na piśmie, samodzielnie formułować i proponować metody i możliwe procedury 
rozwiązania problemów w zakresie gospodarowania przestrzenią, ze szczególnym 
uwzględnieniem środowiska przyrodniczego 

 
K_U03, K_U06, K_U07,  
 

S1_U12 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę na temat samorządu terytorialnego do prowadzenia badań 
w różnych zakresach i formach, a także określania kierunków dalszego poszerzania wiedzy 
poprzez proces samokształcenia 

 
K_U05, K_U06, K_U09,  

S1_U13 

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do stworzenia pracy pisemnej na temat procesów 
oraz zjawisk zachodzących w przestrzeni. Ma umiejętność rozwiązywania i opisywania na 
piśmie zadań w zakresie gospodarki przestrzennej z wykorzystaniem zaawansowanych metod 
i narzędzi, w tym metod analitycznych i eksperymentalnych, symulacji komputerowych, badań 
ankietowych i statystycznych 

K_W01, K_W06, 
K_U02 

S1_U14 
Potrafi sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, 
organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych, 
specjalistycznych problemów. Ma rozszerzoną umiejętność w tym zakresie w odniesieniu do 
przestrzennego wymiaru więzi społecznych 

 
K_U01, K_U05,  
K_K04,  

S1_U15 
Potrafi opisać a także wpływać na procesy formalizowania i instytucjonalizowania relacji we 
współpracy różnych szczebli samorządów terytorialnych. Potrafi włączać się w procesy 
zarządzania międzynarodowymi relacja terytorialnymi 

 
K_U09,  
K_K07, K_K08 
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S1_U16 
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania struktur przestrzennych na 
różnych poziomach zarządzania w Polsce (dzielnica, sołectwo, gmina, powiat, region, kraj, 
Unia Europejska) i w innych krajach poprzez samodzielnie formułowane i weryfikowane 
hipotezy badawcze 

 
K_U01, K_U03, K_U07 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i 
operacyjne. Zna zasady kontroli i ewaluacji zadań różnych rodzajów organizacji działających w 
obszarze gospodarki przestrzennej w różnych wymiarach terytorialnych 

K_W02,  
 
K_K07, K_K08, 

S1_K02 
Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów i innych działań w zakresie gospodarowania 
przestrzenią finansowanych z różnych źródeł i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki 
swojej działalności. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

 
K_U06, 
K_K05, K_K08 

S1_K03 
Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów w zakresie gospodarowania przestrzenią 
finansowanych w szczególności ze źródeł Unii Europejskiej i potrafi przewidywać 
wielokierunkowe skutki swojej działalności. Ma świadomość odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje 

 
K_U04, K_U06, 
K_K05, K_K08 

S1_K04 
Potrafi zrozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie, prezentuje postawę ciągłego 
doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności, rozwoju 
osobistego, potrafiąc także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

 
 
K_K01, K_K05, K_K07 

S1_K05 
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i 
operacyjne zadań składających się na marketing terytorialny. Zna zasady kontroli i ewaluacji 
zadań marketingu terytorialnego 

 
 
K_K01, K_K02, K_K03 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
 
Nazwa kierunku studiów:  gospodarka przestrzenna 
Nazwa specjalności:  URBANISTYKA I REWITALIZACJA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S2_W01 

 
ogólny charakter pojęć urbanistyka i rewitalizacja, ich miejsce w systemie nauk, interdyscyplinarność 
oraz terminologię stosowaną w literaturze przedmiotów. 

K_W01 
 

S2_W02 funkcjonowanie różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, 
przyrodniczych, politycznych )  w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym lub w skali globalnej. 

K_W02 

S2_W03 
zasady (teoretyczne) funkcjonowania różnych rodzajów instytucji i organizacji działających w obszarze 
urbanistyki i rewitalizacji w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym oraz znajomość zasad ewaluacji 
instytucji i procesów rozwoju lokalnego i regionalnego oraz gospodarowania przestrzenią. 

K_W03 

S2_W04 w wymiarze teoretycznym rodzaje więzi społecznych oraz posiada wiedzę w odniesieniu do 
przestrzennej manifestacji tych więzi w procesach rozwojowych. 

K_W04 

S2_W05 rolę człowieka jako twórcy kultury, w odniesieniu do aktywności w gospodarowaniu przestrzenią oraz 
wagę wartości zachowanego dziedzictwa kulturowego. 

K_W05 

S2_W06 
wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu 
urbanistyki i rewitalizacji, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów 
przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości. 

K_W06 

S2_W07 
kluczowe teorie, koncepcje, szkoły badawcze w naukach pokrewnych wykorzystywane  w  urbanistyce i 
rewitalizacji. 

K_W07 
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S2_W08 
system norm i reguł będących podstawą formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich 
szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z 
regionami i instytucjami europejskimi 

K_W08 

S2_W09 procesy ciągłej transformacji struktur przestrzennych oraz ich uwarunkowania  K_W09 

S2_W10 zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej. 

K_W10 

S2_W11 problemy mieszkaniowe w procesie rozwoju miast. K_W03 

S2_W12 zasady kształtowania przestrzeni na obszarach miejskich i wiejskich K_W04,  

S2_W13 biologiczne znaczenie przywracania terenów zdegradowanych za pomocą procesów o charakterze 
rekultywacji, renaturalizacji i fitoremediacji. 

K_W02 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 
prawidłowo rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk 
(przestrzennych,  ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych, politycznych) oraz ich relacje jakie 
zachodzą między nimi w kontekście urbanistyki i rewitalizacji. 

K_U01 

S2_U02 
opisać i przeanalizować procesy oraz zjawiska zachodzące w przestrzeni, rozwiązywać zadania w zakresie 
urbanistyki i rewitalizacji z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi: analitycznych, 
eksperymentalnych, symulacji komputerowych, badań ankietowych. 

K_U02 

S2_U03 analizować sposób funkcjonowania określonych struktur przestrzennych, poprzez samodzielnie 
formułowane i weryfikowane hipotez badawczych. 

K_U03 

S2_U04 
posługiwać się normami i regułami (prawnymi, organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) 
także w odniesieniu do więzi społecznych, w celu rozwiązywania konkretnych problemów 
przestrzennych. 

K_U04 

S2_U05 ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania  problemów z zakresu 
urbanistyki i rewitalizacji. 

K_U05 
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S2_U06 formułować i proponować metody, procedury rozwiązania problemów w zakresie urbanistyki i 
rewitalizacji. 

K_U06 

S2_U07 wykorzystać umiejętności językowe potrzebne do zdobywania wiedzy w zakresie urbanistyki i 
rewitalizacji. 

K_U07 

S2_U08 
identyfikować, prognozować i modelować złożone zadania, również interdyscyplinarne, z zakresu 
urbanistyki i rewitalizacji, przy pomocy wiedzy z zakresu nauk o ziemi, wykorzystując odpowiednie 
narzędzia informatyczne. 

K_U08 

S2_U09 

pozyskiwać i krytycznie dobierać dane, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i 
krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy, wyciągać wnioski oraz formułować i 
wyczerpująco uzasadniać opinie. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do prowadzenia badań, a także 
kierunków dalszego poszerzania z zakresu urbanistyki i rewitalizacji oraz rekultywacji. 

K_U09 

S2_U10 przygotować i przedstawić prezentacje ustne, z zagadnień z zakresu urbanistyki i rewitalizacji lub 
pokrewnych dyscyplin naukowych. 

K_U10 

S2_U11 przygotowywać opracowania pisemne, prezentacje i wystąpienia w języku polskimi i obcym. K_U11 

S2_U12 obsługiwać wybrane narzędzia informatyczne, które są niezbędne przy wykonywaniu dokumentacji z 
zakresu urbanistyki i rewitalizacji. 

K_U02 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 
uczestniczyć w przygotowaniu projektów z zakresu urbanistyki i rewitalizacji, przewidywać 
wielokierunkowe, społeczne, środowiskowe i inne skutki swojej działalności. Ma świadomość 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

K_K01 

S2_K02 uzupełniać wiedzę i umiejętności, stosując interdyscyplinarność podejść badawczych. K_K02 

S2_K03 ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego i warsztatowego, pogłębiania wiedzy i 
umiejętności, rozwoju osobistego. 

K_K03 

S2_K04 współdziałać i pracować w grupie, będąc świadomym odpowiedzialności za własne decyzje i podjęte 
zobowiązania. 

K_K04 
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S2_K05, 
odpowiednio określić priorytety działań, w pracy indywidualnej i zespołowej. Myśleć i działać w sposób 
kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne. Zna zasady kontroli i ewaluacji 
zadań. 

K_K05, K_K08 

S2_K06 
identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pełnieniem różnych funkcji społecznych i zawodowych 
w zakresie urbanistyki i rewitalizacji. 

K_K06 

S2_K07 rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w sposób prosty i zrozumiały informacji, 
opinii dotyczących różnych aspektów urbanistyki i rewitalizacji. 

K_K07 

3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Nazwa specjalności: FORESIGHT TERYTORIALNY 
Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Posiada szczegółową wiedzę o znaczeniu foresightu w obszarze gospodarki przestrzennej oraz zna 
terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu  

K_W01 

S3_W02 Posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur przestrzennych (społecznych, 
ekonomicznych, przyrodniczych, politycznych) w różnych skalach (lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej), 
przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu foresightu terytorialnego  

K_W02 

S3_W03 Posiada wiedzę o różnych rodzajach instytucji i organizacji w różnych skalach przestrzennych oraz zna zasady 
ewaluacji instytucji, organizacji i procesów rozwoju w kontekście badań foresightowych   

K_W03 

S3_W04 Posiada wiedzę o człowieku i relacjach społecznych wpływających na procesy rozwojowe i kształtowanie 
przestrzeni. 

K_W04; K_W05 

S3_W05 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metod, technik i narzędzi stosowanych w ramach foresightu terytorialnego K_W06 
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S3_W06 Ma pogłębioną wiedzę na temat systemów norm i reguł będących podstawą formułowania zasad polityki rozwoju na 
wszystkich szczeblach zarządzania w kontekście foresightu terytorialnego 

K_W01, K_W08 

S3_W07 Zna kluczowe teorie, koncepcje, szkoły badawcze w naukach pokrewnych wykorzystywane w obszarze 
foresightu terytorialnego 

K_W01, K_W07 

S3_W08 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju własnych projektów foresightowych  K_W11 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 Umie, bazując na krytycznym podejściu do różnych źródeł wiedzy, interpretować i analizować związki 
przyczynowo skutkowe dotyczące procesów, zjawisk, instytucji i organizacji w różnych skalach 
przestrzennych w kontekście foresightu terytorialnego 

K_U01; K_U03; 
K_U05; K_U08 

S3_U02 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną (integrując różne dziedziny nauki) do tworzenia założeń i realizacji 
projektów foresightu terytorialnego, wykorzystujących różnorodne metody i narzędzia badawcze 

K_U02; K_U06; 
K_U07 

S3_U03 Potrafi identyfikować, prognozować i modelować złożone zadania z zakresu foresightu terytorialnego, 
stosując podejście interdyscyplinarne, integrujące wiedzę pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin  

K_U04 

S3_U04 Potrafi aktywnie i efektywnie uczestniczyć w zespołach foresightowych stosując różnorodne formy 
wypowiedzi w języku polskim i w jednym z języków obcych (zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu 
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

K_U09; K_U10; 
K_U11 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 Jest gotów do pełnienia roli lidera oraz innych ról w projektach foresightowych, wykazując: kreatywność, 
umiejętność pracy w grupie, chęć ciągłego uczenia się, inspirowanie innych, wspieranie zespołu, rzetelność 
ocen ludzi i procesów, współodpowiedzialność 

K_K01; K_K02; 
K_K03; K_K04; 
K_K05 

S3_K02 Mając świadomość swojej roli społecznej, jest gotów do samorozwoju i rozwijania sieci współpracy, a także 
formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących różnych aspektów foresightu 
terytorialnego  

K_K06; K_K07 

S3_K03 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, co pozwala mu na odpowiednie dla niego 
reagowanie na zachodzące zmiany w jego otoczeniu oraz pojawiające się niespodziewane sytuacje 
kryzysowe 

K_K08 
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5. Semestr dla specjalności: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
Kierunki badawcze 
w gospodarce 
przestrzennej 

 30       30 2 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w gospodarce przestrzennej. 
Dodatkowo omówione zostaną założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W06; K_W11;  
K_U01; K_U05;  
K_K01;  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02; S1_W06;  
S1_U01; S1_U04;  
S1_K01 

Rewitalizacja 15        15 1 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Rewitalizacja jako proces odnowy przestrzeni miejskiej w różnych skalach: od skali miasta, przez skalę dzielnic do skali lokalnej i mikroskali 
czyli sąsiedztw. W czasie wykładu przedstawione są kwestie identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, 
ekonomicznych, środowiskowych i przestrzennych występujących w miastach na tle współczesnych procesów rozwoju miast 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06 
K_U01; K_U06; K_U08;  
K_K01;  
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03; S1_W09;  
S1_U05; S1_U09 
S1_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Dylematy 
strategiczne w 
samorządzie 
terytorialnym 

30   15     40 4 EP B - nauki o zarządzaniu i 
jakości,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Celem kursu jest zapoznanie studentów ze sposobami kreatywnego i przedsiębiorczego, wyznaczania celów strategicznych i 
operacyjnych. A także z zasadami kontroli i ewaluacji zadań różnych rodzajów organizacji działających w obszarze gospodarki 
przestrzennej w różnych wymiarach terytorialnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W08, K_W09,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, , K_U06, K_U07, K_U08, 
K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02 
 
S1_K01 

Finanse lokalne 30   15     45 4 EP B - nauki o polityce i 
administracji, 
- ekonomia i finanse 

Treści programowe Reguły finansowego zarządzania różnymi rodzajami organizacji działającymi w obszarze gospodarki przestrzennej. Zasady ewaluacji 
działalności organizacji biorących udział w gospodarowaniu przestrzenią i w rozwoju społeczno-gospodarczym w różnych wymiarach 
terytorialnych. Teorie oraz metody służące do rozwiązywania  problemów z zakresu gospodarki przestrzennej w odniesieniu do 
zarządzania finansami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08,  
K_U06, K_U08, K_U09, K_U10,  
K_K02, K_K03, K_K08 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W10 
S1_U05 

GIS w planowaniu 
przestrzennym 

   30     30 3 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Infrastruktura danych przestrzennych. Celem kursu jest wypracowanie umiejętności przeprowadzania i interpretacji wyników analiz 
przestrzennych oraz wizualizacji danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, 
K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08 
K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04 

Integracja 
europejska 

30   15     45 3 T B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe Zasady działania organizacji biorących udział w gospodarowaniu przestrzenią na szczeblu ogólnoeuropejskim. Teorie integracji 
przestrzennej struktur terytorialnych. Wypracowanie umiejętności pozyskiwania i krytycznego dobierania danych z literatury, baz 
danych oraz innych źródeł, także w języku obcym na temat procesów integracji struktur terytorialnych. Umiejętności integrowania 
informacji, dokonywania ich interpretacji i krytycznej analizy skuteczności i przydatności, a także wyciągania wniosków. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, KW_08,  
K_U08, K_U03, K_U04, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W07,  
 
S1_U04 



  

19 

 

Jakościowe 
metody badań 
społecznych 

   15     15 2 EP P - nauki socjologiczne, 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Poszerzenie wiedzy studentów na temat dynamiki struktur przestrzennych oraz jej uwarunkowań. Wypracowanie umiejętności oceny 
przydatności i skuteczności jakościowych metod badawczych służących do rozwiązywania problemów z zakresu gospodarki przestrzennej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, KW_05,  
K_U06, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01 
S1_U07 

Proseminarium 
magisterskie 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Wypracowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia pracy pisemnej na temat procesów oraz zjawisk 
zachodzących w przestrzeni. Umiejętności rozwiązywania i opisywania na piśmie zadań w zakresie gospodarki przestrzennej z 
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i eksperymentalnych, symulacji komputerowych, 
badań ankietowych i statystycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S1_U13  
S1_U11 

Samorząd 
terytorialny w 
teorii i praktyce I 

30   30     60 3 EP B - nauki o polityce i 
administracji,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe Wiedza na temat samorządu terytorialnego i sposoby jej wykorzystywania do prowadzenia badań w różnych zakresach i formach, a 
także określania kierunków dalszego poszerzania wiedzy poprzez proces samokształcenia. Klasyczne oraz współcześnie promowane 
w literaturze normy i zasady funkcjonowania organizacji terytorialnych w zakresie ładu przestrzennego, polityki, administracji i 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W08,  
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10,  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W12 
S1_U12 
 

Teorie rozwoju 
regionalnego i 
lokalnego 

15        15 1 EU B - ekonomia i finanse,  
-  geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Przedstawienie praktycznego oblicza wybranych teorii rozwoju regionalnego i lokalnego. Na konkretnych przykładach regionów i miast 
omawiane jest to, jak różne teorie rozwoju – od tych najbardziej klasycznych (np. teorii biegunów wzrostu, Perrroux 1955) do tych 
bardziej współczesnych (np. teoria kapitału terytorialnego, Camagni 2008) – stały się podstawą polityk rozwojowych. Wśród 
przykładów pojawiają się zarówno polskie, jak i zagraniczne casy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW_01, K_W03, K_W04,  K_W06, K_W07, 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W05 

Przedmioty do 
wyboru 

60        60 4  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu specjalności Zarządzanie strategiczne w samorządzie 
terytorialnym  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W05; S1_W09; S1_W11; S1_W14; S1_W16; 
S1_U01; S1_U05; S1_U09; S1_U12; 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 

 
5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia adaptacji 
do zmian 
środowiska 

15   15     30 3 test B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Przedmiot ma na celu przedstawienie podstawowych problemów związanych ze zmianami środowiska przyrodniczego w różnych 
skalach czasowych i przestrzennych oraz ich wpływ na systemy ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. W ramach ćwiczeń studenci 
prześledzą: skutki zmian środowiska oraz wskażą systemy i sektory najbardziej wrażliwe na zmiany, określą cel działania 
adaptacyjnego, zidentyfikują przekształcenia w procesach, praktykach i strukturach prowadzących do ograniczenia ewentualnych 
szkód, a także do wykorzystania możliwości związanych ze zmianami. Efektem końcowym ćwiczeń będzie przedstawienie 
opracowania strategicznego wybranej zmiany środowiska na danym obszarze. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06 
K_U01; K_U05; K_U08;  
K_K01; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W05; S1_W06; S1_W09 
S1_U01; S1_U04, S1_U05 
S1_K01, S1_K02, 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Governance 30        30 3 EP B - nauki o polityce i administracji,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi rodzajami instytucji i organizacji działających w obszarze gospodarki przestrzennej. A także z 
zasadami ewaluacji działalności organizacji biorących udział w gospodarowaniu i administrowaniu przestrzenią w różnych wymiarach 
terytorialnych. Przedmiotem kursu jest także zbudowanie umiejętności studentów w zakresie sprawnego posługiwania się systemami 
normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych 
problemów oraz zbudowanie poszerzonej wiedzy studentów na temat znaczenia gospodarki przestrzennej w nauce i badaniach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03,  K_W08 
K_K01, K_K04, K_U05, K_U07 

Symbol efektów S1_W08 
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zdefiniowanych dla 
specjalności  

S1_U08 

Marketing 
terytorialny 

30   15     45 5 EP B - nauki o zarządzaniu i jakości,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Wiedza na temat systemów norm i reguł będących podstawą formułowania zasad marketingu terytorialnego na wszystkich szczeblach 
zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami i instytucjami europejskimi oraz 
współdziałania sektora publicznego z sektorem społeczeństwa obywatelskiego i sektorem biznesu, w tym inwestorami zagranicznymi. 
Zasady kontroli i ewaluacji zadań marketingu terytorialnego. Wypracowanie umiejętności myślenia i działania w sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy, wyznaczania celów strategicznych i operacyjnych zadań składających się na marketing terytorialny.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W09, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W16  
 
S1_K05 

Ilościowe metody 
badań 
społecznych 

   30     30 3 T P -nauki socjologiczne,  
- geografia -społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

Poszerzenie wiedzy studentów na temat dynamiki struktur przestrzennych oraz jej uwarunkowań. Wypracowanie umiejętności oceny 
przydatności i skuteczności ilościowych metod badawczych służących do rozwiązywania  problemów z zakresu gospodarki przestrzennej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW_01, K_W05, K_W06 
K_U06, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01 
S1_U06 
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Władza i samorząd 
w teoriach nauk 
społecznych 

15        15 2 EP B nauki o polityce i administracji 

Treści programowe Systemy normatywne, normy i reguły (prawne, organizacyjne, zawodowe, moralne, etyczne) implementowane w procesie 
rozwiązywania konkretnych, specjalistycznych problemów. Ich odniesienie do przestrzennego wymiaru więzi społecznych. 
Wypracowanie podbudowanej teoretycznie, szczegółowej wiedzy o różnych rodzajach instytucji i organizacji działających w obszarze 
gospodarki przestrzennej. Wypracowanie umiejętności wyznaczania różnic między pełnionymi przez nie funkcjami oraz pomiędzy 
różnym ich znaczeniem dla rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08,  
K_U01, K_U05, K_U08,  
K_K04, K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W05 
S1_U14 

Seminarium 
magisterskie I 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Wypracowanie: umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia pracy pisemnej na temat procesów oraz zjawisk 
zachodzących w przestrzeni; umiejętności rozwiązywania i opisywania na piśmie zadań w zakresie gospodarki przestrzennej z 
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i eksperymentalnych, symulacji komputerowych, 
badań ankietowych i statystycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10,  
K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S1_U11, S1_U13  
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Samorząd 
terytorialny w 
teorii i praktyce II 

30   30     60 3 EP B - nauki o polityce i administracji, 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Wiedza na temat samorządu terytorialnego i sposoby jej wykorzystywania do prowadzenia badań w różnych zakresach i formach, a 
także określania kierunków dalszego poszerzania wiedzy poprzez proces samokształcenia. Klasyczne oraz współcześnie promowane 
w literaturze normy i zasady funkcjonowania organizacji terytorialnych w zakresie ładu przestrzennego, polityki, administracji i 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W08 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W12  
S1_U12 
 

Przedmioty do 
wyboru 

90        90 6  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu specjalności Zarządzanie strategiczne w samorządzie 
terytorialnym  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W05; S1_W09; S1_W11; S1_W14; S1_W16; 
S1_U01; S1_U05; S1_U09; S1_U12; 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
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5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
OGUN 30        30 2  B  

Treści 
programowe  

Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Polityka 
regionalna 

30   30     60 5 EP B - nauki o polityce i 
administracji,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Zapoznanie studentów z zasadami działania norm i reguł będących podstawą formułowania zasad polityki na wszystkich szczeblach 
zarządzania, oraz współdziałania sektora publicznego z sektorem społeczeństwa obywatelskiego i sektorem biznesu. Wyjaśnienie reguł 
uczestnictwa w przygotowaniu projektów i innych działań w zakresie gospodarowania przestrzenią finansowanych z różnych źródeł i 
przewidywania wielokierunkowych skutków działalności. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, 
K_K03, K_K05, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03 
S1_U09 
S1_K02 

Zarządzanie 
wielopoziomowe 

15 15       30 3 EP B - nauki o zarządzaniu i jakości,  
-geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Podstawowe pojęcia i trendy w zarządzaniu oraz różne naukowe podejścia dotyczące zarządzania i organizacji. Wychodząc od 
zarządzania w sektorze prywatnym wskazuje się powiązania tej dziedziny z zarządzaniem publicznym, a więc dotyczącym m.in. 
samorządu terytorialnego. Przedstawione są zarówno nurty badawcze dotyczące zarządzania w sektorze prywatnym, jak i publicznym. 
Przedmiot obejmuje także kierunki zmian, szczególnie w zarządzaniu socjopolitycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W09, 
K_U01, K_U03, K_U07  
K_K01, K_K04, K_K07, 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W15 
S1_U16 

Zarządzanie 
funduszami 
unijnymi 

   30     30 3 Proj. P -ekonomia i finanse,  
- nauki o zarządzaniu i jakości 

Treści 
programowe  

Przedmiot pozwala studentom w zrozumieniu zasad pozyskiwania i wdrażania środków unijnych. Studenci od strony praktycznej poznają 
m.in. reguły dotyczące kontroli, promocji i pomocy publicznej w projektach unijnych, a także zapoznawani są z kwestiami związanymi 
z oddziaływaniem inwestycji komunalnych na środowisko. W ramach zajęć studenci przygotowują studium wykonalności inwestycyjnego 
projektu komunalnego. Poznają podstawy analizy technicznej, finansowej i ekonomicznej projektów unijnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W07, K_W09,  
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, 
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programu studiów K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K08, 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S1_U01  
S1_K03 

Fotointerpretacja/
teledetekcja 

15   15     30 3 T P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Obejmuje metody obrazowania w zakresie widzialnym, podczerwieni i podczerwieni termalnej; misje satelitarne Landsat, SPOT, satelity 
wysokorozdzielcze; techniki wielospektralne i hiperspektralne, systemy lidarowe. Dodatkowo omawiane są metody łączenia baz danych 
wektorowych i rastrowych oraz sposobu ich interpretacji i klasyfikacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06,  
K_U02, K_U05,  
K_K03,  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności  

 
S1_U04,  S1_U06, S1_U07,  
 

Decentralization   15       15 3 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Wypracowanie umiejętności swobodnego zapoznawania się ze specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z gospodarką przestrzenną 
w języku angielskim, a także przygotowywania i przedstawiania prezentacji ustnych w języku angielskim dotyczących szczegółowych 
zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej lub leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03 
K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K03, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S1_U02, S1_U03 
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Ilościowe metody 
badań 
społecznych 

   15     15 2 T P - nauki socjologiczne, 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Poszerzenie wiedzy studentów na temat dynamiki struktur przestrzennych oraz jej uwarunkowań. Wypracowanie umiejętności oceny 
przydatności i skuteczności ilościowych metod badawczych służących do rozwiązywania  problemów z zakresu gospodarki 
przestrzennej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW_01, K_W05, K_W06 
K_U06, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07,  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01 
S1_U06 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe 

Wypracowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia pracy pisemnej na temat procesów oraz zjawisk 
zachodzących w przestrzeni; a także umiejętności rozwiązywania i opisywania na piśmie zadań w zakresie gospodarki przestrzennej z 
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i eksperymentalnych, symulacji komputerowych, badań 
ankietowych i statystycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06,   
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10,  
K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S1_U11, S1_U13 

Przedmioty do 
wyboru 

90        90 6  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści 
programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu specjalności Zarządzanie strategiczne w samorządzie 
terytorialnym  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W05; S1_W09; S1_W11; S1_W14; S1_W16; 
S1_U01; S1_U05; S1_U09; S1_U12; 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 

 
5.4 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści 
programowe  

Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 
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Przygotowanie 
pracy 
magisterskiej i 
egzamin 
magisterski 

         20 EU, E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności
Polityka 
zagraniczna 
samorządu 
terytorialnego  

 30       30 3 PR B - nauki o polityce i 
administracji,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe 

Wiedza o różnych działaniach organizacji terytorialnych funkcjonujących w obszarze polityki zagranicznej i sieci międzynarodowych – 
z uwzględnieniem regionów, dużych miast, gmin i powiatów. Procesy formalizowania i instytucjonalizowania relacji we współpracy różnych 
szczebli samorządów terytorialnych. Omówienie cech efektywnej polityki zagranicznej samorządów oraz mechanizmów nią rządzących.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W08 
K_U01, K_U03, K_U08, K_U09, K_U10,  
K_K02, K_K03, K_K07, K_K08, 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W17  
S1_U15 

   



  

32 

 

Seminarium 
magisterskie III 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe 

Wypracowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia pracy pisemnej na temat procesów oraz zjawisk 
zachodzących w przestrzeni; a także umiejętności rozwiązywania i opisywania na piśmie zadań w zakresie gospodarki przestrzennej z 
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i eksperymentalnych, symulacji komputerowych, badań 
ankietowych i statystycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06,  
K_U01 K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10,  
K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S1_U11 S1_U13  
 

Przedmioty do 
wyboru 

30        30 2  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu specjalności Zarządzanie strategiczne w samorządzie 
terytorialnym  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W05; S1_W09; S1_W11; S1_W14; S1_W16; 
S1_U01; S1_U05; S1_U09; S1_U12; 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu: co najmniej 950 h 
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5. Semestr dla specjalności: URBANISTYKA I REWITALIZACJA 
5.1.  Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki 
badawcze w 
gospodarce 
przestrzennej  

 30       30 2 test B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w gospodarce przestrzennej. Dodatkowo 
omówione zostaną założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W06; K_W11;  
K_U01; K_U05;  
K_K01;  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01; S2_W04;  
S2_U01;  
S2_K02 

Rewitalizacja 15        15 1 test B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Rewitalizacja jako proces odnowy przestrzeni miejskiej w różnych skalach: od skali miasta, przez skalę dzielnic do skali lokalnej i 
mikroskali czyli sąsiedztw. W czasie wykładu przedstawione są kwestie identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i przestrzennych występujących w miastach na tle współczesnych procesów rozwoju 
miast 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06 
K_U01; K_U06; K_U08;  
K_K01;  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01; S2_W13;  
S2_U02; S2_U06 
S2_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Modele 
przestrzennego 
rozwoju miast 

 
30 

 

       30 4 EP B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Po ukończeniu zajęć w ramach przedmiotu -Modele przestrzennego rozwoju miast, student zna i rozumie modle rozwoju przestrzennego 
miast; potrafi wyjaśnić dlaczego istnieją różne formy i struktury wewnętrzne miast uwidocznione na modelach, oraz określić i wyjaśnić 
procesy i mechanizmy kształtującą współczesną formę miast; jest gotów do zrozumienia przyczyn powstawania zjawiska dzielnic nędzy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U09 
K_K02, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W02,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U08, S2_U09; 
S2_K02, S2_K06 

Rewitalizacja 
obszarów 
miejskich i 
poprzemysłowyc
h 

 15       15 3 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu rewitalizacji, wielowymiarowość tego procesu, zasady jego organizacji oraz 
podstawy prawne, potrafi dokonać analizy i oceny procesów rewitalizacji, jest gotów zidentyfikować obszary wymagające rewitalizacji 
oraz podać krytycznej analizie projekty wybranych rewitalizacji.  

Symbol efektów K_W02, K_W03, K_W06,  
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uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U03, K_U05, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W06,  
S2_U01, S2_U03, S2_U05, S2_U08,  
S2_K01, S2_K07 

Planowanie i 
polityka 
przestrzenna 

30        30 4 EP B - nauki o polityce i 
administracji,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Student zna i rozumie istotę polityki przestrzennej i planowania przestrzennego, potrafi wyjaśnić wszechstronne uwarunkowania polityki 
przestrzennej, zna systemy planowania przestrzennego, koncepcje i instrumenty polityki przestrzennej, planowej urbanizacji oraz rewitalizacji 
wybranych krajów europejskich; jest gotów wykorzystania obowiązujących aktów prawnych w rozwiązywaniu problemów przestrzennych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W08,  
K_U01, K_U04, K_U06 
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W08,  
S2_U01, S2_U04, S2_U06 
S2_K01 

Studia i analizy 
urbanistyczne 

      45  45 3 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Student  posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania struktur przestrzennych i ich elementach w wymiarze lokalnym, zna i rozumie 
podstawowe procesy zachodzące w przestrzeni miasta. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania, 
waloryzacji, prognozowania zjawisk przestrzennych. Potrafi opracować warianty rozwiązań odpowiadających na występujące problemy 
przestrzenne. Umie przedstawić uwarunkowania, problemy realizacji i oczekiwane efekty różnych zamierzeń służących dobru 
publicznemu – formie werbalnej, graficznej i multimedialnej.  

Symbol efektów K_W01, K_W02, 
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uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W02, 
S2_U01, S2_U02, S2_U04, S2_U06, S2_U08, S2_U11, 
S2_K01, S2_K04, S2_K05, S2_K07 

Planowanie 
przestrzenne 
wspomagane 
komputerem 

   30     30 3 Proj.  P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Student zna i rozumie specyfikę funkcjonowania programu ArcGis, oraz jego możliwości związane z wykonywaniem zadań z zakresu planowania 
przestrzennego. Potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia ArcGis do wykonywania różnych zadań z zakresu analizy urbanistycznej. Umie 
opracować rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wykonywać podstawowe analizy z nim związane. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, 
K_U08, 
K_K01, K_K04, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W06, 
S2_U08, 
S2_K01, S2_K04, S2_K07 

Społeczne 
uwarunkowania 
rewitalizacji 

 30       30 3 E B - nauki socjologiczne, 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Student rozumie spontaniczne i planowo zachodzące procesy społeczne w mieście i potrafi wskazać ich wpływ na działania 
rewitalizacyjne, rozumie ich złożoność i procesy kształtowania tożsamości miejsca i pamięci zbiorowej lokalnej społeczności, oraz 
potrafi wskazać społeczne konsekwencje procesu rewitalizacji i metody ich badania. Potrafi wyodrębnić lokalne uwarunkowania 
społeczne, które trzeba zbadać przed podjęciem działań rewitalizacyjnych, wskazać metody badań i zaproponować metody 
partycypacji i konsultacji, zinterpretować społeczne cele planowej rewitalizacji. dostrzega konieczność współpracy z przedstawicielami 
innych dyscyplin, instytucji państwowych i organizacji społecznych w zakresie rewitalizacji.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U09, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W05, S2_W06, 
S2_U01, S2_U09, S2_U10, S2_U11, 
S2_K01, S2_K02, S2_K04, S2_K07 

Rekultywacja 
terenów 
zdegradowanych

30        30 3 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Student zna rodzaje terenów zdegradowanych, ich potencjał i bariery. Umie zaproponować odpowiednią metodę rekultywacji w 
zależności od rodzaju degradacji danego terenu i przewidywanej funkcji jaką ma ten obszar pełnić w przyszłości. Potrafi samodzielnie 
dobrać odpowiednią  metodę rekultywacji terenu zdegradowanego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,  
K_U01, K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02,  S2_W13 
S2_U01, S2_U08, S2_U09, 
S2_K01, S2_K02, S2_K07 

Przedmioty do 
wyboru 

        60 4 E, proj. B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Student zna i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego i warsztatowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności 
oraz rozwoju osobistego. Potrafi wyjaśnić pozytywne i negatywne efekty działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych; jest gotów 
podać ocenie analizowane działania w zakresie szeroko rozumianej rewitalizacji terenów zdegradowanych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów S2_W02, S2_W12; S2_W13;  
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zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_U02; S2_U08;  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia 
adaptacji do 
zmian 
środowiska 

15   15     30 3 test B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Przedmiot ma na celu przedstawienie podstawowych problemów związanych ze zmianami środowiska przyrodniczego w różnych 
skalach czasowych i przestrzennych oraz ich wpływ na systemy ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. W ramach ćwiczeń studenci 
prześledzą: skutki zmian środowiska oraz wskażą systemy i sektory najbardziej wrażliwe na zmiany, określą cel działania 
adaptacyjnego, zidentyfikują przekształcenia w procesach, praktykach i strukturach prowadzących do ograniczenia ewentualnych 
szkód, a także do wykorzystania możliwości związanych ze zmianami. Efektem końcowym ćwiczeń będzie przedstawienie 
opracowania strategicznego wybranej zmiany środowiska na danym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06 
K_U01; K_U05; K_U08;  
K_K01; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02; S2_W06;  
S2_U02; S2_U09 
S2_K01 
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OGUN 30        30 2  B  

Treści 
programowe  

Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Architektura 
krajobrazu 

30        30 3 EU B - nauki socjologiczne, 
-geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Student zna i rozumie historyczne przekształcenia układów przestrzennych założeń parkowych, znaczenie kształtowania zieleni 
w miastach. Potrafi wymienić najważniejsze obiekty architektury krajobrazu, określić relacje obiektów architektury krajobrazu 
z architekturą i strukturą miasta. Umie wykorzystywać proste proekologiczne  rozwiązania  w kształtowaniu zieleni w miastach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K _W05,  
K_U01, K_U03, K_U11 
S1_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W05, S2_W12, S2_W13 
S2_U01, S1_U03, S2_U11 
S2_K02 

Procesy rozwoju 
miast 

 30       30 3 T B - nauki socjologiczne, 
-geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe Student zna i rozumie proces ewolucji miast oraz ich historyczne umocowanie w dominującym paradygmacie rozwoju i dominującej 
ideologii oraz  ich wspólne cechy charakterystyczne dla miast zachodnich wynikające z uwarunkowań historycznych i różnic 
kulturowych. Rozumie wpływ ekspansji kolonialnej na miasta pozaeuropejskie oraz zna współczesne wyzwania stojące przed 
miastami krajów wysokorozwiniętych oraz rozwijających się. Potrafi wyjaśnić wybrane rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne 
charakterystyczne dla określonej epoki, funkcji lub idei, jest gotów do krytycznej analizy procesów rozwoju miast i ich powiązań z 
dominującymi ideami i wyzwaniami rozwojowymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05 
K_U01, K_U03, K_U07  
K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W05 
S2_U01, S2_U03, S2_U07  
S2_K02 

Problemy 
mieszkaniowe 

30        30 3 E B - nauki socjologiczne, 
-geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Student zna i rozumie różne perspektywy teoretyczne w badaniach nad mieszkalnictwem i wpływ systemu polityczno-
administracyjnego na politykę mieszkaniową. Potrafi dokonać krytycznej analizy raportów z badań i raportów ewaluacyjnych polityki 
mieszkaniowej, wyszukać wskaźniki oceny sytuacji mieszkaniowej, dokonać ich porównania i interpretacji, wskazać wady i zalety 
różnych rozwiązań w polityce mieszkaniowej, jest gotów do interpretacji założeń stojących za wdrażaniem programów 
mieszkaniowych, ocenić skutki społeczne i przestrzenne wprowadzania konkretnych rozwiązań w polityce mieszkaniowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W11 
K_U01, K_U05, K_U07, K_U11 
K_K01,K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W05, S2_W11 
S2_U01, S2_U05, S2_U07, S2_U11 
S2_K01,S2_K06, S2_K07 
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Miejscowy plan 
rewitalizacji 

      45  45 4 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Student zna przepisy regulujące projektowanie miejscowego planu rewitalizacji, rozumie różnice pomiędzy miejscowym planem 
rewitalizacji a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Potrafi sporządzić projekt miejscowego planu rewitalizacji, jest 
gotów do podjęcia pracy i odpowiedzialności w zespole oraz samokształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06,  
K_U02, K_U04, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06,  
S2_U02, S2_U04, S2_U08, S2_U11, S2_U12 
S2_K01, S2_K04, S2_K05, S2_K06, S2_K07 

Rewitalizacja a 
dziedzictwo 
kulturowe 

30        30 2 E B - nauki socjologiczne, 
-geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Student zna i rozumie w jaki sposób działania podejmowane w ramach rewitalizacji prowadzą do ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Potrafi krytycznie analizować działania związane z rewitalizacją, mające określony wpływ na dziedzictwo kulturowe, jest gotów do 
przedstawienia odmiennych rozwiązań prowadzących do ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach działań procesu rewitalizacji 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06 
K_U01, K_U08, K_U10 
K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W05, S2_W06 
S2_U01, S2_U08, S2_U10 
S2_K01, S2_K02, S2_K06 

Seminarium 
magisterskie I 

  30      30 6 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe Student zna i rozumie czym jest własność intelektualna i prawo autorskie. Potrafi przygotować wypowiedz, referat dotyczący 
zagadnień związanych z urbanistyką i rewitalizacją na podstawie dostępnej literatury (polskiej i zagranicznej), jest gotów do napisania 
rozprawy naukowej dotyczącej wybranego zagadnienia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W10 
K_U05, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06, S2_W10 
S2_U05, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12 
S2_K02, S2_K03, S2_K05 

Przedmioty do 
wyboru  

60        60 4  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Student zna i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego i warsztatowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności 
oraz rozwoju osobistego. Potrafi wyjaśnić pozytywne i negatywne efekty działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych; jest 
gotów podać ocenie analizowane działania w zakresie szeroko rozumianej rewitalizacji terenów zdegradowanych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W12; S2_W13;  
S2_U02; S2_U08;  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 
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5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności
Architektura 
krajobrazu projekt

      30  30 3 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Student zna i rozumie wpływ różnych czynników (społecznych, urbanistycznych, przyrodniczych, ect.) na formę nowego 
ukształtowania terenów zieleni w mieście. Potrafi przeanalizować uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe znajdujące się na 
terenie opracowania i wykonać koncepcje nowego zagospodarowania tereny z zakresu architektury krajobrazu, jest gotów do 
wykonania potrzebnych do wykonania projektu działań związanych z inwentaryzacją, analizą oraz rysunków koncepcyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U08, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K04,  
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W12, S2_W13 
S2_U01, S2_U02, S2_U08, S2_U12 
S2_K01, S2_K02, S2_K04,  

Kształtowanie 
przestrzeni na 
obszarach 
wiejskich 

 30       30 4 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Student zna i rozumie sposoby wydzielania obszarów wiejskich według różnych kryteriów, specyfikę działalności gospodarczej, 
osadnictwa i problemów społecznych na obszarach wiejskich w wybranych regionach świata. Potrafi wskazać najważniejsze 
wyzwania i problemy gospodarki przestrzennej wynikające ze specyfiki warunków klimatyczno – roślinnych, społecznych, 
gospodarczych. Potrafi także zaproponować praktyczne metody rozwiązywania tych problemów, jest gotów do rozumienia potrzeby 
ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03,  
K_U01, K_U05 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W12 
S2_U01, S2_U05 
S2_K06 

Modernizacja 
terenów 
śródmieść i 
osiedli 
mieszkaniowych. 

      45  45 4 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe 
 

Student zna i rozumie w jaki sposób dochodzi do degradacji tego typu  przestrzeni. Potrafi zidentyfikować  elementy wpływające na 
degradacje wybranych przestrzeni miejskich, jest gotów do sporządzania projektów rewitalizacji tego typu obszarów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W11 
K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U12 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W06, S2_W11 
S2_U02, S2_U04, S2_U05, S2_U08, S2_U12 
S2_K01, S2_K04, S2_K05, S2_K07 

Rozwiązywanie 
konfliktów 
przestrzennych 

 30       30 4 E B - nauki o polityce i 
administracji,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Student zna i rozumie w jaki sposób dochodzi do powstania konfliktów przestrzennych. Potrafi zidentyfikować potencjalne konflikty 
przestrzenne w strukturze miasta, dokumentach planistycznych i strategicznych gminy, jest gotów do przeanalizowania i opisania w 
sposób syntetyczny struktur danych konfliktów przestrzennych, z identyfikacją ich  przyczyn, stron konfliktu, poszczególnych 
stanowisk oraz zastosowanych form komunikacji i efektów, jakie one przyniosły. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 
K_U01, K_U02, K_U06, K_U12 
K_K04, K_K05, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W08 
S2_U01, S2_U02, S2_U06, S2_U12 
S2_K04, S2_K05 

Renaturalizacja 
cieków wodnych 

30        30 2 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Student zna i rozumie potrzebę modernizacji i renaturalizacji istniejących cieków wodnych. Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia 
badawcze potrzebne przy pracach nad przekształceniami tego typu obiektów, jest gotów do uczestnictwa w pracach związanych z 
renaturalizacją lub też modernizacją istniejących cieków wodnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01, K_U02, K_U06, K_U12 
K_K01, K_K04 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W13 
S2_U01, S2_U02, S2_U06, S2_U12 
S2_K01, S2_K04 

Biologiczne 
przywracanie 
terenów 
zdegradowanych 

 15       15 1 T P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Student zna i rozumie metody rekultywacji terenów zdegradowanych przyczyniających się do przywrócenia funkcji biologicznych 
danego terenu. Potrafi krytycznie wybierać odpowiednie metody rekultywacji terenu, w zależności od uwarunkować fizjograficznych 
danych obszarów, jest gotów do uczestnictwa w pracach związanych z przywracaniem potencjału biologicznego na terenach 
zdegradowanych.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,  
K_U01, K_U02, K_U06, K_U12 
K_K01, K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W13 
S2_U01, S2_U02, S2_U06, S2_U12 
S2_K01, S2_K04 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 6 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Student zna i rozumie czym jest własność intelektualna i prawo autorskie. Potrafi przygotować wypowiedz, referat dotyczący 
zagadnień związanych z urbanistyka i rewitalizacja na podstawie dostępnej literatury (polskiej i zagranicznej), jest gotów do napisania 
rozprawy naukowej dotyczącej wybranego zagadnienia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W10 
K_U05, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06, S2_W10 
S2_U05, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12 
S2_K02, S2_K03, S2_K05 
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Przedmioty do 
wyboru  

60        60 4  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Student zna i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego i warsztatowego, pogłębiania wiedzy 
i umiejętności oraz rozwoju osobistego. Potrafi wyjaśnić pozytywne i negatywne efekty działań w zakresie rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych; jest gotów podać ocenie analizowane działania w zakresie szeroko rozumianej rewitalizacji terenów 
zdegradowanych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W12; S2_W13;  
S2_U02; S2_U08;  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 

5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Przygotowanie 
pracy 
magisterskiej i 
egzamin 
magisterski 

         20 EU, E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Ideologiczne i 
systemowe 
uwarunkowania 
gospodarowania 
przestrzenią. 

 30       30 2 E B - nauki o polityce i 
administracji,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Student zna i rozumie różne postawy ideologiczne związane z zarządzaniem określonymi przestrzeniami. Potrafi krytycznie ocenić 
poszczególne idee, kształtowane na przełomie wieków związane z gospodarowaniem przestrzeni, jest gotów do wyrażania 
krytycznych opinii dotyczących idei związanych z gospodarką przestrzenną. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U10 
K_K02, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W08,  
S2_U01, S2_U02, S2_U04, S2_U10 
S2_K02, S2_K06 

Seminarium 
magisterskie III 

  30      30 4 z B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Student zna i rozumie czym jest własność intelektualna i prawo autorskie. Potrafi przygotować wypowiedz, referat dotyczący 
zagadnień związanych z urbanistyka i rewitalizacja na podstawie dostępnej literatury (polskiej i zagranicznej), jest gotów do napisania 
rozprawy naukowej dotyczącej wybranego zagadnienia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W10 
K_U05, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06, S2_W10 
S2_U05, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12 
S2_K02, S2_K03, S2_K05 

Przedmioty do 
wyboru  

30        30 2  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i planistycznych 
aspektów gospodarki przestrzennej oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W12; S2_W13;  
S2_U02; S2_U08;  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 950 h 
 

5. Semestr dla specjalności: FORESIGHT TERYTORIALNY 

5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty ECTS

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki 
badawcze w 
gospodarce 
przestrzennej 

 30       30 2 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w gospodarce przestrzennej. Dodatkowo 
omówione zostaną założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01; K_W02; K_W06; K_W11;  
K_U01; K_U05;  
K_K01;  

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W02; S3_W04;  
S3_U02;  
S3_K03 
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Rewitalizacja 15        15 1 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Rewitalizacja jako proces odnowy przestrzeni miejskiej w różnych skalach: od skali miasta, przez skalę dzielnic do skali lokalnej 
i mikroskali czyli sąsiedztw. W czasie wykładu przedstawione są kwestie identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i przestrzennych występujących w miastach na tle współczesnych procesów rozwoju miast 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W02; K_W06 
K_U01; K_U06; K_U08;  
K_K01;  

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W02; S3_W05;  
S3_U02; S3_U03 
S3_K02 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Metody badań 
foresightowych 
 

30   15   15  60 5 EP B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

W trakcie zajęć student zapozna się z głównymi metodami stosowanymi w badaniach foresightowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
foresightu terytorialnego. Szerokie spektrum omawianych metod ma na celu uświadomienie uczestnikom zajęć, jakim instrumentarium 
mogą posługiwać się w przyszłości. Zajęcia stanowią wprowadzenie do innych zajęć koncentrujących się na szczególnych metodach 
stosowanych w ekonometrii, urbanistyce, czy planowaniu regionalnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01; K_W06;  
K_U01; K_U03; K_U05;K_U08; K_U04 
K_K06; K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01; S3_W05; S3_W07 
S3_U01; S3_U03 
S3_K02 
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Planowanie 
zintegrowane I 

 30  30     60 6 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają charakter cyklu całorocznego. W pierwszej części zajęć studenci będą poznawali kluczowe zagadnienia i problemy 
związane z planowaniem zintegrowanym na bazie przykładów z prac nad wdrażaniem planowania zintegrowanego w Polsce. W tym 
kontekście omawiane będą również przykłady zagraniczne. W trakcie zajęć charakteryzowane będą trzy poziomy administracji wraz z ich 
dokumentami strategiczno-planistycznymi oraz rola tzw. poczwórnej helisy w realizacji działań zintegrowanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W02; K_W03;  
K_U01; K_U03; K_U05;K_U08 
K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W02; S3_W03; S3_W06 
S3_U01 
S3_K03 

Prowadzenie 
projektów 
foresightowych 

15   15   15  45 4 Test P geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot poświęcony jest metodycznym podstawom prowadzenia projektów foresightowych, od sformułowania wizji do wdrożenia 
wniosków z foresightu. W miarę możliwości prowadzący będą praktykami zapraszanymi do prowadzenia poszczególnych jednostek 
dydaktycznych. Ważnym założeniem tego przedmiotu jest umożliwienie studentom bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami, 
konsultantami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i administracji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W06; K_W11 
K_U04 
K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W05; S3_W08 
S3_U03 
S3_K03 
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Narzędzia pracy 
grupowej 

 30     15  45 4 Test B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi narzędziami pracy grupowej, zarówno od strony metod interakcyjnych „uotdoorowych”, 
jak i narzędziami informatycznymi. Efektem zajęć powinna być płynna znajomość i krytyczna ocena przydatności poszczególnych 
narzędzi do pracy w różnych warunkach. W ćwiczeniach podejmujących narzędzia służące budowaniu integracji zespołu studenci powinni 
już dokonywać wyboru ew. partnerów w tworzeniu własnego projektu foresightowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W06; K_W11 
K_U02; K_U06; K_U07; K_U04 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W05; S3_W08 
S3_U02; S3_U03 
S3_K01; S3_K02; S_K03 

Foresight - 
ujęcie 
biznesowe 

 30       30 3 EP B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot jest poświęcony znanym historiom badań foresightowych, które stanowią kanon tego nurtu badawczego. Ponadto studenci 
będą zaznajomieni z przykładami badań foresightowych prowadzonych w mikroprzedsiębiorstwach. Wiedza ta powinna pomóc studentom 
wdrażać własne projekty, być może w trakcie rozwoju własnej aktywności gospodarczej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W02; K_W06; K_W11 
K_U02; K_U06; K_U07; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K06; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W02; S_W05; S3_W08 
S3_U02; S3_U04 
S3_K02; S3_K03 
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Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

 30       30 2 T P geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Poznanie różnych źródeł informacji, dokonanie ich krytycznej analizy i oceny. Zdobycie umiejętności prawidłowego wyboru najlepszych 
metod i technik komunikacyjno-informacyjnych służących nawiązywaniu kontaktów i przekazywaniu informacji 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W02; K_W06; K_W11 
K_U02; K_U06; K_U07; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K04, K_K05; K_K06; K_K07;  

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W06;  
S3_U04 
S3_K02; S3_K03 

Indywidualny 
projekt 
foresightowy I 

      30  30 3 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W pierwszym semestrze przedmiotu, który będzie toczył się przez cały okres studiów, studenci zostaną zapoznani z koncepcją pracy 
projektowej. W ramach dyskusji i warsztatów wypracowane zostaną pomysły na projekty indywidualne, które będą realizowane 
w kolejnych semestrach. Ważnym elementem zajęć będzie praca grupowa, która przygotuje studentów do ew. decyzji o prowadzeniu 
projektu foresightowego w grupach 2-3 osobowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W06; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U05;K_U08; K_U04 
K_K06; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W05; S3_W08 
S3_U01; S3U03 
S3_K02; S3_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty ECTS

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia 
adaptacji do 
zmian 
środowiska 

15   15     30 3 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Przedstawienie podstawowych problemów związanych ze zmianami środowiska przyrodniczego w różnych skalach czasowych i przestrzennych 
oraz ich wpływ na systemy ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. W ramach ćwiczeń studenci prześledzą: skutki zmian środowiska oraz wskażą 
systemy i sektory najbardziej wrażliwe na zmiany, określą cel działania adaptacyjnego, zidentyfikują przekształcenia w procesach, praktykach 
i strukturach prowadzących do ograniczenia ewentualnych szkód, a także do wykorzystania możliwości związanych ze zmianami. Efektem 
końcowym ćwiczeń będzie przedstawienie opracowania strategicznego wybranej zmiany środowiska na danym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06 
K_U01; K_U05; K_U08;  
K_K01; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W05; S3_W08 
S3_U02; S3_U03 
S3_K03 

OGUN 30        30 2  B  

Treści 
programowe  

Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Planowanie 
zintegrowane II  

 30     15  45 5 EP B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W drugim semestrze przedmiotu studenci będą podejmowali różne zagadnienia życia społeczno-gospodarczego w kontekście 
transformacji w pożądanym kierunku. W szczególności konwersatorium i praca projektowa będą dotyczyć następujących zagadnień: 
sieci, gospodarka, środowisko, wiedza, warunki życia mieszkańców, administracja, odporność jednostki na szoki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W04; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; 
K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W03; S3_W04; S3_W06; S3_W07 
S3_U01; S3_U02 
S3_K03 

Foresight 
terytorialny - 
analizy i modele 
środowiskowe 

 15  15     30 3 PR B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wzajemne oddziaływanie zmian środowiska przyrodniczego i zmian struktury przestrzennej działalności społeczno-gospodarczej. 
Dostosowanie analiz środowiskowych do aktualnych potrzeb gospodarczych. Adaptacja do zmian klimatycznych (zjawiska ekstremalne). 
Preferencje środowiskowe dla rozwoju nowych technologii (np. serwery komputerowe), rolnictwa i energetyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; 
K_U01; K_U02; 
K_K01 

   



  

57 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W04;  
S3_U02; S3_U03 
S3_K03 

Wielcy 
futurolodzy i 
nowe koncepcje 
przyszłości 

 30       30 4 EP B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem kursu jest zapoznanie się z dorobkiem futurologii (futures studies), która zajmuje się budowaniem różnych scenariuszy 
przyszłości. Wspólna lektura fragmentów prac znanych futurologów będzie okazją do dyskusji o tym, jak konstruowane są różne wizje 
przyszłości, z jakiego kontekstu czerpią swoje przewidywania i jakie mają społeczne implikacje. Omówione zostaną różne nurty refleksji 
o przyszłości, skupiające się na rozwoju technologicznym, katastrofach ekologicznych i przemianach społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W04;  
K_U01; K_U02; K_U04; K_U08; K_U09; K_U10 
K_K01; K_K02; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W04; S3_W07 
S3U01; S3_U02; S3_U03; S3_U04 
S3_K01; S3_K02 

Foresight 
terytorialny w 
praktyce 

       40 40 5 Test P geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zaproponowane praktyki będą znacznie różniły się od innych, gdyż nie będą podzielone na poszczególne zajęcia, przedmioty czy bloki 
zajęciowe, ale będą jedną, długą, rozłożoną na kilka dni sesją kreatywną. Podczas jej trwania studenci rozdzielni na kilkuosobowe 
zespoły będą rywalizowali ze sobą uczestnicząc w intelektualnym wyścigu, podejmując na bieżąco decyzje i proponując rozwiązania dla 
wymyślonych przez siebie organizmów i struktur miejskich. Będą zmuszeni pod presją czasu odpowiadać na sukcesywnie spływające do 
nich informacje dotyczące dynamicznie zmieniającej się sytuacji (dotyczącej ich koncepcji).  W ramach tego przedmiotu przewiduje się 
nagrodę specjalną dla zwycięskiego zespołu. Celem zajęć jest wypracowanie różnorodnych podejść do tych samych zagadnień pod 
okiem opiekuna naukowego. Pierwszy cykl zajęć odbędzie się w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym w Murzynowie i będzie dotyczył 
foresightu gminy Brudzeń Duży, na terenie której jest położony MOG.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W04; K_W06; K_W11 
K_U02; K_U06; K_U07; K_U04 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03; S3_W04; S3_W05; S3_W06; S3_W08 
S3_U02; S3_U03 
S3_K01; S3_K02 

Indywidualny 
projekt 
foresightowy II 

      30  30 4 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W drugim semestrze studenci będą mieli za zadanie podjąć sformalizowaną współpracę (przy wsparciu UW i opiekuna naukowego) z 
organizacjami zewnętrznymi, dla których będą w najbliższym czasie realizowali projekt foresightowy. We współpracy z opiekunem 
naukowym projektu studenci będą przygotowywali harmonogram, dobór metod, a także dobór osób i ekspertów, których  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U05;K_U08; K_U04 
K_K06; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W05; S3_W08 
S3_U01; S3_U03 
S3_K02; S3_K03 

Seminarium 
magisterskie I 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Pierwszy semestr seminarium będzie poświęcony omówieniu zagadnień wynikających z przemyśleń studentów dotyczących ich 
indywidualnych projektów foresightowych. Omówione będą również wymogi dotyczące prac magisterskich. Seminarium powinno 
zakończyć się napisaniem przez studenta eseju o tematyce jego przyszłej pracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W04;  
K_U02; K_U06; K_U07 
K_K06; K_K07; K_K08  
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01; S3_W02; S3_W04 
S3_U02 
S3_K02; S3_K03 

Przedmioty do 
wyboru 
humanistyczne 

15        15 1  B  

Treści 
programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu nauk humanistycznych 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 280 

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty ECTS

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  
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Treści 
programowe  

Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Scenariusze 
rozwoju gmin i 
regionów 

 30     15  45 4 EP B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot poświęcony omawianiu realnych scenariuszy rozwoju polskich miast, ze szczególnym uwzględnieniem: podstaw 
teoretycznych scenariuszy, rozumienia związków przyczynowo-skutkowych oraz sposobów zastosowania scenariuszy tematycznych. 
Studenci powinni krytycznie, ale i kreatywnie podchodzić do proponowanych rozwiązań dla gmin i regionów oraz powinni umieć 
współuczestniczyć w budowaniu i przemodelowaniu scenariuszy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06;  
K_U01; K_U03; K_U05; K_U08; K_U02; K_U06; K_U07 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01; S3_W02; S3_W03; S3_W05; S3_W06 
S3_U01; S3_U02 
S3_K01; S3_K03 

Foresight 
terytorialny - 
doświadczenia 
światowe 

 30       30 2 Gra kreatywna B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach przedmiotu studenci otrzymują 30 – godzinne konwersatorium na temat doświadczeń światowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem badań europejskich) w obszarze foresightu terytorialnego. Omówione tu zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące 
integracji europejskiej, nowej polityki spójności, strategii Europa 2020, kolejnych programów ESPON. Przedmiot kończy gra kreatywna na 
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temat nowych możliwości rozwoju, gdzie na podstawie dostarczonych danych, modeli i procesów studenci konstruują różne scenariusze 
wydarzeń. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03;  
K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10 
K_K01; K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03; S3_W06 
S3_U01; S3_U02; S3_U04 
S3_K01 

Foresight 
terytorialny - 
analizy i modele 
ekonometryczne 

 15  15     30 3 PR B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach tego przedmiotu student uczy się rozpoznawania i badania zależności między zjawiskami ekonomicznymi oraz modelowania 
tych zjawisk. Zapoznaje się z podstawami dotyczącymi analizy szeregów czasowych, budowania indeksów złożonych oraz badania 
zależności pomiędzy zmiennymi, następnie poznaje podstawowe metody prognozowania i symulacji. W czasie zajęć projektowych 
nabywa umiejętności doboru odpowiedniej metody do postawionego problemu, tworzenia modeli prognostycznych, stawiania prognoz 
i ich weryfikacji oraz interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników. Uczy się oceny jakości prognoz, zapoznaje z możliwościami 
wykorzystywania konkretnych modeli oraz poznaje ograniczenia ich stosowania 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06 
K_U02 , K_U04, K_U06 
K_K02, K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W04 
S3_U02; S3_U03 
S3_K01; S3_K02 

Foresight 
terytorialny - 
analizy i modele 
urbanistyczne 

 15  15     30 3 PR B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot składa się z trzech części – wykładu, ćwiczeń i projektu w równym  wymiarze po 15 godzin zajęciowych na każdą część. 
W ramach przedmiotu studenci uczestniczą w otwartej dyskusji na temat miasta współczesnego – The Just City, Intercultural Urbanism, 
New Urbanism, Everyday Urbanism, and Post Urbanism – poznają współczesne koncepcje miejskie takie jak Collage City, Urban 
Villages,  Cosmopolis, według L.Sandercock. W ramach ćwiczeń – warsztatów studenci sami tworzą trójwymiarowe przestrzenne 
modele – makiety, które będą odpowiedzią na nowe wyzwania przyszłości (wyrażone przez nich w projekcie). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06 
K_U03; K_U04; K_U07; K_U09 
K_K03; K_K05; K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W05 
S3_U01; S3_U02; S3_U03; S3_U04 
S3_K01; S3_K02 

Foresight 
terytorialny z 
wykorzystaniem 
GIS 

   30     30 3 Test B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne mają umożliwić studentom indywidualne lub zespołowe wykonywanie prac 
z zakresu pozyskiwania, przetwarzania, udostępniania i wizualizacji informacji o terenie lub ocenę ich wyników, dla przedsięwzięć 
realizowanych w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się realizacją zadań z wykorzystaniem informacji przestrzennej 
(terytorialnej) lub planistycznych w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Celem przedmiotu jest ukształtowanie zdolności stosowania 
w pracy metod foresight’u terytorialnego (lub szerzej rozwoju regionalnego) z wykorzystaniem oprogramowania systemów informacji 
przestrzennej (GIS/SIP, komercyjnego lub open source), łącząc wiedzę przyrodniczą, geograficzną, z zakresu gospodarki przestrzennej 
i nauk społecznych, wiedzę na temat metod geostatystyki oraz informatyki dla kształtowania przyszłości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W10; K_W11 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K05; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W03; S3_W04; S3_W06; S3_W08 
S3_W01; S3_W02; S3_W03; S3_W04; S3_W06 
S3_K01; S3_K02; S3_K03 

Idee miast 
przyszłości 

 30       30 2 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
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przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot jest skonstruowany jako 30 godzinne konwersatorium z elementami mikro-projektów realizowalnych na każdych zajęciach. 
Ocena jest średnią arytmetyczną punktów zdobytych za mikro-projekty. W ramach konwersatorium studenci zapoznają się z głównymi 
nurtami i ideami dotyczącymi  miast przyszłości (smart-city, green and eco-city, patchwork-city, no-city, moving city, escape-city, city as 
a laboratory, resilient city). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02 
K_U03; K_U04 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01; S3_W02 
S3_U01; S3_U03 
S3_K01; S3_K03 

Indywidualny 
projekt 
foresightowy III 

      30  30 4 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W trzecim semestrze przedmiotu prowadzone będą przede wszystkim indywidualne spotkania z opiekunami naukowymi projektów, 
których celem będzie wsparcie studentów w ich współpracy z organizacjami zewnętrznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U05;K_U08; K_U04 
K_K06; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W05; S3_W08 
S3_U01; S3_U03 
S3_K02; S3_K03 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W drugim semestrze seminarium zajęcia będą służyły: ostatecznej konceptualizacji pytań i hipotez badawczych, opracowaniu 
wszystkich dodatkowych (wychodzące poza projekt foresightowy) metod badawczych, przygotowaniu narzędzi badawczych oraz 
kształtowaniu uczestniczenia studentów w dyskusji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W04;  
K_U02; K_U06; K_U07 
K_K06; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01; S3_W02; S3_W04 
S3_U02 
S3_K02; S3_K03 

Przedmioty do 
wyboru 
humanistyczne 

60        60 4  B  

Treści 
programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu nauk humanistycznych 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 
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5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści 
programowe  

Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Przygotowanie 
pracy 
magisterskiej i 
egzamin 
magisterski 

         20 EU, E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Indywidualny 
projekt 
foresightowy IV 

      30  30 5 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Ostatni semestr przedmiotu poświęcony jest współpracy indywidualnej z opiekunem projektu w celu przygotowania ostatecznej wersji 
projektu oraz jego prezentacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U05;K_U08; K_U04 
K_K06; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W05; S3_W08 
S3_U01; S3U03 
S3_K02; S3_K03 

Seminarium 
magisterskie III 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Ostatni semestr seminarium poświęcony jest współpracy indywidualnej z promotorem w celu przygotowania ostatecznej wersji pracy 
magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W05 
K_U02; K_U06; K_U07 
K_K06; K_K07; K_K08 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01; S_W02; S_W04 
S_U02 
S_K02; S_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 950 h 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej 
liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 

dziedzina nauk społecznych - geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna,  
- ekonomia i finanse 
- nauki o zarządzaniu i jakości,  
- nauki o polityce i administracji, 
- nauki socjologiczne 

 
 83% 
  2% 
  2% 
  5% 
  3%
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7. Tabela informacje ogólne o programie studiów 
Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne drugiego stopnia 
Kod ISCED 0319 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

Specjalność S1 – 58,5 ECTS 
Specjalność S2 – 61,5 ECTS 
Specjalność S3 – 54,0 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych (nie mniej niż 5 ECTS)  5 ECTS 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

Specjalność S1 – 96 ECTS 
Specjalność S2 – 99 ECTS 
Specjalność S3 – 97 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 

”. 
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Załącznik nr 12 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

„Załącznik nr 55 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

prowadzonych w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 100% Pedagogika 
 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Graduate Programme of Teaching English to Young Learners 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Graduate Programme of Teaching English to Young Learners 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w pogłębionym stopniu koncepcje socjologiczne, psychologiczne, 
pedagogiczne oraz lingwistyczne dotyczące rozwoju i edukacji dzieci i 
młodzieży oraz ich instytucjonalne implikacje i kulturowe uwarunkowania 

P7S_WG 

K_W02 posiada wiedzę na temat zasad efektywnego kształcenia oraz organizacji 
instytucji edukacyjnych zapewniających osiąganie sukcesów w uczeniu się 

P7S_WG 

K_W03 metody projektowania i ewaluacji sytuacji edukacyjnych i wychowawczych w 
pracy z dziećmi w zakresie nauki języka obcego oraz zintegrowanego 
podejścia językowo-przedmiotowego na poziomie przedszkolnym oraz 
wczesnoszkolnym 

P7S_WG 

K_W04 metody wspierania procesu rozwoju i kształcenia w zależności od 
zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów 

P7S_WG 

K_W05 specyfikę roli zawodowej nauczyciela edukacji językowej i zintegrowanego 
nauczania językowo-przedmiotowego we wczesnej edukacji oraz znaczenie 
planowania rozwoju osobistego i zawodowego 

P7S_WG, P7S_WK 
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K_W06 ma wiedzę na temat metodologii badań edukacyjnych i sposobów ich 
wykorzystania w praktyce 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W07 ma wiedzę w dziedzinie fonetyki, fonologii oraz gramatyki opisowej języka 
angielskiego i potrafi z niej skorzystać w praktycznym  zastosowaniu języka 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W08 podstawową wiedzę z zakresu zakładania i zarządzania działalnością w 
formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej na rynku usług 
edukacyjnych 

P7S1_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania sytuacji edukacyjnych na 
różnych etapach kształcenia, z uwzględnieniem praktycznych skutków 
obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego 

P7S_UW 

K_U02 tworzyć i oceniać projekty dydaktyczne dotyczące nauki języka obcego lub 
zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego 

P7S_UW 

K_U03 analizować i uzasadnić efektywność zastosowanych metod edukacyjnych 
oraz wychowawczych 

P7S_UW 

K_U04 dostosować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci i 
młodzieży na różnych etapach edukacji 

P7S_UW 

K_U05 sprawnie prowadzić zajęcia edukacyjne, zarządzać procesami uczenia się, 
skutecznie budując motywację uczniów 

P7S_UU 

K_U06 wykorzystać wiedzę metodologiczną do projektowania badań w paradygmacie 
ilościowym i jakościowym na różnych etapach kształcenia, z uwzględnieniem 
norm i reguł prawnych, zawodowych i etycznych 

P7S_UW 

K_U07 komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i kultur, 
negocjować i rozwiązywać konflikty, tworzyć pozytywny klimat komunikacji z 
dziećmi, gronem pedagogicznym oraz środowiskiem lokalnym 

P7S_UK 

K_U08 współpracować w zespole nauczycielskim oraz ze specjalistami wspierającymi 
proces rozwoju dzieci 

P7S_UO 
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K_U09 samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne, 
niezbędne do projektowania cyklu zajęć w pracy z dziećmi i młodzieżą 

P7S_UU 

K_U10 wykorzystać bogaty zasób środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających 
posługiwanie się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym  

P7S_UK 

K_U11 wykorzystywać odpowiednia terminologię pedagogiczną, przygotować prace 
pisemne i prezentacje, uczestniczyć w dyskusjach merytorycznych, 
wykorzystując specjalistyczny język pedagogiki na poziomie B2+ 

P7S_UK 

K_U12 zaprezentować wystąpienia w języku angielskim oraz przygotowywać prace 
pisemne na poziomie C1 

P7S_UK 

K_U13 wykorzystać różne media oraz wybrane techniki multimedialne w aktywności 
edukacyjnej i działalności zawodowej 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w wymiarze 
interdyscyplinarnym 

P7S_KK 

K_K02 refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z 
uczniami 

P7S_KK 

K_K03 budowania relacji z różnymi środowiskami kulturowymi oraz językowymi w 
celu tworzenia atmosfery dobrej komunikacji oraz wzajemnego zaufania 

P7S_KO 

K_K04 podjęcia odpowiedzialnego przywództwa, pracy w zespole, pełniąc różne role 
w społeczności szkolnej 

P7S_KO 

K_K05 budowania relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami 
procesu wychowania oraz kształcenia 

P7S_KO 

K_K06 wykorzystania wiedzy zawodowej zdobytej podczas praktyki oraz dzielenia się 
obserwacjami z otoczeniem 

P7S_KO 

K_K07 pozytywnego motywowania uczniów do nauki i tworzenia w placówce 
edukacyjnej dobrego klimatu dla aktywności i podejmowania różnych działań 

P7S_KR 

K_K08 na nowe inicjatywy i innowacje pedagogiczne, służące rozwojowi uczniów i P7S_KO 
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integracji rodziców i środowiska lokalnego z instytucją edukacyjną, dba o 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 

K_K09 przestrzegania etyki zawodowej, rozpoznawania dylematów etycznych 
związanych z wykonywaniem zawodu oraz podejmowania prób ich 
rozstrzygnięcia 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów, znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

3. Field of study and the year of study: Graduate Programme of Teaching English to Young Learners, Year 1 
3.1. Learning outcomes, delivery modes and assessment for Semester 1  

 

Module 
Delivery mode-contact hours Total 

number of 
hours 

 Total 
number of 
ECTS 

Forms of assessment 
of the learning 

outcomes 
P/B Academic 

discipline Lecture Seminar Workshop Practice 

Module 1: English 
Language Teaching 

 30 60  90 9 Written exam P Education 

Module content  

The content of the module is focused on approaches of teaching English to very young learners (kindergarten) and young 
learners (primary school). The content of the module includes: the methodology of teaching English to children, teaching the 
language in relation to diverse needs of children, planning language education and language-content integration, different 
approaches to assessment and evaluation, teaching writing, reading and text comprehension in the context of multilingualism 
and multiculturalism, the use of literature for children, language teaching materials and content and language integrated 
learning. 
Semester one courses:  Teaching English to Young Learners (30 h, WOK), Teaching Literacy in Bilingual Settings (30 h, 
SEM), Developing Teaching Skills (30 h, WOK) 
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Symbols of the 
learning outcomes  

K_W01,K_W03, K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U013 
K_K01, K_K02, K_K06 
 

Module2:Language 
and Linguistics 

30 30   60 5 Written exam B Education 

Module content The module aims at deepening knowledge and skills about learning the language and on increasing the linguistic awareness 
of a language teacher in the context of his role as a competence model for children. This module contains the elements of 
pronunciation, English phonetic system and grammar. In addition, the content also includes psychological and pedagogical 
foundations of teaching a foreign language to children (developmental predispositions), the process and ways of learning 
foreign language by children, children’s linguistic competence, general conditions for teaching children, strategies in language 
learning, teaching different language competences. 
Semester one courses:  Second Language Acquisition (30 h LEC), English Phonetics (30 h, SEM),  
 

Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U07,  
K_K06, K_K07 

Module 3: Tools for 
Professional 
Development 

30 60   90 6 Portfolio, oral exam B Education 

Module content The module contains content related to the acquisition of knowledge by students, skills and competences of a language 
teacher. They concern the skills of analysis and reflection, conducting action research and implementation of teachers in the 
research process, learning different research methods, active participation in creating research through acquiring knowledge 
and skills in academic and professional language, style and discourse. 
Semester one courses:  Tools of Reflective Teaching (30 SEM), Research Methods in Education (30 h LEC), Professional and 
Academic Discourse (30 h, SEM) 

Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_KU01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U013 
K_K01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K06, K_K09 
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Module 4: Student 
Practice 1 

  15 45 60 4 Student teaching journal 
and blog 

P Education 

Module content The content of this module is related to the integration of practical and theoretical experiences. During the course, the 
experience gained during student practice is discussed and analyzed. 
Semester one courses:  Student practice 1 (45h, PRA), Student practice clinic 1 (15 h, WOK),  
 

Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03,K_U04, K_U06,  
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 

Diploma seminar 1  30   30 6 Thesis abstract B Education 

Seminar content Introduction to the research process, identifying the research area, annotated bibliography, thesis overview (context and 
purpose). Starting the process of writing the literature review. 

Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W06 
K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02,K_K06, K_K08 
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3.1. Learning outcomes, delivery modes and assessment for Semester 2 

Module 
Delivery mode-contact hours Total 

number of 
hours 

 Total 
number of 
ECTS 

Forms of assessment 
of the learning 

outcomes 
P/B Academic 

discipline Lecture Seminar Workshop Practice 

Module 1: English 
Language Teaching 

 120   120 9 Written exam P Education 

Module content  

The content of the module is focused on approaches to teaching English to very young learners (preschool and kindergarten) 
and young learners (primary school). The content of the module includes: the methodology of teaching English to children, 
teaching the language in relation to diverse needs of children, planning language education and language-content integration, 
different approaches to assessment and evaluation, teaching writing, reading and text comprehension in the context of 
multilingualism and multiculturalism, the use of literature for children, language teaching materials and content and language 
integrated learning. 
Semester two courses:  Teaching English to Young Learners (30 h SEM), Assessing and Evaluating YL Language Teaching 
and Learning (30 h, SEM), Literature and Drama in ELT (30 h, SEM), Introduction to CLIL (30 h, SEM), Module exam 

Symbols of the 
learning outcomes  

K_W01,K_W03, K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U013  
K_K01, K_K02, K_K06 
 

Module2:Language 
and Linguistics 

  30  30 4 Written exam B Education 

Module content The module aims at deepening knowledge and skills about learning the language and linguistic awareness of a language 
teacher in the context of his role as a competence model for children. This module contains the elements of pronunciation, 
English phonetic system and grammar. In addition, the content also includes psychological and pedagogical foundations of 
teaching a foreign language to children (developmental predispositions), the process and ways of learning foreign language 
by children, children’s linguistic competence, general conditions for teaching children, strategies in language learning, 
teaching different language competences. 
Semester two courses:  Pedagogical Grammar (30 h, WOK), Module exam 
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Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U07,  
K_K06, K_K07 

Module 3: Tools for 
Professional 
Development 

 60   60 4 Portfolio, oral exam B Education 
 

Module content The module contains content related to the acquisition of knowledge by students, skills and competences of a language 
teacher. They concern the skills of analysis and reflection, conducting action research and implementation of teachers in the 
research process, learning different research methods, active participation in creating research through acquiring knowledge 
and skills in academic and professional language, style and discourse. 
Semester two courses:  Action Research (30 h, SEM), Professional and Academic Discourse (30 h, SEM), Module exam 

Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_KU01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U013 
K_K01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K06, K_K09  

Module 4: Student 
Practice 1 

  15 45 60 4 Student teaching journal 
and blog 

P Education 

Module content The content of this module is related to the integration of practical and theoretical experiences. During the course, the 
experience gained during student practice is discussed and analyzed. 
Semester two courses:  Student practice 1 (30 h, PRA), Student Practice Clinic 1 (30 h, WOK), Module exam 

Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03,K_U04, K_U06,  
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 

Diploma seminar 1  30   30 6 Thesis abstract B Education 

Seminar content Introduction to the research process, identifying the research area, annotated bibliography, thesis overview (context and 
purpose). Starting the process of writing the literature review.  
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Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W06 
K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02,K_K06, K_K08 

General University 
Subjects (OGUN) 

    45 3 Course syllabus   

Content Students are required to take a minimum of 3 ECTS credits during the first year of study from a selection of General University 
Subjects (so called “OGUN”) offered by the University of Warsaw. The selected courses should not be related to the students’ 
field of study, rather they should allow students to obtain knowledge and skills in diverse areas to broaden their academic 
experience.    
 

 
Number of ECTS (per sem.1): 30 
Number of ECTS (per sem.2): 30 
Number of ECTS (per year): 60  
Total number of course hours (per sem.1): 330 
Total number of course hours (per sem. 2): 345 
Total number of course hours: 675  
Total number of course hours (in a field of study): 1275 
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3.2 Field of study and the year of study: Graduate Programme of Teaching English to Young Learners, Year 2 

           3.2.2 Learning outcomes, delivery modes and assessment for Semester 1 

Module 

Delivery – contact hours 
Total number of 

hours in a 
module 

Total number 
of ECTS 

Forms of assessment of 
the learning outcomes P/A Academic 

discipline 
Lecture Seminar Workshop Practice 

Module 
5:General 
Education 

30 60   90 6 Portfolio, oral exam B Education 
 
 

Content  

This module contains a very broad scope of psychological and pedagogical foundation for teaching children, basic concepts in the 
field of psychology, the developmental profile of students during childhood and adolescence, cognition and social perception, the 
processes of communication between students and the teacher. This module also contains aspects concerning learning difficulties 
and strategies to support the development of aptitudes and interests together with emerging difficulties. Pedagogical content 
includes the organization and functioning of the education system in Poland and selected countries in Europe and worldwide, 
concepts regarding the roles of the teacher, and the elements of teacher's ethics. This module also contains issues regarding the 
teacher's profession in the face of socio-cultural changes in the multicultural and multilingual environment. 
Semester one courses:  Topics in Educational Psychology (30 h, SEM), Topics in Philosophy of Education (30 h, SEM), Clil in 
Different Contexts (30 h, LEC) 

Symbols of the 
learning 
outcomes 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07,K_U08, K_U09, K_U013 
K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K06, K_K09 

 
Module 
6:Subject 
Integrated 
Teaching in 
English 

 60 120  180 15 Project, oral exam P Education 
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Module content The content of the module concerns professional preparation of teachers for the process of integrating contents of individual 
subjects and familiarization with the characteristics of these subjects. The areas include: the process of teaching literacy, text 
comprehension, culture, knowledge about the language, text analysis and interpretation, the process of teaching mathematics, 
mathematical reasoning, the use of mathematics in everyday life, key concepts in the field of science, the process of scientific 
inquiry, knowledge of the theory of aesthetics, culture and its use in artistic and musical education, physical and health education. 
Semester one courses:  Semester one courses:  Art Education (30 h, WOK), Music education (30 h, WOK), Science education (30 
h, WOK), Math education, (30 h, WOK), Physical and health education (30 h, SEM), Language education (literacy) (30 h, SEM). 

Symbols of the 
learning 
outcomes 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W06,  
K_U01,K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01, K_K02, K_K05, K_K06 

Module 7: 
Student Practice 
2 

  15 30 45 3 Student teaching journal 
and blog 

P Education 

Module content 

The content of this module is related to the integration of practical and theoretical experiences. During the course, the experience 
gained during the internship is discussed and analyzed. 
Semester one courses:  Student practice 2 (30 h PRA), Student practice clinic 2 (15 h, WOK) 

Symbols of the 
learning 
outcomes 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U02, K_U03,K_U04, K_U06, K_U013, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

Diploma seminar 
2 

  30  30 6 Thesis completion B Education 

Seminar content Identification of the research questions, choosing appropriate research methodology, designing research instruments, collecting and 
analysing data. Academic language style in English will also be reviewed. 

Symbols of the 
learning 
outcomes 

K_W01, K_W06 
K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02,K_K06, K_K08 
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           3.2.2 Learning outcomes, delivery modes and assessment for Semester 2 

Module 

Delivery – contact hours 
Total number of 

hours in a 
module 

Total number 
of ECTS 

Forms of assessment of 
the learning outcomes P/A Academic 

discipline 
Lecture Seminar Workshop Practice 

Module 
5:General 
Education 

 90 45  135 18 Portfolio, oral exam B Education 
 

Content  

This module contains a very broad scope of psychological and pedagogical foundation for teaching children, basic concepts in the field 
of psychology, the developmental profile of students during childhood and adolescence, cognition and social perception, the processes 
of communication between students and the teacher. This module also contains aspects concerning learning difficulties and strategies 
to support the development of aptitudes and interests together with emerging difficulties. Pedagogical content includes the 
organization and functioning of the education system in Poland and selected countries in Europe and worldwide, concepts regarding 
the roles of the teacher, and the elements of teacher's ethics. This module also contains issues regarding the teacher's profession in 
the face of socio-cultural changes in the multicultural and multilingual environment. 
Semester two courses:  Early education (30 h, SEM), Curriculum studies (30 h, WOK), Special education (30 h, SEM), Bilingualism 
and multiculturalism: Critical Issues and Practices (30 h, SEM), Developing Portfolio (15 h, WOK) 

 

Symbols of the 
learning 
outcomes 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07,K_U08, K_U09, K_U013 
K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K06, K_K09 

Module 7: 
Student 
Practice 2 

  15 30 45 3 Student teaching journal 
and blog 

P Education 
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Module 
content 

The content of this module is related to the integration of practical and theoretical experiences. During the course, the experience 
gained during the internship is discussed and analyzed. 
Semester two courses:  Student practice 2 (30 h, PRA), Student practice clinic 2 (30 h, WOK) 

Symbols of the 
learning 
outcomes 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03,K_U04, K_U06,  
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 

Diploma 
seminar 2 

  30  30 6 Thesis completion B Education 

Seminar 
content 

Identification of the research questions, choosing appropriate research methodology, designing research instruments, collecting and 
analysing data. Academic language style in English will also be reviewed. 

Symbols of the 
learning 
outcomes 

K_W01, K_W06 
K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02,K_K06, K_K08 

General 
University 
Subjects 
(OGUN) 

    45 3 Course syllabus   

Course 
content 

Students are required to take a minimum of 3 ECTS credits during the second year of study from a selection of General University 
Subjects (so called “OGUN” ) offered by the University of Warsaw. The selected courses should not be related to the students’ field of 
study, rather they should allow students to obtain knowledge, skills and competences in diverse areas to broaden their academic 
experience.    

 
Number of ECTS (per sem.1): 30 
Number of ECTS (per sem.2): 30 
Number of ECTS (per year): 60  
Total number of course hours (per sem.1): 360 
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Total number of course hours (per sem.2): 240 
Total number of course hours: 600  
Total number of course hours (in a field of study): 1275 
 
CHART EXPLANATIONS 
Classes linked with the profile of teaching: 
– P – practical classes linked with practical profile 
– B – academic classes linked with academic profile 
– WOK – Workshop, 
– SEM – Seminar, 
– PRA – Practice, 
– LEC - Lecture 

 

 

4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 95% 

 
5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:  
Magister na kierunku Graduate Programme of Teaching English to Young Learners 

 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0114 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36 ECTS 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

115 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS (zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 
humanistyczne) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

67 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 150 godzin praktyk, 5 ECTS  

Praktyki odbywają się w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak niepublicznych mieszczących się na terenie Warszawy i okolic, w klasach 1–3.  
Nadzór nad przebiegiem praktyk sprawuje pracownik Wydziału, który jest również odpowiedzialny za rekrutację oraz współpracę z nauczycielami-
mentorami/opiekunami studentów w szkołach, w których odbywają się praktyki. 
Praktyki rozpoczynają się od obserwacji lekcji prowadzonych przez nauczycieli-opiekunów praktyk. Następnie studenci, pod nadzorem mentorów, przeprowadzają 
stałe elementy lekcji (rozgrzewka, udzielanie instrukcji, organizowanie pracy w parach/grupach). Kolejnym etapem praktyk studenckich jest samodzielne planowanie 
i prowadzenie zajęć – całych lekcji. W ramach praktyk studenci, pod nadzorem mentorów, samodzielnie tworzą „CLIL Unit” – zestaw scenariuszy ośmiu lekcji 
powiązanych ze sobą tematycznie, integrujących treści językowo-przedmiotowe, a następnie prowadzą zaplanowane przez siebie zajęcia. 
W ramach odbywanej praktyki studenci wykorzystują swoją dotychczas zdobytą wiedzę na zajęciach z metodyki nauczania języka angielskiego oraz innych 
pokrewnych przedmiotów objętych programem studiów  
Celem nadrzędnym praktyk jest pogłębienie świadomości i refleksji nauczyciela opartej na wiedzy i zdobywanych w placówkach umiejętnościach oraz 
doświadczeniach pedagogicznych.  
Studenci podczas praktyk mają za zadanie: 
- przeprowadzić wstępną rozmowę z nauczycielem-mentorem/opiekunem praktyk służącą ustaleniu zasad współpracy; 
- obserwować lekcje, a podczas obserwacji zastanowić się nad środowiskiem szkolnym, stałymi elementami lekcji, sposobami zarządzania klasą, instrukcjami 
dawanymi uczniom przez nauczyciela, materiałami dydaktycznymi; 
- współpracować z nauczycielem-mentorem/opiekunem praktyk, konsultować z mentorem planowane lekcje; 
- prowadzić pod nadzorem mentora stałe elementy lekcji (rozgrzewka, wydawanie poleceń, organizowanie pracy w parach/grupach); 
- samodzielnie zaplanować i przeprowadzić zajęcia – całe lekcje, przygotować scenariusze zajęć oraz pomoce dydaktyczne; 
- samodzielnie zaplanować i przeprowadzić „CLIL Unit” – zestaw scenariuszy ośmiu lekcji powiązanych ze sobą tematycznie, integrujących treści językowo-
przedmiotowe; 
- dokonywać samooceny i refleksji dotyczącej przebiegu praktyk; 
- przygotować sprawozdanie z przebiegu praktyk i realizacji zadań w formie m. in. bloga, wpisów na platformie internetowej i portfolio. 
Celem praktyki pedagogicznej odbywanej przez studentów na lekcjach języka angielskiego w klasach 1-3 jest: 
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystywania w praktyce; 



17 

- nabycie umiejętności współdziałania z nauczycielem-mentorem/opiekunem praktyk i pozostałymi osobami z personelu szkoły; 
- nabycie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i ewaluacji procesu nauczania języka angielskiego w klasach 1-3; 
- nabycie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia zajęć integrujących treści językowo-przedmiotowe; 
- nabycie umiejętności refleksyjnego analizowania i dokumentowania pracy własnej oraz dzieci w różnorodnych sytuacjach edukacyjnych; 
- nabycie umiejętności autoewaluacji własnych działań w klasie i ich wpływu na przebieg lekcji/osiągnięcie celów lekcji; 
- doskonalenie umiejętności obserwowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w pracy nauczyciela; 
- kształtowanie postawy współodpowiedzialności za przebieg własnej praktyki, twórczego podejścia do wykonywanych zadań, inicjatywy i samodzielności 
w działaniu; 
- nabycie postawy gotowości do wyznaczania sobie kolejnych celów zawodowych, sposobów ich realizacji i weryfikowania, czy zostały one osiągnięte. 
”. 
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Załącznik nr 13 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

„Załącznik nr 57 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Historia 100% Historia 
    
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: historia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: historia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i 

nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w stopniu pogłębionym specyfikę przedmiotową i metodologiczną historii, w tym 
zwłaszcza metody krytyki źródeł, wnioskowania historycznego oraz etapy
postępowania badawczego. 

P7S_WG 

K_W02 w stopniu pogłębionym wybraną epokę historyczną i obszar badań historycznych; 
uwarunkowania i złożone zależności między wybranymi zjawiskami i procesami w tym 
zakresie. 

P7S_WG 

K_W03 w stopniu pogłębionym źródła historyczne wykorzystywane w badaniach nad wybraną 
epoką i obszarem badań historycznych; rozumie przyczyny gatunkowej i typologicznej 
zmienności źródeł w czasie oraz sposoby ich rozpoznawania, opisu i klasyfikowania. 

P7S_WG 

K_W04 w stopniu pogłębionym historię historiografii oraz współczesne teorie, prądy i szkoły
badawcze związane z wybraną epoką i obszarem badań historycznych. 

P7S_WG 
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K_W05 w stopniu pogłębionym nauki pomocnicze historii, ze szczególnym uwzględnieniem 
nauk wykorzystywanych w badaniach nad wybraną epoką i obszarem badań 
historycznych. 

P7S_WG 

K_W06 związki między historią a innymi dyscyplinami nauk i znaczenie interdyscyplinarności 
dla rozwoju historiografii w przeszłości i obecnie oraz możliwości zastosowania 
osiągnięć innych nauk we własnej pracy badawczej 

P7S_WG 

K_W07 szczegółową terminologię specjalistyczną z zakresu nauk historycznych oraz 
terminologię innych wybranych nauk humanistycznych i społecznych; rozumie 
potrzebę ich stosowania w komunikacji naukowej; rozumie naturę języka jako 
narzędzia komunikacji w naukach historycznych i historyczną zmienność znaczeń 
słów i pojęć. 

P7S_WG 

K_W08 etniczne, kulturowe, ideologiczne, polityczne i inne uwarunkowania prowadzenia 
badań historycznych oraz zmienność tych uwarunkowań w czasie i przestrzeni, a 
także wpływ tych uwarunkowań na własną postawę badawczą oraz postawy innych 
badaczy. 

P7S_WK 

K_W09 wpływ uwarunkowań historycznych na świadomość i tożsamość współczesnych 
społeczeństw oraz na przebieg wybranych procesów politycznych, społecznych, 
ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie; rozumie sposoby 
wykorzystywania wiedzy o przeszłości w tych procesach. 

P7S_WK 

K_W10 pojęcia prawa autorskiego i zasady ochrony własności intelektualnej w pracy 
zawodowej historyka. 

P7S_WK 

K_W11 potrzebę prowadzenia pracy badawczej w relacji z otoczeniem społecznym oraz 
przedsiębiorczego wykorzystywania wiedzy historycznej w odpowiedzi na 
zróżnicowane potrzeby społeczne. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować oraz porządkować źródła historyczne i 
opracowania do wybranego zagadnienia; prowadzić wieloaspektową krytykę źródeł 
historycznych z wykorzystaniem narzędzi nauk pomocniczych historii, w tym narzędzi 
cyfrowych, i na podstawie ich analizy formułować krytyczne sądy. 

P7S_UW 
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K_U02 ocenić zgodnie z zasadami krytyki naukowej stan badań nad wybranym źródłem i 
problemem badawczym oraz różne propozycje interpretacyjne i metodologiczne
występujące w tych badaniach. 

P7S_UW 

K_U03 samodzielnie formułować złożone problemy badawcze z zakresu historii, dobierać 
metody i specjalistyczne narzędzia służące ich rozwiązaniu, stawiać hipotezy i je 
testować oraz prezentować wyniki swoich badań w różnych formach i przy 
wykorzystaniu różnego typu narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

P7S_UW 

K_U04 integrować wiedzę z różnych nauk historycznych i innych dyscyplin humanistycznych 
i społecznych oraz stosować ją w typowych i nietypowych sytuacjach zawodowych. 

P7S_UW 

K_U05 porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i specjalistycznych technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk historycznych i innych dyscyplin 
humanistycznych oraz przekazywać wiedzę o historii niespecjalistom. 

P7S_UK 

K_U06 prowadzić dyskusję naukową z wykorzystaniem wyników własnych badań oraz 
poglądów innych autorów, samodzielnie formułować płynące z niej wnioski oraz 
tworzyć syntetyczne podsumowania. 

P7S_UK 

K_U07 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, w tym w zakresie tematyki związanej z kierunkiem studiów, 
przy wykorzystaniu specjalistycznej terminologii. 

P7S_UK 

K_U08 organizować pracę w zespole, współdziałać z partnerami o różnych kompetencjach w 
ramach zespołu oraz kierować pracą zespołu w procesie realizacji zadań z zakresu 
badań historycznych i upowszechniania wiedzy historycznej. 

P7S_UO 

K_U09 śledzić postęp badań w swojej dyscyplinie i obszarze zainteresowań zawodowych, 
samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze, rozwijać 
zainteresowania oraz kierować własną karierą zawodową, a także udzielać wsparcia 
innym osobom w tym zakresie. 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do  

K_K01 oceny poziomu własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, przyjmowania i 
ustosunkowywania się do recenzji swej pracy naukowej i zawodowej oraz 
prezentowania aktywnej i krytycznej postawy wobec przekazywanych mu treści. 

P7S_KK 
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K_K02 stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności warsztatowych i metody naukowej w 
rozwiązywaniu różnorodnych problemów i zadań zawodowych oraz jest gotów do 
korzystania z opinii ekspertów w przypadkach wykraczających poza jego kompetencje.

P7S_KK 

K_K03 uznawania znaczenia wiedzy o przeszłości w kształtowaniu tożsamości 
współczesnych wspólnot lokalnych, regionalnych, religijnych, narodowych, 
ponadnarodowych i innych; ma pogłębioną świadomość znaczenia historii dla 
utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach oraz roli historyka w tym 
procesie.  

P7S_KO 

K_K04 podejmowania działań służących ochronie dziedzictwa historycznego i kulturowego 
oraz inspirowania innych do aktywności prowadzącej do realizacji tego celu oraz jest 
gotów do upowszechniania wiedzy historycznej za pomocą różnych kanałów 
komunikacji i wśród różnych adresatów. 

P7S_KO 

K_K05 podejmowania działań służących twórczemu i przedsiębiorczemu wykorzystaniu 
wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych historyka w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie otoczenia społecznego, w projektach społeczno-kulturowych, 
edukacyjnych i innych. 

P7S_KO 

K_K06 samodzielnego identyfikowania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oraz 
społeczną odpowiedzialnością historyka, rozumie konieczność przestrzegania norm 
etycznych, standardów obowiązujących w pracy badawczej historyka i w popularyzacji 
wiedzy historycznej, a także do podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych 
zasad przez innych. 

P7S_KR 

3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminaria 1 i 2 
  60      60 8 Ocena ciągła 

aktywności, proj. 
B Historia 

Treści 
programowe  

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie historyczne 
oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru badawczego, właściwe 
dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i porządkowanie 
źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk pomocniczych historii; dorobek 
historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie problemów badawczych oraz 
zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole badawczym; prowadzenie 
i podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; problemy etyczne związane 
z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej; 
metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz-uczeń i pracy w dialogu z promotorem i innymi uczestnikami 
seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw badawczych innych osób; 
wykorzystanie wiedzy historycznej w projektach na rzecz otoczenia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W8, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_K01, K_K02, K_K05, 
K_K06 
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Formy pisarstwa 
historycznego 1 

       Praca 
własna 
student
a 

 4 PR B Historia 

Treści 
programowe  

Różne typy i formy pisarstwa naukowego i ich zastosowanie w prezentowaniu wybranych problemów danej epoki lub obszaru 
badawczego; krytyczna analiza form i dorobku historiografii; specjalistyczna terminologia nauk historycznych właściwa dla 
badanej epoki i dziedziny historii; znaczenie języka jako narzędzia komunikacji naukowej; problemy etyczne związane z 
konstruowaniem narracji historycznej; standardy (m.in. etyczne) obowiązujące podczas przygotowywania i publikacji tekstów 
naukowych, w tym zasady ochrony własności intelektualnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K06 

Historia 
historiografii 

 30       30 4 T B Historia 

Treści 
programowe  

Geneza, rozwój i zmienność dyscypliny naukowej historia w perspektywie historycznej; najważniejsze kierunki badawcze 
historiografii, uwarunkowania społeczne, polityczne, kulturowe i ideowe ich powstania; wpływ najważniejszych systemów 
filozoficznych i ideologii na sposób postrzegania historii i możliwości jej badania; wpływ innych nauk na historię w procesie jej 
rozwoju jako dyscypliny naukowej; rola historii jako nauki w procesach społeczno-kulturowych w szczególności w XIX i XX w.; 
specjalistyczna terminologia z zakresu historii historiografii; usytuowanie własnych badań i doświadczenia jako historyka 
w  kontekście historycznego rozwoju dyscypliny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_U04, K_U09; K_K03 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 

X X  X     Co 
najmnie
j 30 

4 T, ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

B Historia 
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dziedzin 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

Treści 
programowe  

Integrowanie różnych perspektyw badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), 
przygotowujące do stawiania nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej epoki 
oraz ich wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian na tle 
porównawczym oraz ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie historycznej; 
znaczenie czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie historycznej; 
różnego typu źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych problemów historii 
poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych dotyczących tych problemów; 
pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, kulturowej oraz przyczyn 
historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji historycznej przy obserwacji 
współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii i in.; wpływ uwarunkowań 
historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość dziedzictwa historycznego dla 
konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych elementów dziedzictwa kulturowego 
w procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka w kształtowaniu postaw społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_U02*, K_U04*, K_U06*, K_U09, K_K01, K_K06 
 
*NIE DOTYCZY WYKŁADÓW 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
językowych”, do 
wyboru przez 
studenta  

 X  X     30 4 E, T B Historia 

Treści 
programowe  

Posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; specjalistyczna 
terminologia historyczna i specyfika narracji historycznych w danym j. nowożytnym; analiza różnego typu tekstów naukowych 
z zakresu historii w danym j. nowożytnym; zasady pisania tekstów naukowych z zakresu historii w danym j. nowożytnym; 
świadomość roli znajomości języka obcego w komunikacji naukowej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_U05, K_U07, K_K01 

Grupa zajęć: 
„Nauki 
społeczne”, 
zajęcia 
ogólnouniwersyt
eckie, do wyboru 
przez studenta 
spoza oferty IH 

        Co 
najmnie
j 30 
godzin  

6 Zgodnie z 
sylabusem  

B Dziedzina nauk 
społecznych 
(ekonomia i 
finanse, 
geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o 
bezpieczeństwie, 
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, nauki o 
polityce i 
administracji, 
nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, nauki 
prawne, nauki 
socjologiczne, 
pedagogika, 
prawo 
kanoniczne, 
psychologia) 

Treści 
programowe 

Zgodnie z sylabusem; rozbudzanie zaciekawienia rozwojem innych nauk i otwartości na propozycje badawcze innych nauk. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Praca 
dyplomowa we 
współpracy z 
otoczeniem 
społeczno-
gospodarczym 

       Kurs 
internet
owy 

Zgodnie 
z 
wymag
aniami 
jednost
ki 
prowad
zącej 

- Zgodnie z 
wymaganiami 
jednostki 
prowadzącej 

B  

Treści 
programowe  

Zgodnie z ofertą jednostki prowadzącej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11, K_U04, K_K03, K_K05 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 180 
 
4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminaria 1 i 2 
  60      60 8 Ocena ciągła 

aktywności, proj. 
B Historia 

Treści 
programowe  

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie historyczne 
oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru badawczego, właściwe 
dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i porządkowanie 
źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk pomocniczych historii; dorobek 
historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie problemów badawczych oraz 
zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole badawczym; prowadzenie 
i podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; problemy etyczne związane 
z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej; 
metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz-uczeń i pracy w dialogu z promotorem i innymi uczestnikami 
seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw badawczych innych osób; 
wykorzystanie wiedzy historycznej w projektach na rzecz otoczenia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W8, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_K01, K_K02, K_K05, 
K_K06 
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Formy pisarstwa 
historycznego 2 

       Praca 
własna 
student
a 

 4 PR B Historia 

Treści 
programowe  

Różne typy i formy pisarstwa naukowego i ich zastosowanie w prezentowaniu wybranych problemów danej epoki lub obszaru 
badawczego; krytyczna analiza form i dorobku historiografii; specjalistyczna terminologia nauk historycznych właściwa dla 
badanej epoki i dziedziny historii; znaczenie języka jako narzędzia komunikacji naukowej; problemy etyczne związane 
z konstruowaniem narracji historycznej; standardy (m.in. etyczne) obowiązujące podczas przygotowywania i publikacji tekstów 
naukowych, w tym zasady ochrony własności intelektualnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_U01, K_U02, K_U, K_K01, K_K06 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
językowych” (do 
wyboru)  

 X  X     30 4 E, T B Historia 

Treści 
programowe  

Posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; specjalistyczna 
terminologia historyczna i specyfika narracji historycznych w danym j. nowożytnym; analiza różnego typu tekstów naukowych 
z zakresu historii w danym j. nowożytnym; zasady pisania tekstów naukowych z zakresu historii w danym j. nowożytnym; 
świadomość roli znajomości języka obcego w komunikacji naukowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_U05, K_U07, K_K01 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji w 
zakresie 

 X  X  X   30 4 Proj., praca 
pisemna, 
prezentacja 

B Historia 
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technologii 
informacyjnej i 
komunikacji 
naukowej” (do 
wyboru) 

Treści 
programowe  

Gatunki pisarstwa historycznego i specyfika stylu naukowego; sposoby konstruowania różnych wypowiedzi naukowych 
i popularnonaukowych; w tym z zastosowaniem zaawansowanych technik komunikacyjno-informacyjnych; błędy popełniane 
w tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych; znaczenie konstruktywnych recenzji jako elementu pracy badawczej; 
samodzielne tworzenie różnych tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz krytyczna ich ocena; zasady redakcji i korekty 
tekstu naukowego; sztuka argumentacji; występowanie w dyskusji naukowej w różnych rolach, planowanie i konstruowanie 
złożonych wypowiedzi ustnych na tematy specjalistyczne z wykorzystaniem zasad retoryki oraz narzędzi wizualizacji danych; 
ocena wypowiedzi innych zgodnie z zasadami obowiązującymi w polemice naukowej; metody samodzielnego doskonalenia 
kompetencji komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_W10, K_U01, K_U03; K_U05, K_U06, K_K01, K_K06 

Grupa zajęć: 
„Źródłoznawstwo 
i specjalistyczne 
narzędzia 
warsztatu 
badawczego 
historyka” (do 
wyboru z oferty 
IH) 

 X  X  X   Co 
najmnie
j 30 

4 proj., kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności, 
praca pisemna 

B Historia 

Treści 
programowe  

Typologia i geografia źródeł, przyczyny ich chronologicznej i geograficznej zmienności w poszczególnych epokach oraz 
konsekwencje ich zróżnicowania dla procedury interpretacyjnej; metody i zaawansowane narzędzia krytyki różnych typów 
źródeł historycznych w procesie badawczym, w tym specjalistyczne narzędzia nauk pomocniczych historii właściwe dla 
poszczególnych epok (epigrafika, paleografia, neografia, dyplomatyka, kodykologia, sfragistyka, chronologia, heraldyka, 
numizmatyka, prasoznawstwo, filmoznawstwo i in.) oraz nauk z pogranicza dziedzin wykorzystywanych w historii (np. 
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statystyka, demografia historyczna, geografia historyczna i in.); wybrane narzędzia cyfrowej analizy danych źródłowych; 
znajomość specjalistycznej terminologii nauk pomocniczych historii; nowoczesne narzędzia utrwalania, przekazywania i analizy 
źródeł historycznych oraz wizualizacji danych historycznych, w tym narzędzia cyfrowe; wyzwania techniczne i badawcze 
związane z opracowywaniem nowych typów źródeł (np. źródła cyfrowe, masowe); specyfika języka źródeł i ich zmienność 
w czasie, ze szczególnym uwzględnieniem języków starożytnych (np. łacina, greka, języki starożytne Bliskiego Wschodu); 
instytucje ochrony dziedzictwa historycznego i inne podmioty sprawujące pieczę nad zasobami źródłowymi; metody 
samodzielnego doskonalenia warsztatu badawczego historyka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U09, K_K01, K_K04 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 
dziedzin 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

30        30 2 T B Historia 

Treści 
programowe  

Integrowanie różnych perspektyw badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), 
przygotowujące do stawiania nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej epoki 
oraz ich wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian w danej 
epoce na tle porównawczym oraz ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie 
historycznej; znaczenie czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie 
historycznej; różnego typu źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych 
problemów historii poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych 
dotyczących tych problemów; pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, 
kulturowej oraz przyczyn historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji 
historycznej przy obserwacji współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii i in.; 
wpływ uwarunkowań historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość dziedzictwa 
historycznego dla konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych elementów dziedzictwa 
kulturowego w procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka w kształtowaniu postaw społecznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_U09, K_K01, K_K06 
 

Grupa zajęć: 
„Teoria badań 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

X X  X     Co 
najmnie
j 30 

4 T, kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności 

B Historia 

Treści 
programowe  

Podstawy teoretyczne badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii; dyskusje naukowe dotyczące kluczowych 
problemów teorii badań historycznych poszczególnych epok i dziedzin historii oraz uwarunkowania historyczno-kulturowe tych 
dyskusji; specyfika metodologiczna badań z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i historii kultury; związki nauk 
historycznych z innymi naukami, w szczególności humanistycznymi i społecznymi; zasady doboru metod badawczych 
odpowiednich do badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii i możliwości ich wykorzystania we własnej praktyce 
badawczej; analiza opracowań naukowych pod kątem zastosowanej metody badawczej i ich krytyczna ocena; definiowanie 
i uzasadnianie własnego stanowiska metodologicznego; standardy obowiązujące w pracy naukowej i neutralna/zaangażowana 
postawa badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_U04, K_U09, K_K02, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 210 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminaria 1 i 2 
  60      60 8 Ocena ciągła 

aktywności, proj. 
B Historia 

Treści 
programowe  

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie historyczne 
oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru badawczego, właściwe 
dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i porządkowanie 
źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk pomocniczych historii; dorobek 
historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie problemów badawczych oraz 
zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole badawczym; prowadzenie i 
podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; problemy etyczne związane 
z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej; 
metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz-uczeń i pracy w dialogu z promotorem i innymi uczestnikami 
seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw badawczych innych osób; 
wykorzystanie wiedzy historycznej w projektach na rzecz otoczenia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W8, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_K01, K_K02, K_K05, 
K_K06 

Węzłowe 
problemy 
wybranego 

       Praca 
własna 

 6 EU B Historia 
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obszaru lub 
dziedziny badań 
historycznych 

student
a 

Treści 
programowe  

Ogólna i szczegółowa, wieloaspektowa wiedza na temat wybranego przez studenta jako wiodący obszaru badawczego (epoki 
lub/i dziedziny historycznej); zintegrowanie i pogłębienie wiedzy związanej z tematyką pracy magisterskiej; metody 
samodzielnego rozszerzania wiedzy i planowania własnej pracy; konstruowanie złożonych wypowiedzi ustnych o charakterze 
naukowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_U04, K_U09, K_K01 

Grupa zajęć: 
„Źródłoznawstwo 
i specjalistyczne 
narzędzia 
warsztatu 
badawczego 
historyka” (do 
wyboru z oferty 
IH) 

 X  X  X   Co 
najmnie
j 30 

4 proj., kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności, 
praca pisemna 

B Historia 

Treści 
programowe  

Typologia i geografia źródeł, przyczyny ich chronologicznej i geograficznej zmienności w poszczególnych epokach oraz 
konsekwencje ich zróżnicowania dla procedury interpretacyjnej; metody i zaawansowane narzędzia krytyki różnych typów 
źródeł historycznych w procesie badawczym, w tym specjalistyczne narzędzia nauk pomocniczych historii właściwe dla 
poszczególnych epok (epigrafika, paleografia, neografia, dyplomatyka, kodykologia, sfragistyka, chronologia, heraldyka, 
numizmatyka, prasoznawstwo, filmoznawstwo i in.) oraz nauk z pogranicza dziedzin wykorzystywanych w historii (np. 
statystyka, demografia historyczna, geografia historyczna i in.); wybrane narzędzia cyfrowej analizy danych źródłowych; 
znajomość specjalistycznej terminologii nauk pomocniczych historii; nowoczesne narzędzia utrwalania, przekazywania i analizy 
źródeł historycznych oraz wizualizacji danych historycznych, w tym narzędzia cyfrowe; wyzwania techniczne i badawcze 
związane z opracowywaniem nowych typów źródeł (np. źródła cyfrowe, masowe); specyfika języka źródeł i ich zmienność 
w czasie, ze szczególnym uwzględnieniem języków starożytnych (np. łacina, greka, języki starożytne Bliskiego Wschodu); 
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instytucje ochrony dziedzictwa historycznego i inne podmioty sprawujące pieczę nad zasobami źródłowymi; metody 
samodzielnego doskonalenia warsztatu badawczego historyka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U09, K_K01, K_K04 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 
dziedzin 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

X X  X     Co 
najmnie
j 60 

8 T, E, kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności  

B Historia 

Treści 
programowe 

Integrowanie różnych perspektyw badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), 
przygotowujące do stawiania nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej epoki 
oraz ich wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian na tle 
porównawczym oraz ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie historycznej; 
znaczenie czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie historycznej; 
różnego typu źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych problemów historii 
poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych dotyczących tych problemów; 
pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, kulturowej oraz przyczyn 
historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji historycznej przy obserwacji 
współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii i in.; wpływ uwarunkowań 
historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość dziedzictwa historycznego dla 
konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych elementów dziedzictwa kulturowego w 
procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka w kształtowaniu postaw społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_U02*, K_U04*, K_U06*, K_U09, K_K01, K_K06 
 
*NIE DOTYCZY WYKŁADÓW 
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Grupa zajęć: 
„Teoria badań 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

X X  X     Co 
najmnie
j 30 

4 T, kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności 

B Historia 

Treści 
programowe  

Podstawy teoretyczne badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii; dyskusje naukowe dotyczące kluczowych 
problemów teorii badań historycznych poszczególnych epok i dziedzin historii oraz uwarunkowania historyczno-kulturowe tych 
dyskusji; specyfika metodologiczna badań z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i historii kultury; związki nauk 
historycznych z innymi naukami, w szczególności humanistycznymi i społecznymi; zasady doboru metod badawczych 
odpowiednich do badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii i możliwości ich wykorzystania we własnej praktyce 
badawczej; analiza opracowań naukowych pod kątem zastosowanej metody badawczej i ich krytyczna ocena; definiowanie i 
uzasadnianie własnego stanowiska metodologicznego; standardy obowiązujące w pracy naukowej i neutralna/zaangażowana 
postawa badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_U04, K_U09, K_K02, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 180 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 1 i 2 

  60      60 8+14 Ocena ciągła 
aktywności, 
praca 
magisterska 

B Historia 

Treści 
programowe 

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie historyczne 
oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru badawczego, właściwe 
dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i porządkowanie 
źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk pomocniczych historii; dorobek 
historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie problemów badawczych oraz 
zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole badawczym; prowadzenie i 
podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; problemy etyczne związane 
z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej; 
metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz-uczeń i pracy w dialogu z promotorem i innymi uczestnikami 
seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw badawczych innych osób; 
wykorzystanie wiedzy historycznej w projektach na rzecz otoczenia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów  

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05; K_W07; K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05; K_U06, 
K_U08, K_K01, K_K02, K_K05, K_K06 

Grupa zajęć: 
„Źródłoznawstwo 
i specjalistyczne 

 X  X  X   Co 
najmnie
j 30 

4 proj., kolokwium, 
ocena ciągła 

B Historia 
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narzędzia 
warsztatu 
badawczego 
historyka” (do 
wyboru z oferty 
IH) 

aktywności, 
praca pisemna 

Treści 
programowe  

Typologia i geografia źródeł, przyczyny ich chronologicznej i geograficznej zmienności w poszczególnych epokach oraz 
konsekwencje ich zróżnicowania dla procedury interpretacyjnej; metody i zaawansowane narzędzia krytyki różnych typów 
źródeł historycznych w procesie badawczym, w tym specjalistyczne narzędzia nauk pomocniczych historii właściwe dla 
poszczególnych epok (epigrafika, paleografia, neografia, dyplomatyka, kodykologia, sfragistyka, chronologia, heraldyka, 
numizmatyka, prasoznawstwo, filmoznawstwo i in.) oraz nauk z pogranicza dziedzin wykorzystywanych w historii (np. 
statystyka, demografia historyczna, geografia historyczna i in.); wybrane narzędzia cyfrowej analizy danych źródłowych; 
znajomość specjalistycznej terminologii nauk pomocniczych historii; nowoczesne narzędzia utrwalania, przekazywania i analizy 
źródeł historycznych oraz wizualizacji danych historycznych, w tym narzędzia cyfrowe; wyzwania techniczne i badawcze 
związane z opracowywaniem nowych typów źródeł (np. źródła cyfrowe, masowe); specyfika języka źródeł i ich zmienność 
w czasie, ze szczególnym uwzględnieniem języków starożytnych (np. łacina, greka, języki starożytne Bliskiego Wschodu); 
instytucje ochrony dziedzictwa historycznego i inne podmioty sprawujące pieczę nad zasobami źródłowymi; metody 
samodzielnego doskonalenia warsztatu badawczego historyka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U09, K_K01, K_K04 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 
dziedzin 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

X X  X     Co 
najmnie
j 30 

4 T, E, kolokwium, 
ciągła ocena 
aktywności  

B Historia 
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Treści 
programowe  

Integrowanie różnych perspektyw badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), 
przygotowujące do stawiania nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej epoki 
oraz ich wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian na tle 
porównawczym oraz ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie historycznej; 
znaczenie czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie historycznej; 
różnego typu źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych problemów historii 
poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych dotyczących tych problemów; 
pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, kulturowej oraz przyczyn 
historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji historycznej przy obserwacji 
współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii i in.; wpływ uwarunkowań 
historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość dziedzictwa historycznego dla 
konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych elementów dziedzictwa kulturowego w 
procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka w kształtowaniu postaw społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_U02*, K_U04*, K_U06*, K_U09, K_K01, K_K06 
 
*NIE DOTYCZY WYKŁADÓW 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu: co najmniej 690 
Informacje dodatkowe: 
 
I. Studenci, którzy nie ukończyli studiów I stopnia na kierunku historia, muszą zaliczyć zajęcia uzupełniające z 
programu studiów na kierunku historia I stopnia w wymiarze: 
 

 Wstęp do badań historycznych – ćwiczenia – 30 godz. 
 Nauki pomocnicze historii z wybranej epoki – ćwiczenia – 30 godz. 
 Egzamin poziom B z wybranej epoki  
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II. Studenci mogą w trakcie studiów realizować fakultatywną specjalizację zawodową: 
 dydaktyczną 
 archiwistyczną 
 popularyzatorską 

5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauk humanistycznych Historia 95 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 7 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 117 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

120 
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Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 

 

Załącznik  

ZASADY REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW NA KIERUNKU HISTORIA 

STUDIA II STOPNIA 

1. Student rozpoczynający studia jest zobowiązany w pierwszym semestrze studiów (semestr zimowy I roku studiów), najpóźniej do 20 
listopada, wybrać indywidualnego opiekuna naukowego i uzyskać jego zgodę na pełnienie tej funkcji. 

2. Opiekunem naukowym jest promotor pracy magisterskiej. W przypadku, gdy promotor zadeklaruje, że nie podejmuje się pełnić funkcji 
indywidualnego opiekuna naukowego, opiekunem może być inny pracownik naukowy lub dydaktyczny IH UW ze stopniem co najmniej 
doktora. W przypadku niepodjęcia przez promotora pracy magisterskiej funkcji indywidualnego opiekuna naukowego studenta, student 
jest zobowiązany uzyskać zgodę na piśmie innego pracownika naukowego lub dydaktycznego ze stopniem co najmniej doktora na objęcie 
funkcji jego indywidualnego opiekuna naukowego. Pracownik naukowy lub dydaktyczny IH UW podejmuje obowiązki indywidualnego 
opiekuna naukowego studenta za zgodą promotora jego pracy magisterskiej i dyrektora ds. studenckich IH UW (lub/i dziekana ds. 
studenckich – w zależności od struktury organizacyjnej UW). 

3. Student ma obowiązek podać do wiadomości dyrektora ds. studenckich IH (lub/i dziekana ds. studenckich – w zależności od struktury 
organizacyjnej UW) imię i nazwisko promotora–indywidualnego opiekuna naukowego bądź nazwiska promotora i indywidualnego 
opiekuna naukowego w pierwszym semestrze I roku studiów, najpóźniej do dnia 1 grudnia. 

4. Do obowiązków indywidualnego opiekuna naukowego studenta należy: 
a) udzielenie studentowi merytorycznego wsparcia w sprecyzowaniu problematyki badawczej, którą student chce zgłębiać; 
b) udzielenie studentowi merytorycznego wsparcia w dokonaniu wyboru zajęć, które zostaną włączone do jego indywidualnego planu 

studiów; 
c) udzielenie studentowi merytorycznego wsparcia w skonstruowaniu indywidualnego planu studiów; 
d) zatwierdzenie indywidualnego planu studiów studenta i potwierdzenie tego własnoręcznym podpisem na formularzu; 
e) opiniowanie i zatwierdzanie zmian w indywidualnym planie studiów studenta pozostającego pod jego opieką. 

5. Student przygotowuje indywidualny plan studiów w specjalnym formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej instrukcji. 
6. W planie studiów należy: 



25 

a) wskazać wszystkie przedmioty, które student chce zrealizować do końca II roku studiów, odpowiednio w poszczególnych grupach 
zajęć, w tym zajęcia, które zrealizował lub zaczął realizować w I semestrze I roku studiów; 

 zajęcia do wyboru realizowane w I semestrze I roku studiów, czyli przed zatwierdzeniem planu studiów, student wybiera samodzielnie 
z oferty IH, a następnie wpisuje do indywidualnego planu studiów; 

b) wskazać przypisaną im liczbę godzin i punktów ECTS; 
c) podać imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego seminarium, lub – jeżeli 

seminarium prowadzone jest przez więcej niż jednego samodzielnego pracownika naukowego – imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie 
naukowe samodzielnych pracowników naukowych; 

d) podać imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy samodzielnego pracownika naukowego, który przeprowadzi egzamin dopuszczający 
z obszaru badawczego (epoki i/lub dziedziny badawczej); 

e) tak dobrać zajęcia, by w ciągu roku student zaliczył łącznie co najmniej 60 pkt ECTS;  
f) tak dobrać zajęcia, by wykłady nie stanowiły więcej niż 15% łącznej liczby ECTS uzyskiwanych w ciągu całego toku studiów (liczba 

ECTS uzyskanych z wykładów nie może przekroczyć 18 w ciągu całego toku studiów); 
g) w przypadku zajęć z nauk społecznych, realizowanych poza IH, nie jest konieczne wykazywanie w planie tytułów zajęć, jednak student 

musi łącznie uzyskać z tych przedmiotów 6 ECTS. 
7. Informacja o ofercie dydaktycznej IH dla II stopnia studiów dostępna jest na stronie IH oraz w systemie USOS. 
8. Student jest zobowiązany opracować indywidualny plan studiów we współpracy z opiekunem naukowym do 20 grudnia i niezwłocznie 

przekazać go do sekretariatu ds. studenckich IH UW (i/lub dziekanatu – w zależności od struktury organizacyjnej UW), po wcześniejszym 
zatwierdzeniu planu przez opiekuna naukowego; opiekun jest zobowiązany potwierdzić swoją akceptację własnoręcznym podpisem na 
wypełnionym formularzu. 

9. Indywidualny plan studiów stanowi podstawę rozliczenia roku i całego toku studiów przez studenta. 
10. W uzasadnionych przypadkach student może dokonywać korekty swojego indywidualnego planu studiów po jego zatwierdzeniu przez 

opiekuna naukowego. Zmiany takie muszą zostać dokonane na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem etapu studiów, którego zmiany 
dotyczą. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zgoda dyrektora ds. studenckich IH (lub/i dziekana – w zależności od struktury 
organizacyjnej UW).  
W celu uzyskania zgody student zobowiązany jest do: 
a) przedłożenia uzasadnienia postulowanej zmiany/zmian na piśmie indywidualnemu opiekunowi naukowemu i zatwierdzone przez 

opiekuna, co musi zostać potwierdzone jego własnoręcznym podpisem; 
b) przedłożenia znowelizowanego indywidualnego planu studiów dyrektorowi ds. studenckich IH (lub/i dziekanowi – w zależności od 

struktury organizacyjnej UW) co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem semestru, w którym odbywać się będą zajęcia nowo 
wprowadzone do indywidualnego planu studiów; w planie należy wykazać nazwę przedmiotu, liczbę godzin i przyporządkowanych 
ECTS. 
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Formularz wypełniany przez studenta i zatwierdzany przez opiekuna naukowego.  
 

Indywidualny plan studiów 
 

Imię i nazwisko ……. (studenta) 
Numer albumu ……… (studenta) 
Studia w latach ……….. – ……….. 
 
Promotor pracy magisterskiej …………… (Imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy) 
Indywidualny opiekun naukowy …………. (Imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy) 
 
 

Rok 
studiów 

Semestr 
(1, 2, 3, 4)

Nazwa przedmiotu Nazwa grupy zajęć Liczba 
godzin  

Liczba 
punktów 
ECTS 

Zajęcia obowiązkowe 

1 1 Historia historiografii  30 4 

Zajęcia do wyboru przez studenta 
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Dodatkowa specjalizacja (nieobowiązkowa) archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwista 
Na kierunku: historia 
Poziom kształcenia: studia II stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studia: stacjonarne 
Rok studiów: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Teoria archiwalna 

 30       30 3 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe 

 
Teoria archiwalna – przedmiot i metody badania, terminologia archiwalna, problemy stosowania pojęcia 
zespołu archiwalnego i zasad proweniencji i pertynencji terytorialnej, teorie gromadzenia archiwaliów, 
archiwum historyczne jako instytucja, modele organizacji archiwów historycznych, sieć archiwów w 
Polsce, problemy klasyfikacji archiwów, teorie dostępu i udostępniania archiwaliów w archiwum 
historycznym – formuła archiwum otwartego, archiwa historyczne w przestrzeni publicznej, archiwum 
historyczne a społeczeństwo nowoczesne, archiwum w sieci instytucji dziedzictwa kulturowego, zasób 
archiwalny jako składnik dziedzictwa kulturowego 

Prawo archiwalne 

15        15 1 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 
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Treści programowe  Prawodawstwo regulujące zasady działania archiwów historycznych, gromadzenie i udostępnianie, 
ograniczenia dostępu do zasobu, problemy publiczności i prywatności 

Metodyka archiwalna. Problemy 
ogólne: środowisko tradycyjne i 
cyfrowe 

    30    30 3 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe  
 

Metodyka archiwalna – przedmiot i metody badania, pojęcie opracowywania archiwalnego, etapy i metody 
opracowania, standardy opracowania archiwalnego, standardy opisu archiwalnego, zastosowanie 
technologii informatycznych w opracowaniu archiwalnym, tworzenie pomocy archiwalnych w systemie 
klasycznym i elektronicznym – przewodniki po narodowym zasobie archiwalnym, państwowym zasobie 
archiwalnym, zespole, przewodniki tematyczne, inwentarze w formie klasycznej i elektronicznej, spisy 
zespołów w formie baz danych, tematyczne bazy danych, sumariusze, repertoria, opracowanie archiwów 
osobistych, dokumentacji technicznej, fotografii, nagrania, filmu, materiałów telewizyjnych, druków 
ulotnych, inne nowe problemy pojawiające się w trakcie rozwoju tej dziedziny wiedzy, zasady działania 
systemów teleinformatycznych, metadane w systemach teleinformatycznych, praktyczne ćwiczenia w ich 
stosowaniu, inne nowe problemy pojawiające się w trakcie rozwoju tej dziedziny wiedzy 

Historia ustroju i instytucji 30        30 2 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe  Modele ustrojowe od średniowiecza po wiek XIX i pierwsza poł. XX w., klasyfikacja instytucji od 
średniowiecza do XIX w. i pierwszą poł. XX w.,  czynniki wpływające na ewolucję ustrojów i instytucji, 
instytucje w systemach ustrojowych, instytucje administracyjne, sądowe, gospodarcze, wojskowe, 
kulturalne, naukowe, oświatowe 

Historia form kancelaryjnych  30       30 3 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe  Kancelaria odbiorcy, kancelaria wystawcy, kancelaria okresu księgi wpisów – kancelaria królewska, 
miejska, sądowa, kościelna, kancelaria akt czynności, kancelaria akt spraw, systemy kancelaryjne na 
ziemiach polskich w XIX w., kancelaria bezdziennikowa, obieg dokumentacji, formularz dokumentu, 
rodzaje dokumentacji 
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Dodatkowa specjalizacja (nieobowiązkowa)…archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwista 
Na kierunku: historia 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne. 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: letni 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Metodyka archiwalna. Wybrane 
problemy szczegółowe 

 30       30 3 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe  

Problemy opracowania wybranych rodzajów archiwaliów – dokumenty pergaminowe i papierowe, 
pieczęcie, akta księgi wpisów (kancelaria królewska, sądowa, miejska), archiwalia rodzinno-majątkowe, 
archiwalia kartograficzne, problemy wyodrębniania zespołu, nadawania układu wewnętrznego 
(systematyzacji), wyboru standardu i poziomu informacyjnego, opisu wybranych rodzajów archiwaliów, 
inne nowe problemy pojawiające się w trakcie rozwoju dziedziny wiedzy 

Archiwa na świecie 

 15       15 1,5  Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe  Historia i organizacja sieci archiwów amerykańskich, francuskich, brytyjskich, niemieckich, rosyjskich, 
archiwa w sieci – prezentacja archiwum, bazy danych, dokumenty on line 
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Dodatkowa specjalizacja (nieobowiązkowa) archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwista 
Na kierunku: historia 
Poziom kształcenia: studia II stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Rok studiów: drugi 
Semestr: zimowy 

Zabezpieczenie archiwaliów  15       15 1,5 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe  Podstawowe zasady zabezpieczania archiwaliów, budownictwo archiwalne, wyposażenie magazynów, standardy 
przechowania i zabezpieczania różnych rodzajów archiwaliów. 
 

Paleografia i neografia 
 

   30     30 3 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe  Ewolucja pisma od średniowiecza po wiek XX., normalizacja zasad gramatyki i ortografii, pismo łacińskie, 
gotyckie, angielskie i francuskie, pismo polskie pochyłe, pismo prostopadłe, neografia gotycka, paleografia 
ruska (neografia gotycka i paleografia ruska tylko w przypadku znajomości przez studentów języka 
niemieckiego i rosyjskiego) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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Archiwum elektroniczne 

    15    15 1,5 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe  

Digitalizacja archiwaliów, wybór i standaryzacja formatów i nośników cyfrowych, problemy digitalizacji 
różnych rodzajów archiwaliów – dokumentacja aktowa, różne rodzaje dokumentacji nie aktowej, problemy 
metadanych dokumentów skanowanych w kontekście wyszukiwania i udostępniania, problemy 
przechowywania 

Historia archiwów 

15        15 1 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe  Archiwum odbiorcy i wystawcy, archiwum w kancelarii okresu księgi wpisów, archiwum jako odrębna 
instytucja o specyficznych kompetencjach, archiwa na ziemiach polskich w XIX wieku – Królestwo Polskie, 
zabór pruski, zabór austriacki, archiwa w Polsce Niepodległej, archiwa PRL 

Edytorstwo źródeł 
 

 15       15 1,5 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe  Standardy edycji źródłowych, problemy normalizacji wydawnictw źródłowych, teorie edytorskie, 
klasyfikacja wydawnictw źródłowych, problem wyboru podstawy wydania, etapy powstania wydawnictw 
źródłowych 

Praktyka archiwalna         90 2 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe Praktyczne zastosowanie  w działalności archiwum historycznego i archiwum instytucji wiadomości nabytych z 
archiwistyki i zarządzania dokumentacją 

Egzamin ustny          3 EU 
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Specjalizacja jest rozliczana do końca drugiego roku. 
 
Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 31 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 270 (bez praktyki archiwalnej) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Treści programowe Sprawdzenie wiadomości nabytych w trakcie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i laboratorium
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Dodatkowa specjalizacja (nieobowiązkowa)  

nauczycielska – przygotowanie do nauczania przedmiotu głównego historia oraz przedmiotu dodatkowego wiedza o społeczeństwie w 
szkołach ponadpodstawowych 

 
Na kierunku studiów: historia 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: studia stacjonarne  
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: zimowy 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Psychologia ucznia szkoły 
ponadpodstawowej 

  
X 

      30 1 proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Psychologia ucznia szkoły 
ponadpodstawowej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 ma wiedzę na temat sylwetki rozwojowej ucznia w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
 zna formy aktywności uczniów w okresie ucznia w okresie wczesnej 
dojrzałości; 
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 ma wiedzę o problemach rozwojowych uczniów w okresie wczesnej 
dojrzałości; 
Umiejętności 

 rozróżnia aspekty rozwoju ucznia w okresie ucznia w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
 rozpoznaje przejawy różnych form aktywności ucznia w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
 rozpoznaje zmiany psychiczne zachodzące w ucznia w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
 rozpoznaje symptomy dysharmonii w rozwoju ucznia; 
Kompetencje społeczne 

 ma świadomość odpowiedzialności nauczyciela wobec uczniów;  
 prezentuje postawę szacunku wobec unia; 
 ma świadomość konieczności stałego pogłębiania swojej wiedzy z 
zakresu psychologii ucznia. 
 

Pedagogika nauczania w szkołach 
ponadpodstawowych 

  
X 

      30 1 EU, proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Pedagogika nauczania w szkołach 
ponadpodstawowych 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 rozumie znaczenie środowiska rówieśniczego oraz autorytetów 
w szkole ponadpodstawowej; 
 zna metody rozwiązywania konfliktów; 
 posiada wiedzę na temat pracy nauczyciela w szkole 
ponadpodstawowej; 
Umiejętności: 
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 stosuje metody komunikacji adekwatne do sytuacji 
wychowawczej;  
 rozpoznaje i rozwiązuje problemy wychowawcze w szkole 
ponadpodstawowej; 
 odnajduje fachową literaturę z zakresu pedagogiki w szkole 
ponadpodstawowej; 
Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość odpowiedzialności nauczyciela wobec 
uczniów;  
 wykazuje empatię wobec potrzeb wychowawczych ucznia; 
 ma świadomość konieczności stałego pogłębiania swojej 
wiedzy z zakresu pedagogiki w szkole ponadpodstawowej. 
 

Procesy narodowościowe  
w XIX–XXI w.  

  
X 

      15 1 Ocena 
ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Procesy narodowościowe  
w XIX–XXI w. 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 zna koncepcje i wybrane definicje narodu; 
 wymienia najważniejsze problemy narodowościowe we 
współczesnej Europie; 
 rozumie procesy zachodzące we współczesnej Europie i osadza 
je w kontekście historycznym; 
Umiejętności 

 omawia na przykładach przyczyny i sposoby rozwiązywania 
długotrwałych konfliktów miedzy narodami; 
 omawia zagadnienie migracji we współczesnej Europie i na 
świecie; 
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 rozpoznaje i ocenia zjawiska negatywne i pozytywne w 
relacjach między narodami; 
 czerpie informacje z różnych źródeł oraz je hierarchizuje, 
analizuje i ocenia. 
Kompetencje społeczne 

 reprezentuje postawę poszanowania własnego i innych 
narodów; 
 dostrzega wpływ mediów na kształtowanie wyobrażeń o innych 
narodach; 
 ma świadomość konieczności stałego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
 posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 
poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 
 współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 

Ekonomia w edukacji 
obywatelskiej 

  
X 

      15 1 Ocena 
ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Ekonomia w edukacji 
obywatelskiej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 zna główne zasady funkcjonowania systemu gospodarczego we 
współczesnej Polsce i Europie; 
 przedstawia na przykładach funkcje i formy pieniądza w 
gospodarce rynkowej; 
 wymienia główne prawa i obowiązki pracownika oraz 
pracodawcy; 
Umiejętności 
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 wyjaśnia zasady funkcjonowania współczesnej gospodarki 
rynkowej; 
 ocenia rolę banków we współczesnej ekonomii światowej; 
 wyjaśnia na przykładach znaczenie głównych elementów 
działań marketingowych dla przedsiębiorstw i konsumentów; 
 prezentuje swój pogląd na temat udziału państwa w życiu 
gospodarczym; 
 przedstawia wieloaspektowy charakter procesów globalizacji; 
 czerpie informacje na temat współczesnych ekonomii z różnych 
źródeł oraz hierarchizuje, analizuje i ocenia uzyskane informacje. 
Kompetencje społeczne 

 ma świadomość konieczności stałego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
 dostrzega rolę mediów w życiu gospodarczym; 
 posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych;

 współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 
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Rok studiów pierwszy 
Semestr letni 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Dydaktyka historii w szkołach 
ponadpodstawowych 

  
X 

      45 2,5 proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Dydaktyka historii w szkołach 
ponadpodstawowych 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dotyczące nauczania historii w zakresie podstawowym w szkole 
ponadpodstawowej; 

 zna typy, modele i ogniwa lekcji; zna konstrukcję lekcji 
problemowej; 

 zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji; 
 hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do 

przeprowadzenia lekcji przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych; 

 systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie 
nauczania–uczenia się przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych; 

 charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich 
zastosowanie w procesie nauczania–uczenia się; 
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 zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w 
procesie nauczania–uczenia się przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych. 

Umiejętności 

 samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji; 
 porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych 

celów kształcenia, w tym celów lekcji problemowej; 
 dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 

lekcji; 
 dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów 

kształcenia; 
 prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki 

multimedialne i technologię informacyjną; 
 przygotowuje prezentację multimedialną na wybrany temat; 
 formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów; 
 planuje swoją pracę dydaktyczną; 

Kompetencje społeczne 

 dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania 
się do poziomu rozwoju uczniów; 

 ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej 
uczniów w procesie nauczania–uczenia się; 

 prezentuje postawę szacunku wobec uczniów; 
 rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności 

procesu nauczania; 
 współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 

zadania; 
 posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych. 
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Dydaktyka WOS w szkołach 
ponadpodstawowych 

  
X 

      45 2,5 Proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Dydaktyka WOS w szkołach 
ponadpodstawowych 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dotyczące nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
zakresie podstawowym; 

 zna typy, modele i ogniwa lekcji; 
 zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji; 
 hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do 

przeprowadzenia lekcji przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
szkołach ponadpodstawowych; 

 systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie 
nauczania–uczenia się przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
szkołach ponadpodstawowych; 

 charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich 
zastosowanie w procesie nauczania–uczenia się; 

 zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w 
procesie nauczania–uczenia się przedmiotu wiedza o 
społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych; 

Umiejętności 

 samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji; 
 porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych 

celów kształcenia; 
 dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 

lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem mediów; 
 dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów 

kształcenia; 
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 prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki 
multimedialne i technologię informacyjną; 

 formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów 
oraz tworzy test nauczycielski; 

 planuje swoją pracę dydaktyczną; 
Kompetencje społeczne 

 dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania 
się do poziomu rozwoju uczniów; 

 ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej 
uczniów w procesie nauczania–uczenia się; 

 prezentuje postawę szacunku wobec uczniów; 
 rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności 

procesu nauczania; 
 współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 

zadania; 
 posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych. 

Podstawy wiedzy o prawie 

 
X 

       30 1 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Podstawy wiedzy o prawie 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza: 

 zna rodzaje i gałęzie prawa oraz podaje zasady tworzenia i 
egzekwowania prawa; 
 zna podstawowe pojęcia związane z prawem; 
 wymienia źródła, z których wywodzą się normy w różnych 
systemach prawnych; 
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 zna podstawowe procedury obowiązujące w postępowaniu 
cywilnym, karnym i administracyjnym; 
 zna zasady organizacji sądów powszechnych w Polsce; 
 definiuje pojęcie prawa człowieka i wymienia najważniejsze z 
nich; 
Umiejętności 

 omawia źródła, funkcje i dziedziny prawa oraz rozpoznaje 
rodzaje prawa; 
 wyjaśnia zasady hierarchiczności, spójności i zupełności w 
systemie prawnym; 
 opisuje źródła prawa w Polsce oraz hierarchię aktów prawnych;
 wyjaśnia zasady powoływania sędziów; 
 przedstawia ideę i historyczny rodowód praw człowieka; 
 charakteryzuje prawa człowieka i obywatela opisane w 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej; 
 odnajduje akty prawne regulujące wybrane dziedziny życia 
społecznego. 
Kompetencje społeczne 

 ma świadomość znaczenia prawa i praworządności w życiu 
każdego człowieka oraz w funkcjonowaniu państwa; 
 jest gotów do stałego poszerzania i aktualizowania swojej 
wiedzy; 
 posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych;

 współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 

Współczesne społeczeństwo w 
ujęciu socjologicznym 

  
X 

      15 1 Ocena 
ciągła 
aktywności, 
kolokwium 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 
Współczesne społeczeństwo w 
ujęciu socjologicznym 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza: 

 zna prawidłowości życia społecznego; 
 wskazuje źródła i skutki konfliktów społecznych oraz sposoby 
ich rozwiązywania; 
 zna zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, 
 podaje przykłady norm i instytucji społecznych oraz 
charakteryzuje ich funkcje w życiu społecznym; 
 zna przemiany społeczne, jakie dokonały się w Polsce w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat i ich skutki, 
Umiejętności: 

 charakteryzuje wybrane zbiorowości, społeczności, wspólnoty, 
społeczeństwa, ze względu na obowiązujące w nich reguły i więzi; 
 omawia na przykładach źródła i mechanizmy konfliktów 
społecznych oraz sposoby ich rozwiązywania. 
 opisuje przejawy kontroli społecznej w życiu codziennym; 
 opisuje mechanizm i skutki społecznego wykluczenia oraz 
sposoby przeciwdziałania temu zjawisku; 
 czerpie z rożnych źródeł, selekcjonuje i ocenia informacje 
dotyczące wybranych zagadnień; 
 formułuje pytania dotyczące zagadnień życia społecznego we 
współczesnej Polsce i na świecie i znajduje materiały niezbędne do 
udzielenia na nie odpowiedzi. 
Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość konieczności nieustannego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
 docenia rolę przekazu medialnego w kształtowaniu postaw 
umiejętność opinii uczniów; 
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 posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 
poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 
 współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 

Opinia publiczna i media we 
współczesnym społeczeństwie 

  
X 

      15 1 Ocena 
ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Opinia publiczna i media we 
współczesnym społeczeństwie 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza: 

 wie w jaki sposób kształtuje się opinia publiczna; 
 zna cele i formy przekazu medialnego; 
 charakteryzuje najważniejsze media w Polsce i na świecie; 
Umiejętności: 

 wyjaśnia jakimi sposobami wyraża się opinia publiczna oraz 
wskazuje przykłady wpływu opinii publicznej na decyzje polityczne;  
 opisuje funkcje mediów oraz wyjaśnia znaczenie ich 
niezależności i pluralizmu; 
 analizuje rożne formy przekazu medialnego; 
 formułuje pytania dotyczące funkcjonowania opinii publicznej i 
mediów i znajduje materiały niezbędne do udzielenia na nie 
odpowiedzi. 
Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość konieczności nieustannego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
 docenia rolę przekazu medialnego w kształtowaniu opinii 
publicznej i postaw jednostek; 
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 posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 
poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 
 współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 

Praktyka pedagogiczna w szkole 
ponadpodstawowej – historia 

        
X 

60 3 Na 
podstawie 
dokumentacji 
praktyki 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Praktyka pedagogiczna w szkole 
ponadpodstawowej – historia 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 zna  regulamin  praktyk  i  zasady  prowadzenia  dokumentacji 
praktyk; 
 na przykładzie placówki, w której odbył praktykę zna specyfikę 
szkoły ponadpodstawowej;  
 zna zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej; 
 czynności  nauczyciela  wykonywane  w  toku  lekcji  historii  w 
szkole ponadpodstawowej; 
 charakteryzuje  procesy  komunikowania  interpersonalnego  i 
społecznego w zespołach klasowych; 
 opisuje  organizację  przestrzeni  w  klasie  i  sposoby  jej 
zagospodarowania. 
Umiejętności: 

 ocenia  czynności  podejmowane  przez  opiekuna  praktyki  w  toku 
prowadzonej przez niego lekcji i aktywności pozalekcyjnej; 

 planuje i przeprowadza lekcje historii w szkole ponadpodstawowej;
 wykorzystuje  w  toku  lekcji  historii  środki  multimedialne, 

technologię  informacyjną  i  przygotowane  przez  siebie  pomoce 
dydaktyczne; 

 stosuje posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki ogólnej i 
przedmiotowej; 
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 rozróżnia poziom aktywności poszczególnych uczniów. 
Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość konieczności stosowanego zachowania się podczas 
praktyki; 

 rozpoznaje  specyfikę  interakcji  nauczyciel–uczeń  oraz  interakcji 
między uczniami w toku lekcji historii; 

 współpracuje  z  opiekunem  praktyki,  innymi  nauczycielami  oraz 
specjalistami pracującymi z uczniami;  

 docenia  znaczenie  autorytetu  nauczyciela w  procesie  nauczania–
uczenia się; 

 dostrzega swoje mocne i słabe w toku pełnienia roli nauczyciela; 
 ma świadomość doskonalenia swoich kompetencji zawodowych. 

Praktyka pedagogiczna w szkole 
ponadpodstawowej – WOS 

        
X 

60 3 Na 
podstawie 
dokumentacji 
praktyki 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Praktyka pedagogiczna w szkole 
ponadpodstawowej – WOS 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 zna  regulamin  praktyk  i  zasady  prowadzenia  dokumentacji 
praktyk; 
 na przykładzie placówki, w której odbył praktykę zna specyfikę 
szkoły ponadpodstawowej;  
 zna zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej; 
 czynności nauczyciela wykonywane w toku lekcji WOS w szkole 
ponadpodstawowej; 
 charakteryzuje  procesy  komunikowania  interpersonalnego  i 
społecznego w zespołach klasowych; 
 opisuje  organizację  przestrzeni  w  klasie  i  sposoby  jej 
zagospodarowania. 
Umiejętności: 
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 ocenia  czynności  podejmowane  przez  opiekuna  praktyki  w  toku 
prowadzonej przez niego lekcji WOS i aktywności pozalekcyjnej; 

 planuje i przeprowadza lekcje WOS w szkole ponadpodstawowej; 
 wykorzystuje w toku lekcji WOS środki multimedialne, technologię 

informacyjną i przygotowane przez siebie pomoce dydaktyczne; 
 stosuje posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki ogólnej i 

przedmiotowej; 
 rozróżnia poziom aktywności poszczególnych uczniów. 
Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość konieczności stosowanego zachowania się podczas 
praktyki; 

 rozpoznaje  specyfikę  interakcji  nauczyciel–uczeń  oraz  interakcji 
między uczniami w toku lekcji; 

 współpracuje  z  opiekunem  praktyki,  innymi  nauczycielami  oraz 
specjalistami pracującymi z uczniami;  

 docenia  znaczenie  autorytetu  nauczyciela w  procesie  nauczania–
uczenia się; 

 dostrzega swoje mocne i słabe w toku pełnienia roli nauczyciela; 
 ma świadomość doskonalenia swoich kompetencji zawodowych. 
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Rok studiów drugi 
Semestr zimowy 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Dydaktyka historii w programie 
rozszerzonym szkoły 
ponadpodstawowej 

  
X 

      45 2,5 Proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Dydaktyka historii w programie 
rozszerzonym szkoły 
ponadpodstawowej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dotyczące nauczania historii w zakresie rozszerzonym; 

 zna procedury i zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z 
historii; 

 zna typy, modele i ogniwa lekcji; zna konstrukcję lekcji 
problemowej; 

 zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji; 
 hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do 

przeprowadzenia lekcji przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych; 

 systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie 
nauczania–uczenia się przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych; 

 charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich 
zastosowanie w procesie nauczania–uczenia się; 
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 zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w 
procesie nauczania–uczenia się przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych w programie rozszerzonym. 

Umiejętności 

 samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji; 
 porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych 

celów kształcenia, w tym celów lekcji problemowej; 
 dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 

lekcji; 
 dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów 

kształcenia; 
 prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki 

multimedialne i technologię informacyjną; 
 przygotowuje prezentację multimedialną na wybrany temat; 
 formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów i 

przygotowujące ich do egzaminu maturalnego oraz tworzy test 
nauczycielski z historii w szkołach ponadpodstawowych; 

 planuje swoją pracę dydaktyczną. 
Kompetencje społeczne 

 dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania 
się do poziomu rozwoju uczniów; 

 ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej 
uczniów w procesie nauczania–uczenia się; 

 prezentuje postawę szacunku wobec uczniów; 
 rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności 

procesu nauczania; 
 współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego zadania.
 posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych. 
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Dydaktyka WOS w programie 
rozszerzonym szkoły 
ponadpodstawowej 

  
X 

      45 2,5 Proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Dydaktyka WOS w programie 
rozszerzonym szkoły 
ponadpodstawowej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dotyczące nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
zakresie rozszerzonym; 

 zna procedury i zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z 
przedmiotu wiedza o społeczeństwie; 

 zna typy, modele i ogniwa lekcji; 
 zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji; 
 hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do 

przeprowadzenia lekcji przedmiotu wiedza o społeczeństwie; 
 systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie 

nauczania–uczenia się przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
zakresie rozszerzonym; 

 charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich 
zastosowanie w procesie nauczania–uczenia się; 

 zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w 
procesie nauczania–uczenia się przedmiotu wiedza o 
społeczeństwie w zakresie rozszerzonym; 

Umiejętności 

 samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji; 
 porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych 

celów kształcenia; 
 dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 

lekcji przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie 
rozszerzonym, ze szczególnym uwzględnieniem mediów; 
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 dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów 
kształcenia; 

 prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki 
multimedialne i technologię informacyjną; 

 formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów 
oraz tworzy test nauczycielski; 

 planuje swoją pracę dydaktyczną. 
Kompetencje społeczne 

 dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania 
się do poziomu rozwoju uczniów; 

 ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej 
uczniów w procesie nauczania–uczenia się; 

 prezentuje postawę szacunku wobec uczniów; 
 rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności 

procesu nauczania; 
 współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 

zadania; 
 posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych. 

System polityczny Rzeczpospolitej 
Polskiej 

 
X 

       30 2 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
System polityczny Rzeczpospolitej 
Polskiej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza: 

 wymienia zasady ustrojowe zapisane w Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej; 
 wymienia kompetencje Sejmu i Senatu w państwie i 
przedstawia znaczenie obu izb oraz Zgromadzenia Narodowego w 
systemie władz Rzeczypospolitej Polskiej; 
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 zna procedury powoływania organów władzy państwowej i 
tworzenia podstawowych aktów prawnych w Polsce. 
Umiejętności: 

 omawia zasadnicze kompetencje oraz zasady powoływania 
władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, 
 wyjaśnia, czym zajmuje się administracja zespolona i 
niezespolona; 
 omawia kompetencje i sposób działa organów kontroli 
państwowej, ochrony państwa i zaufania publicznego; 
 przedstawia zadania i kompetencje samorządu gminnego, 
powiatowego i wojewódzkiego; 
 czerpie wiedzę na temat ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i 
funkcjonowania organów państwa i samorządu z rożnych źródeł; 
 krytycznie ocenia treści zawarte w rożnych źródłach. 
Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość konieczności nieustannego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
 dostrzega korelację między prawidłowym funkcjonowaniem 
instytucji państwowych i samorządowych, a życiem obywateli; 
 rozumie znaczenie poszczególnych instytucji dla 
funkcjonowania państwa demokratycznego. 
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Rok studiów drugi 
Semestr letni 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Dydaktyka ewaluacji efektów 
kształcenia w szkole 
ponadpodstawowej 

  
X 

      30 2 proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Dydaktyka ewaluacji efektów 
kształcenia w szkole 
ponadpodstawowej 
 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 rozumie zasady konstruowania testów i sprawdzianów, w tym 
egzaminu maturalnego; 

 wymienia funkcje oceny w procesie nauczania–uczenia się; 
 zna zasady i cele standaryzacji zadań testowych; 

Umiejętności 

 konstruuje różne typy zadań testowych oraz sprawdzianów; 
 dokonuje ewaluacji przygotowanych przez siebie testów i 

sprawdzianów; 
 analizuje i ocenia przydatność publikowanych testów i 

sprawdzianów; 
Kompetencje społeczne 

 ma świadomość potrzeby ewaluacji konstruowanych przez siebie 
testów i sprawdzianów; 
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 ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i 
oceniania uczniów; 

 rozumie konieczność stałego doskonalenia swoich umiejętności 
w zakresie tworzenia narzędzi ewaluacji; 

 współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego zadania.
 

Stosunki międzynarodowe i 
współczesne systemy polityczne 

 
X 

       30 1 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Stosunki międzynarodowe i 
współczesne systemy polityczne 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 zna genezę, cele, struktury, sposoby funkcjonowania i działania 
ONZ, Unii Europejskiej, NATO oraz innych instytucji 
międzynarodowych; 
 wskazuje przyczyny konfliktów zbrojnych we współczesnym 
świecie oraz wskazuje te, którym towarzyszy terroryzm; 
 wskazuje na pozytywne i negatywne skutki globalizacji; 
 zna genezę, atrybuty, funkcje państwa oraz opisuje antyczne i 
chrześcijańskie korzenie demokracji; 
 zna współczesne systemy polityczne państw demokratycznych; 
 wskazuje i ilustruje zagrożenia dla demokracji. 
Umiejętności 

 charakteryzuje ideologie totalitarne, odwołując się do 
przykładów historycznych; 
 charakteryzuje najważniejsze współczesne doktryny polityczne;
 charakteryzuje różne systemy partyjne oraz porównuje funkcje 
partii politycznych w państwach demokratycznych i 
niedemokratycznych; 
 podaje cechy charakterystyczne różnych modeli ustrojowych 
państw demokratycznych; wyjaśnia, jaki model funkcjonuje w Polsce; 
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Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 29 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 540 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie)  

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

 charakteryzuje system władzy i uprawnienia obywateli w 
reżimach totalitarnych i autorytarnych; 
 wyjaśnia przyczyny konfliktów zbrojnych we współczesnym 
świecie; 
 przedstawia na przykładach najczęściej stosowane metody 
rozwiązywania sporów między państwami; 
 czerpie informacje na temat współczesnych stosunków 
międzynarodowych z różnych źródeł; 
 hierarchizuje, analizuje i ocenia uzyskane informacje. 
Kompetencje społeczne 

 ma świadomość konieczności stałego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
 posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 
poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 
 współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 
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Dodatkowa specjalizacja (nieobowiązkowa):  popularyzacja historii (z elementami dziennikarstwa) 
Na kierunku studiów: historia 
Poziom kształcenia: II stopień  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studia: stacjonarne 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr letni 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Historia prasy w XX w 

  
X 

      30 2 E 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 orientuje się w historii prasy XX w; 
 kojarzy tytuły, najważniejsze spory intelektualne; 
 rozumie konsekwencje rewolucji na rynku prasowym. 
 

Umiejętności 

 rozróżnia konwencje dziennikarskie, style pisania i formy. 
Kompetencje społeczne 

 dostrzega znaczenie prasy dla społeczeństwa demokratycznego. 
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Warsztaty dziennikarskie 

     X   30 3 E 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 zna różne formy dziennikarskie; 
 rozpoznaje najważniejsze współczesne tytuły prasowe; 
 dzięki spotkaniom z dziennikarzami poznaje kulisy ich prasy. 

 

Umiejętności 

 umie zebrać materiał potrzebny do napisania tekstu dziennikarskiego; 
 umie względnie szybko napisać: publicystyczny tekst historyczny, tekst informacyjny, recenzję prasową. 

 
Kompetencje społeczne 

 dostrzega znaczenie języka, jako podstawowego narzędzia pracy dziennikarza; 
 rozumie zasady kierujące etyką dziennikarską. 

 

Nowe media 

   X     30 3 Ocena 
ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 rozumie konsekwencje rewolucji informatycznej; 
 rozumie charakter i specyfikę dziennikarstwa internetowego; 
 zna obowiązujące standardy cyfrowej humanistyki oraz jej praktyczne połączenie z biznesem. 
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Rok studiów: drugi 
Semestr zimowy 

Umiejętności 

 umie korzystać z cyfrowych baz danych w pracy historyka. 
 

Kompetencje społeczne 

 dostrzega znaczenie etyki zawodowej w pracy autora i redaktora tekstów naukowych. 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Polityka historyczna 

  
X 

      30 3 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 zna przykłady wykorzystania historii w różnych systemach polityczno‐społecznych; 
 kojarzy najważniejsze strategie narracyjne; 
 kojarzy spory o miejsce historii ‐ zwłaszcza historii XX w. ‐ w świadomości poszczególnych narodów 

europejskich i ich wzajemnych relacji. 
Umiejętności 

 rozpoznaje mechanizmy „gry historii”. 
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Warsztaty historyczne 
(kontynuacja). 

     X   30 3 E 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 Jw. 
 

Umiejętności 

 Jw. Plus umiejętność przygotowania się do wywiadu i jego napisania; 
 umiejętność napisania reportażu; 
 umiejętność napisania felietonu.  

Kompetencje społeczne 

jw. 

Nowe techniki muzealne 

 X       30 2 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 zna nowoczesne techniki wystawiennicze;  
 kojarzy najnowsze projekty muzealne w Polsce i na świecie; 
 rozpoznaje specyfikę narracji muzealnej; 
 wie o możliwościach i ograniczeniach stwarzanych edukatorom przez ekspozycje historyczne.  
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Umiejętności 

 posiada umiejętność pisania tekstów do ekspozycji historycznych; 
 posiada umiejętność krytycznej analizy i recenzowania ekspozycji historycznych. 

 

Kompetencje społeczne 

zajęcia mają uzmysłowić studentom, że historia jest silnie obecna we współczesnym dyskursie publicznym. W post‐
nowoczesnym społeczeństwie historia odgrywa istotną rolę, jednak by dotarła do odbiorcy musi być w odpowiedni 
sposób popularyzowana. 

Narracje popularyzatorskie 

 X       30 1 E 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
 

Celem zajęć jest pokazanie studentom, że można pisać książki, artykuły i eseje historyczne poprawne pod względem 
naukowym, a równocześnie porywające swoją narracją i stylem. Podczas zajęć będziemy wspólnie czytać i 
analizować pod względem formy, techniki pisarskiej, konstrukcji i wykorzystanych źródeł najciekawsze i najlepiej 
napisane teksty historyczne. 

Zajęcia radiowe  

     X   30 3 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

 zna specyfikę dziennikarstwa radiowego.  
 

Umiejętności 

 umie zebrać materiał radiowy; 
 umie go zmontować;  
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Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 20 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 240 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

”. 

 

 napisać radiowy tekst informacyjny; 
 ogólnie ‐ poruszać się w studiu radiowym. 

 

Kompetencje społeczne 

Ponieważ podczas całego cyklu zajęć studenci zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności liczmy, że wykształcimy 
w nich poczucie własnej wartości oraz asertywność – posiadanie własnego zdania i zdolność do obrony własnego 
stanowiska.. 
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Załącznik nr 14 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 
 

„Załącznik nr 59 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauk humanistycznych Historia 68 % Historia 
nauk humanistycznych Literaturoznawstwo 14%  
nauk humanistycznych Nauki o kulturze i religii 18%  
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: historia i kultura Żydów 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: historia i kultura Żydów 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia z zakresu dziejów, kultury 
i religijności Żydów na ziemiach polskich, uwarunkowania i złożone 
zależności między wybranymi zjawiskami i procesami w tym zakresie. 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W02 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia z dziejów, kultury i 
religijności Żydów w diasporach, uwarunkowania i złożone zależności 
między wybranymi zjawiskami i procesami w tym zakresie. 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W03 w stopniu pogłębionym źródła do badania wybranej epoki oraz obszaru 
historii i kultury Żydów, rozumie przyczyny gatunkowej i typologicznej 
zmienności źródeł w czasie oraz sposoby ich rozpoznawania, opisu i 
klasyfikowania. 

P7S_WG 

K_W04 w stopniu pogłębionym metodologię i stan badań nad historią i kulturą 
Żydów; zróżnicowanie, cechy i proces rozwoju wybranych nurtów 
badawczych w XIX-XXI w. oraz zależności między stanem badań, 
refleksją metodologiczną i kształtem koncepcji naukowych judaistyki. 

P7S_WG 

K_W05 w stopniu pogłębionym cechy i specyfikę warsztatu badawczego 
wybranych dziedzin judaistyki, wnioskowania naukowego i etapów 

P7S_WG 
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postępowania badawczego oraz zasady ich stosowania we własnej 
pracy badawczej. 

K_W06 metodologię nauk wspierających badania judaistyczne i sposoby ich 
wykorzystywania w praktyce badawczej judaisty oraz wydawnictwa 
pomocnicze wykorzystywane w badaniach nad wybraną epoką i 
obszarem dziejów i kultury Żydów. 

P7S_WG 

K_W07 szczegółową terminologię specjalistyczną z zakresu badań nad historią i 
kulturą Żydów oraz terminologię innych nauk humanistycznych i 
społecznych oraz potrzebę ich stosowania w komunikacji naukowej. 

P7S_WG 

K_W08 zasady i formy zapisu oraz metody odczytywania i tłumaczenia tekstów 
źródłowych w językach żydowskich. 

P7S_WG 

K_W09 znaczenie i rolę elementów innych dyscyplin naukowych w badaniach 
nad historią i kulturą Żydów oraz możliwości ich zastosowania we 
własnej pracy badawczej. 

P7S_WG 

K_W10 uwarunkowania (społeczne, polityczne, kulturowe, światopoglądowe, 
etniczne, geograficzne i in.) własnej postawy badawczej oraz postaw 
innych badaczy. 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W11 wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na świadomość i 
tożsamość współczesnych społeczeństw, w tym stosunek do 
mniejszości, oraz na przebieg wybranych procesów politycznych, 
społecznych, ekonomicznych i kulturowych w na świecie. 

P7S_WK 

K_W12 instytucje kultury służące zachowaniu żydowskiego dziedzictwa 
historycznego i kulturowego w kraju i na świecie oraz upowszechniające 
wiedzę na temat historii i kultury Żydów, a także ich społeczne i kulturowe 
znaczenie. 

P7S_WK 

K_W13 pojęcia prawa autorskiego i zasady ochrony własności intelektualnej w 
pracy zawodowej badacza historii i kultury Żydów 

P7S_WK 

K_W14 potrzebę prowadzenia pracy badawczej w relacji z otoczeniem 
społecznym oraz przedsiębiorczego działania w odpowiedzi na 
zróżnicowane potrzeby społeczne. 

P7S_WK 



4 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować oraz porządkować źródła i 
opracowania do wybranego zagadnienia z zakresu historii i kultury 
Żydów.  

P7S_UW 

K_U02 samodzielnie formułować złożone problemy badawcze, dobierać i 
modyfikować metody i narzędzia służące ich rozwiązaniu, określić 
własne stanowisko metodologiczne. 

P7S_UW 

K_U03 samodzielnie stawiać hipotezy badawcze i je testować oraz prezentować 
wyniki swoich badań w różnej formie, w tym przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

P7S_UW 

K_U04 przeprowadzić złożoną krytykę źródeł przy wykorzystaniu narzędzi nauk 
wspierających badania judaistyczne, dostosować dostępne narzędzia 
badawcze do specyfiki źródła. 

P7S_UW 

K_U05 określić i ocenić zgodnie z zasadami krytyki naukowej stan badań nad 
wybranym zagadnieniem z zakresu historii i kultury Żydów, w tym obecne 
w literaturze przedmiotu różne propozycje interpretacyjne i 
metodologiczne. 

P7S_UW 

K_U06 przeprowadzić dyskusję na wybrane tematy związane z historią i kulturą 
Żydów 

P7S_UK 

K_U07 konstruować złożone wypowiedzi pisemne i ustne o charakterze 
naukowym i popularnonaukowym na wybrane tematy z zakresu historii i 
kultury Żydów oraz oceniać wypowiedzi innych zgodnie z zasadami 
krytyki naukowej i z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii. 

P7S_UK 

K_U08 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P7S_UK 

K_U09 zaplanować, zorganizować i kierować pracą w zespole. P7S_UO 
K_U10 śledzić postęp badań w swojej dyscyplinie i obszarze zainteresowań 

zawodowych, samodzielnie poszerzać swoją wiedzę oraz 
ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

P7S_UU 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 samodzielnej krytyki i interpretacji różnych tekstów dotyczących dziejów 
i kultury Żydów w celu weryfikacji dotychczasowego dorobku 
naukowego. 

P7S_KK 

K_K02 uznawania znaczenia wiedzy historycznej, literaturoznawczej i 
kulturoznawczej w poznawaniu zjawisk i procesów dotyczących 
społeczności żydowskich i ich współżycia z innymi grupami, wpływu tej 
wiedzy na kształtowanie tożsamości wspólnot lokalnych i 
ponadlokalnych w przeszłości i obecnie oraz jej roli w rozwiązywaniu 
powstających na tym tle problemów. 

P7S_KK 

K_K03 inspirowania i organizowania działań na rzecz ochrony dziedzictwa 
kulturowego i historycznego Żydów i innych grup społecznych, w tym 
różnych mniejszości (etnicznych, językowych, kulturowych). 

P7S_KO 

K_K04 upowszechniania wiedzy historycznej, literaturoznawczej i 
kulturoznawczej dotyczącej dziedzictwa żydowskiego w celu 
kształtowania więzi społecznych, wzorców kulturowych, postaw 
tolerancji i akceptacji dla odrębności etnicznych i religijnych w 
wielokulturowym społeczeństwie. 

P7S_KO 

K_K05 poszerzania i wykorzystywania wiedzy historycznej, literaturoznawczej i 
kulturoznawczej oraz umiejętności właściwych dla warsztatu tych nauk w 
celu przedsiębiorczego rozwiązywania różnych zadań w życiu 
zawodowym w zmieniających się warunkach. 

P7S_KO 

K_K06 dbania o etos zawodu historyka poprzez poszanowanie standardów 
pracy naukowej oraz przestrzegania norm etycznych w pracy badawczej 
i w popularyzacji wiedzy, a także podejmowania działań na rzecz 
przestrzegania tych zasad przez innych. 

P7S_KR 
  

3. Specjalności na kierunku studiów: Nie dotyczy 
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pro
j 

Inne 

Seminarium 
dyplomowe 

  120      120 16 Ocena ciągła 
aktywności, 
prezentacja 
ustna 

B Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wybrane aspekty danej epoki dziejów Żydów i ich kultury na ziemiach polskich, na Bliskim Wschodzie lub w diasporze; źródła 
właściwe dla danej epoki i problematyki związanej z historią i kulturą Żydów i ich krytyka; specyfika metodologiczna badań nad 
historią i kulturą Żydów i ich związków z innymi naukami wspierającymi te badania; główne nurty historiografii odnoszące się 
do danej epoki historycznej i problematyki badawczej związanej z dziejami i kulturą Żydów; pomoce warsztatowe 
wykorzystywane w badaniach nad historią i kulturą Żydów; krytyczna ocena dorobku naukowego i aktualnego stanu badań nad 
wybranym zagadnieniem badawczym; specjalistyczna terminologia stosowana w badaniach nad dziejami i kulturą Żydów; 
prezentacja wyników własnych badań studentów w wypowiedzi ustnej i pisemnej; dyskusja o charakterze naukowym na ich 
temat; metody poszerzania wiedzy i umiejętności warsztatowych studenta; praca w zespole o strukturze zbliżonej do struktury 
zespołu badawczego i organizowanie pracy zespołu; etyczne zasady pracy badawczej, w tym ochrony własności intelektualnej 
oraz standardy pracy naukowej; rozpoznawanie uwarunkowań własnej postawy badawczej studenta oraz postaw innych 
badaczy ze swojej dyscypliny.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 lub K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W13, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K06 
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Specjalistyczne 
metody i 
narzędzia do 
badań nad 
dziejami i kulturą 
Żydów i ich 
wykorzystanie 

       Praca 
własna 
studenta 

 4 Praca pisemna B Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wybrane źródła właściwe dla danej epoki i problematyki związanej z historią i kulturą Żydów i ich krytyka; metody 
wykorzystywane w badaniach nad wybranymi zagadnieniami z historii i kultury Żydów; opracowania dotyczące badań nad 
wybranymi zagadnieniami z historii i kultury Żydów i ich krytyczna analiza; specjalistyczne pomoce warsztatowe właściwe dla 
badań nad wybranymi zagadnieniami z historii i kultury Żydów i ich wykorzystanie; specjalistyczna terminologia stosowana w 
badaniach nad dziejami i kulturą Żydów; właściwy dobór narzędzi służących do rozwiązania złożonych problemów badawczych; 
sposoby i narzędzia poszerzania swej wiedzy i umiejętności warsztatowych; etyczne zasady pracy badawczej oraz standardy 
pracy naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 lub K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, 
K_U10, K_K06 

Translatorium 
języka 
żydowskiego lub 
nowożytnego 

       lektorat 60 8 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia do wyboru spośród języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, jidysz i hebrajskiego. Zajęcia 
prowadzą do osiągnięcia poziomu B2+ ESOKJ. Metody tłumaczenia tekstów z wybranego języka; specjalistyczna terminologia 
związana z kierunkiem studiów występująca w tłumaczonych tekstach; formy językowe charakterystyczne dla danego okresu 
rozwoju historycznego wybranego języka; zasady i formy zapisu oraz odczytywania tekstów źródłowych z różnych epok; 
wykorzystanie wiedzy historycznej do tłumaczenia i interpretacji tekstów źródłowych w wybranym języku; znaczenie kontekstu 
kulturowego tłumaczonego tekstu dla jego poprawnego zrozumienia.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_W08, K_U08, K_U10 

Źródłoznawstwo 
specjalistyczne  

   30     30 4 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

B Historia, 
literaturo-
znawstwo,  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Typologia tekstów źródłowych wykorzystywanych w badaniach nad historią i kulturą Żydów, stan ich zachowania oraz związane 
z tym problemy badawcze; wydawnictwa źródłowe właściwe dla danej epoki historycznej i problematyki badań nad dziejami i 
kulturą Żydów; specyfika językowa źródeł do badania historii i kultury Żydów oraz znaczenie zmienności w czasie języka źródeł 
historycznych dla ich interpretacji; krytyka zewnętrzna i wewnętrzna wybranych źródeł historycznych, literackich i innych 
wykorzystywanych w badaniach nad historią i kulturą Żydów; zasady gromadzenia i selekcji źródeł do badania dziejów i kultury 
Żydów; instytucje kultury i ochrony dziedzictwa zajmujące się zabezpieczaniem i udostępnianiem świadectw źródłowych 
dotyczących historii i kultury Żydów; specjalistyczna terminologia dotycząca źródeł do dziejów i kultury Żydów; specjalistyczne 
pomoce warsztatowe do badań nad dziejami i kulturą Żydów; rola i sposób wykorzystywania nauk wspierających judaistykę w 
procesie interpretacji źródła. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W07, K_W08, K_W12, K_U01, K_U04, K_U05, K_U10, K_K01 

 Węzłowe 
problemy historii 
i kultury 
żydowskiej 

 30  30     60 8 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

B Historia, 
Literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Najważniejsze zagadnienia i procesy z zakresu dziejów, kultury i religijności Żydów na ziemiach polskich, na Bliskim Wschodzie 
i w diasporze; uwarunkowania i złożone zależności między tymi zjawiskami i procesami; metodologia i stan badań nad historią 
i kulturą Żydów; zróżnicowanie, cechy i proces rozwoju wybranych nurtów badawczych w XIX-XXI w. oraz zależności między 
stanem badań, refleksją metodologiczną i kształtem koncepcji naukowych judaistyki; uwarunkowania (społeczne, polityczne, 
kulturowe, światopoglądowe, etniczne, geograficzne i in.) postaw badaczy dziejów i kultury Żydów oraz przebieg i tło 
najważniejszych dyskusji historiograficznych; rozpoznawanie i krytyka jednowymiarowych i uproszczonych ujęć 
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historiograficznych oraz stereotypów i uprzedzeń dotyczących Żydów; wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na 
świadomość i tożsamość historycznych i współczesnych społeczności żydowskich oraz na stosunek innych grup do Żydów; 
powiązania między wydarzeniami i procesami zachodzącymi w różnych częściach diaspory; specjalistyczna terminologia 
dotyczącą dziejów i kultury Żydów; znaczenie upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów we współczesnych 
społeczeństwach oraz rola badacza w tym zakresie w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społecznego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W10; K_W11, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_K01, K_K04 

Przedmioty 
uzupełniające 
seminarium 
magisterskie do 
wyboru przez 
studenta z oferty 
IH 

x x  x     Co naj-
mniej 
90 

10 Zgodnie z 
sylabusem 

B Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wybrana epoka historyczna lub problematyka badawcza z zakresu historii i kultury Żydów; źródła właściwe do badania danej 
epoki historycznej lub problematyki badawczej z zakresu historii i kultury Żydów; związek judaistyki z innymi naukami 
wspierającymi jej badania; specjalistyczna terminologia dotycząca wybranej epoki historycznej lub problematyki badawczej z 
zakresu historii i kultury Żydów; samodzielna interpretacja źródeł i opracowań naukowych w celu weryfikacji dotychczasowego 
dorobku naukowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U04*, K_U05*, K_U06*, K_U10, K_K01 
 
*Nie dotyczy wykładów 

Zajęcia 
ogólnouniwersyt
eckie do wyboru 
przez studenta z 
dziedziny nauk 
społecznych 

        Co naj-
mniej 
60 

6 Zgodnie z 
sylabusem 

B / P  
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta z zakresu dyscyplin naukowych innych niż historia i kultura Żydów 
bądź też o zajęcia z zakresu nauk historycznych, które nie są prowadzone w IH UW. Szczegółowe treści zależą od decyzji 
jednostki prowadzącej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Warsztaty 
zawodowe  

   30     30 4 T B Historia  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Uwarunkowania (społeczne, polityczne, kulturowe, światopoglądowe, etniczne, geograficzne i in.) własnej postawy badawczej 
studenta oraz postaw innych badaczy; wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na stosunek współczesnych 
społeczeństw do mniejszości, ze szczególnym uwzględnieniem Żydów, a także odpowiedzialność zawodowa badacza historii 
i kultury Żydów za zwalczanie stereotypów i uprzedzeń w stosunku do mniejszości; praktyczne aspekty metodologii badań 
judaistycznych oraz specyfiki warsztatu badacza dziejów i kultury Żydów; określanie i uzasadnianie własnego stanowiska 
metodologicznego przy rozwiązywaniu problemów z zakresu badań nad dziejami i kulturą Żydów; instytucje kultury i nauki 
zajmujące się ochroną dziedzictwa i upowszechnianiem wiedzy o dziejach i kulturze Żydów; możliwości wykorzystania wiedzy 
i umiejętności z zakresu badań nad historią i kulturą Żydów w realizacji projektów społecznych, kulturalnych i innych w otoczeniu 
społecznym; zasady planowania i organizowanie pracy w zespole; metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii i kultury 
Żydów; znaczenie wiedzy historycznej, literaturoznawczej i kulturoznawczej w rozpoznawaniu zjawisk i procesów dotyczących 
społeczności żydowskich i ich współżycia z innymi grupami oraz jej roli w rozwiązywaniu powstających na tym tle problemów i 
napięć; formy działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego Żydów i innych grup społecznych, w tym 
różnych mniejszości; zasady etyki zawodowej badacza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): co najmniej 210 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): co najmniej 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 
 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
dyplomowe 

  60      60 8+14 Ocena ciągła 
aktywności, 
prezentacja,, 
praca 
magisterska 

B Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wybrane aspekty danej epoki dziejów Żydów i ich kultury na ziemiach polskich, na Bliskim Wschodzie lub w diasporze; 
uwarunkowania wybranych zjawisk i procesów historycznych; źródła właściwe dla danej epoki i problematyki związanej z 
historią i kulturą Żydów i ich krytyka; specyfika metodologiczna badań nad historią i kulturą Żydów i ich związków z innymi 
naukami wspierającymi te badania; główne nurty historiografii odnoszące się do danej epoki historycznej i problematyki 
badawczej związanej z dziejami i kulturą Żydów; planowanie kwerendy bibliograficznej i źródłowej przy wykorzystaniu 
różnorodnych zaawansowanych narzędzi; kwerenda źródłowa, w tym w instytucjach ochrony dziedzictwa historycznego; 
krytyczna ocena dorobku naukowego i aktualnego stanu badań nad wybranym zagadnieniem badawczym; specjalistyczna 
terminologia stosowana w badaniach nad dziejami i kulturą Żydów; formułowanie złożonych problemów badawczych; dobór i 
zastosowanie specjalistycznych pomocy warsztatowych właściwych dla badań nad wybranymi zagadnieniami z historii i kultury 
Żydów oraz narzędzi nauk wspierających judaistykę; konstruowanie złożonej wypowiedzi pisemnej o charakterze naukowym; 
prezentacja wyników własnych badań studentów w wypowiedzi ustnej i pisemnej; dyskusja o charakterze naukowym na ich 
temat; praca w zespole o strukturze zbliżonej do struktury zespołu badawczego i organizowanie pracy zespołu; rozpoznawanie 
uwarunkowań własnej postawy badawczej studenta oraz postaw innych badaczy ze swojej dyscypliny; znaczenie pracy 
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badawczej historyka dziejów i kultury Żydów dla otoczenia społecznego; zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej, w 
tym zasady ochrony własności intelektualnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 lub K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W13, K_W14, K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K06 
 

Przedmioty 
uzupełniające 
seminarium 
magisterskie do 
wyboru przez 
studenta z oferty 
IH 

x x  x     Co naj-
mniej 
120 

14 Zgodnie z 
sylabusem 

B Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wybrana epoka historyczna lub problematyka badawcza z zakresu historii i kultury Żydów; źródła właściwe do badania danej 
epoki historycznej lub problematyki badawczej z zakresu historii i kultury Żydów; związek judaistyki z innymi naukami 
wspierającymi jej badania; specjalistyczna terminologia dotycząca wybranej epoki historycznej lub problematyki badawczej z 
zakresu historii i kultury Żydów; samodzielna interpretacja źródeł i opracowań naukowych w celu weryfikacji dotychczasowego 
dorobku naukowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U04*, K_U05*, K_U06*, K_U10, K_K01 
 
*Nie dotyczy wykładów 

Węzłowe 
problemy historii 
i kultury 
żydowskiej 

30 30  30     90 12 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

B Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Najważniejsze zagadnienia i procesy z zakresu dziejów, kultury i religijności Żydów na ziemiach polskich, na Bliskim Wschodzie 
i w diasporze; uwarunkowania i złożone zależności między tymi zjawiskami i procesami; metodologia i stan badań nad historią 
i kulturą Żydów; zróżnicowanie, cechy i proces rozwoju wybranych nurtów badawczych w XIX-XXI w. oraz zależności między 
stanem badań, refleksją metodologiczną i kształtem koncepcji naukowych judaistyki; uwarunkowania (społeczne, polityczne, 
kulturowe, światopoglądowe, etniczne, geograficzne i in.) postaw badaczy dziejów i kultury Żydów oraz przebieg i tło 
najważniejszych dyskusji historiograficznych; rozpoznawanie i krytyka jednowymiarowych i uproszczonych ujęć 
historiograficznych oraz stereotypów i uprzedzeń dotyczących Żydów; wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na 
świadomość i tożsamość historycznych i współczesnych społeczności żydowskich oraz na stosunek innych grup do Żydów; 
powiązania między wydarzeniami i procesami zachodzącymi w różnych częściach diaspory; specjalistyczna terminologia 
dotyczącą dziejów i kultury Żydów; znaczenie upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów we współczesnych 
społeczeństwach oraz rola badacza w tym zakresie w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społecznego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W10; K_W11, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_K01, K_K04 

Warsztat 
zawodowy 
badacza dziejów 
i kultury Żydów 

 60  30     90 12 Ocena ciągła 
aktywności, T 

B Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Uwarunkowania (społeczne, polityczne, kulturowe, światopoglądowe, etniczne, geograficzne i in.) własnej postawy badawczej 
studenta oraz postaw innych badaczy; wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na stosunek współczesnych 
społeczeństw do mniejszości, ze szczególnym uwzględnieniem Żydów, a także odpowiedzialność zawodowa badacza historii 
i kultury Żydów za zwalczanie stereotypów i uprzedzeń w stosunku do mniejszości; praktyczne aspekty metodologii badań 
judaistycznych oraz specyfiki warsztatu badacza dziejów i kultury Żydów; określanie i uzasadnianie własnego stanowiska 
metodologicznego przy rozwiązywaniu problemów z zakresu badań nad dziejami i kulturą Żydów; instytucje kultury i nauki 
zajmujące się ochroną dziedzictwa i upowszechnianiem wiedzy o dziejach i kulturze Żydów; możliwości wykorzystania wiedzy 
i umiejętności z zakresu badań nad historią i kulturą Żydów w realizacji projektów społecznych, kulturalnych i innych w otoczeniu 
społecznym; zasady planowania i organizowanie pracy w zespole; metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii i kultury 
Żydów; znaczenie wiedzy historycznej, literaturoznawczej i kulturoznawczej w rozpoznawaniu zjawisk i procesów dotyczących 
społeczności żydowskich i ich współżycia z innymi grupami oraz jej roli w rozwiązywaniu powstających na tym tle problemów i 
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napięć; formy działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego Żydów i innych grup społecznych, w tym 
różnych mniejszości; zasady etyki zawodowej badacza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze trzecim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze czwartym): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze trzecim): co najmniej180 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze czwartym): co najmniej 150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: Nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 
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Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
nauk humanistycznych Historia 88 

nauk humanistycznych Nauki o kulturze i religii 85 

nauk humanistycznych Literaturoznawstwo 81 
7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 
Forma studiów Stacjonarne 
Kod ISCED 0222 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 30 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

102 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

120 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 

”. 
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Załącznik nr 15 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

„Załącznik nr 72 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Nauki fizyczne, nauki 
chemiczne 

Nauki fizyczne: 88% 
Nauki chemiczne: 12% 
 

nauki fizyczne 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: inżynieria nanostruktur 
Poziom kształcenia: drugi stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademickim 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne, szczególnie w zakresie 
fizyki materii skondensowanej, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur.  

P7S_WG 

K_W02 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki chemiczne, szczególnie w 
zastosowaniu do nanotechnologii i inżynierii nanostruktur. 

P7S_WG 

K_W03 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym matematykę i metody matematyczne 
stosowane w fizyce materii skondensowanej, nanotechnologii i inżynierii 
nanostruktur 

P7S_WG 

K_W04 zna i rozumie zaawansowane techniki numeryczne, obliczeniowe i 
informatyczne stosowane w fizyce materii skondensowanej, nanotechnologii i 
inżynierii nanostruktur oraz odpowiednie technologie informacyjne i 
komunikacyjne 

P7S_WG
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K_W05 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne i obserwacyjne, budowę 
i działanie aparatury naukowej, badawczej oraz częściowo aparatury 
przemysłowej wykorzystywanej w inżynierii nanostruktur 

P7S_WG

K_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w 
dziedzinie nauk fizycznych, szczególnie w zakresie fizyki materii 
skondensowanej, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur 

P7S_WG

K_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na 
samodzielną pracę w zakresie fizyki materii skondensowanej, nanotechnologii 
i inżynierii nanostruktur 

P7S_WK

K_W08 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych 
związanych z działalnością naukową i dydaktyczną 

P7S_WK

K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych 

P7S_WK

K_W10 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii 
nanostruktur 

P7S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zaplanować i wykonać obserwacje, doświadczenia i obliczenia z 
zakresu fizyki, szczególnie w zakresie fizyki materii skondensowanej, 
nanotechnologii i inżynierii nanostruktur 

P7S_UW 

K_U02 potrafi krytycznie ocenić wyniki doświadczeń i obliczeń teoretycznych oraz 
przeprowadzić analizę ich dokładności, szczególnie w zakresie fizyki materii 

P7S_UW 



4 

skondensowanej, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur 

K_U03 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach 
danych i innych źródłach; zna podstawowe czasopisma naukowe dotyczące 
fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur  

P7S_UW 

K_U04 potrafi zastosować zdobytą wiedzę, umiejętności oraz metodykę fizyki i chemii 
do rozwiązywania problemów z dziedzin pokrewnych 

P7S_UW 

K_U05 potrafi przedstawić wiedzę, wyniki badań i odkrycia naukowe w sposób jasny i 
systematyczny trafnie rozpoznając i uwypuklając najważniejsze aspekty 
rozważanego zagadnienia oraz prezentując przyjętą metodologię a także 
omawiając  znaczenie uzyskanych wyników na tle innych podobnych badań 

P7S_UK 

K_U06 potrafi skutecznie komunikować się ze specjalistami oraz niespecjalistami w 
zakresie fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur oraz dziedzin 
pokrewnych, nawiązując dyskusję naukową lub przyczyniając się do 
popularyzacji wiedzy 

P7S_UK 

K_U07 potrafi samodzielnie uczyć się oraz określić kierunki swego dalszego 
kształcenia 

P7S_UU 

K_U08 potrafi przygotować różnych typy komunikatów pisemnych, w tym plakatu, 
opisu, artykułu oraz średnio zaawansowanej rozprawy naukowej z zakresu 
fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur oraz dziedzin 
pokrewnych, w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem komputerowych 
narzędzi składania tekstu oraz graficznej wizualizacji wyników 

P7S_UK 

K_U09 potrafi przygotować wystąpienie ustne, w tym seminarium oraz referatu 
konferencyjnego z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii 
nanostruktur oraz dziedzin pokrewnych, w języku polskim i angielskim, z 

P7S_UK 
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zastosowaniem komputerowych technik prezentacji multimedialnej 

K_U10 potrafi komunikować się na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii 
fizycznej, chemicznej oraz stosowanej w nanotechnologii oraz inżynierii 
nanostruktur 

P7S_UK 

K_U11 potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową, również w 
funkcji lidera zespołu, zwłaszcza przy realizacji badań z zakresu 
nanotechnologii i inżynierii nanostruktur 

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i 
organizowania procesu uczenia się innych osób 

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach P7S_KR 

K_K03 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

P7S_KR 

K_K04 jest gotów do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania związanych z 
wykonywaniem zawodu dylematów, zarówno natury merytorycznej, jak i 
metodycznej, organizacyjnej oraz etycznej 

P7S_KR 

K_K05 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w 
celu pogłębiania i poszerzania wiedzy; jest świadomy zagrożeń przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

P7S_KR 
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K_K06 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji oraz do uwzględnienia społecznych aspektów 
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym 
odpowiedzialności 

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: (nie dotyczy) 

Rozliczenie studenta z przedmiotów do wyboru następuje na podstawie złożonej przez niego deklaracji wyboru przedmiotów 
zaakceptowanej przez kierownika specjalności i osobę nadzorującą proces kształcenia.  

4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Advanced 
quantum 
mechanics for 
nanotechnology 
lub 
Spektroskopia 
molekularna z 
elementami chemii 
kwantowej  
i 
Spektroskopia 
molekularna z 
elementami chemii 
kwantowej, 
laboratorium  
lub 
inny przedmiot o 
określonych 

30 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

  30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

   60 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
60 
 

6 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
6 

EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 
 
EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 
 
EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 
 
EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 

B 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
B 
 

nauki fizyczne 
 
 
 
 
nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
 
 
 
nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
 
 
 
 
nauki fizyczne 
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treściach 
programowych 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Mechanika kwantowa fermionów i bozonów.  Druga kwantyzacja; operatory pola.  Metody obliczeń w zaawansowanej mechanice 
kwantowej. Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01 

Przedmiot z listy 
Fizyka 
statystyczna 
 

30 
 
 

  30     60 6 EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podstawowe pojęcia mechaniki statystycznej.  Zespoły równowagowe. Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki. Kwantowe gazy 
doskonałe. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01 

Przedmiot do 
wyboru z listy 
Analiza 
numeryczna 
 

        60 6 EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych w naukach fizycznych i naukach chemicznych, na poziomie rozszerzonym. 
Rozwój umiejętności korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 



9 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03 

Zaawansowana 
pracownia 
inżynierii 
nanostruktur cz. I 
lub  
Advanced 
Laboratory for 
Nanostructure 
Engineering part 1 

    45 
 
 
 
 
45 

   45 
 
 
 
 
45 
 

4 
 
 
 
 
4 

EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 
 
EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
 
 
 
nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykonywanie zaawansowanych ćwiczeń z inżynierii nanostruktur w ramach aktualnie prowadzonych w grupach badawczych projektów 
naukowych – pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06 

Analiza 
instrumentalna i 
spektroskopia 
molekularna, 
laboratorium  
 

    45    45 4 
 

EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wybrane zajęcia doświadczalne, rozwijające umiejętności wykorzystania technik spektroskopii molekularnej i innych metod analizy 
instrumentalnej stosowanych w laboratoriach naukowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06 

Analiza 
instrumentalna i 
spektroskopia 
molekularna, 
wykład  
 

30        30 3 EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Podstawy teoretyczne wykorzystania technik spektroskopii molekularnej i innych metod analizy instrumentalnej stosowanych w 
laboratoriach naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U04, K_K01 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
z projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej 
innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie 
wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia 
prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności 
innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i 
technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09, K_W10, K_U07, K_U11, K_K02, K_K03, K_K07 

Zaawansowana 
pracownia 
inżynierii 
nanostruktur cz. II 
 

    60    60 6 Inne – zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności stosowania do badania właściwości fizykochemicznych specyficznych dla nanomateriałów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06 

Fizyka materii 
skondensowanej i 
struktur 
półprzewodnikowy
ch  
 

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Materia skondensowana, kryształy, ciała amorficzne. Metale, izolatory, półprzewodniki. Relacje dyspersyjne, struktura pasmowa. 
Przybliżenie masy efektywnej. Własności dynamiczne swobodnych nośników. Dynamika sieci krystalicznej. Półprzewodniki. Transport 
nośników prądu. Struktury o obniżonej wymiarowości. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U02, K_U04, K_K01 

Low-dimensional 
systems and 
nanostructures   
lub  
Wybrane aspekty 
nanotechnologii  
 

45 
 
 
 
45 

  30 
 
 
 
30 

    75 
 
 
 
75 

6 
 
 
 
6 

EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 
EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Najważniejsze kierunki badan w nanotechnologii, m.in. chemiczna synteza nanostruktur, heterostruktury, nośniki prądu w zewnętrznych 
polach magnetycznych i elektrycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U02, K_K01 

Przedmioty 
specjalistyczne  
(lista nr 1)   
 
Wariant A 
 
Wariant B 

         
 
 
 
90 
 
60 

 
 
 
 
9 
 
6 

 
 
 
 
EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

 
 
 
 
B 

 
 
 
nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej, inżynierii nanostruktur i 
nanotechnologii. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_K01 

Przedmioty 
ogólnouniwersytec
kie* 

        30 2 określone w 
sylabusie 
przedmiotu 
 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

 
Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych i nauk chemicznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

*w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych w ciągu 
całych studiów 
Łączna liczba godzin zajęć w I semestrze: co najmniej 330 
Łączna liczba godzin zajęć w II semestrze: co najmniej 345  + 30 za przedmioty ogólnouniwersyteckie 
Łączna liczba punktów ECTS w I semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w II semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w I roku: 60 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
675 + 30 za przedmioty ogólnouniwersyteckie 
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4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Praktyki 
zawodowe INZN  

       70 
 praktyki

70 3 Inne - zaliczenie   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U06, K_U07, K_K02, K_K04, K_K06, K_K07 

Pracownia 
specjalistyczna do 
wyboru IN  
 

    120    120 12 Inne – zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Badania doświadczalne mające na celu rozwój wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze badawczym oraz ułatwienie wyboru tematu 
pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_K03, K_K05 
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Przedmioty 
specjalistyczne  
(lista nr 2) 

        90 9 EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej, inżynierii nanostruktur i 
nanotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_K01 

Proseminarium 
magisterskie IN  

  30      30 2 Inne – zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje przedstawiające plan swoich badań w ramach pracowni specjalizacyjnej (i ew. 
magisterskiej).  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie. 
Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U03, K_U05, K_U06, K_U09, K_K02, K_K05 

Zespołowy Projekt 
Studencki*  
 

      75  75 5 Proj. B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U04, K_U07, K_U11, K_K02, K_K03 

 Pracownia 
specjalistyczna II 
w tym praca mgr.  
 

 
 

   
 

240    240 20 Inne – praca 
magisterska 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Badania doświadczalne związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_U01, K_U03, K_U05, K_U07, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06 

Przedmioty 
specjalistyczne  
(lista nr 1)  

        30 3 EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej, inżynierii nanostruktur i 
nanotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_K01 

Proseminarium 
magisterskie B2+ 
(doświadczalne)   
 

  30      30 3 Inne – zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacje studenckie dotyczące głównych kierunków badań fizyki materii skondensowanej, inżynierii nanostruktur i nanotechnologii. 
Rozwój technik prezentacji naukowej oraz technik korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_K02 

Seminarium 
specjalistyczne 
(lista nr 3)  
 

  60      60 4 Inne – zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_U06, K_U10, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Przedmioty 
ogólnouniwersytec
kie** 

        60 4 określone w 
sylabusie 
przedmiotu 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych i nauk chemicznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
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*Zespołowy projekt studencki można zaliczyć jako odrębny przedmiot lub w ramach przedmiotów do wyboru 
**w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych w ciągu 
całych studiów 
Łączna liczba godzin zajęć w III semestrze: co najmniej 310 
Łączna liczba godzin zajęć w IV semestrze: co najmniej 435 + 60 za przedmioty ogólnouniwersyteckie 
Łączna liczba punktów ECTS w I semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w drugim semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w II roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
745 + 60 za przedmioty ogólnouniwersyteckie 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5.  
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6. Semestr dla specjalności: (nie dotyczy) 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki ścisłe i przyrodnicze nauki fizyczne 56% 

Nauki ścisłe i przyrodnicze nauki chemiczne 34% 

   

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów  4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie  120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom  magister 

Forma studiów  stacjonarne 

Kod ISCED 0533 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 90 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

107 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

115 
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Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych min. 70h praktyk zawodowych, 
3 ECTS 

Praktyki mają na celu: poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; kształtowanie umiejętności niezbędnych 
w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, 
a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; pogłębianie wiedzy o poszczególnych dziedzinach 
gospodarki; stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy;  poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania 
przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów Wspólnot Europejskich; poszerzenie znajomości języków obcych. Praktyka 
zawodowa może być odbywana u wybranego przez studenta Organizatora praktyk, którego profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie celów 
praktyki lub w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki. Student może dokonać wyboru Organizatora 
praktyk/Organizatora praktyki z bazy ofert Wydziału, elektronicznej bazy ofert Biura Zawodowej Promocji Absolwentów lub innych źródeł. Praktyka zawodowa 
odbywana jest na podstawie Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych/praktyki zawodowej, zawieranego pomiędzy Wydziałem 
a Organizatorem praktyk/Organizatorem praktyki. 
”. 
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Załącznik nr 16 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
„Załącznik nr 77 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

archeologia 2  

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

4  

Dziedzina nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu 

nauki medyczne 5  

Dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 2  
Dziedzina nauk społecznych nauki o zarządzaniu i jakości 1  
Dziedzina nauk społecznych nauki prawne 7  
Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 4  
Dziedzina nauk społecznych psychologia 4  
Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki biologiczne 49  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki chemiczne 10  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki fizyczne 12  

Razem: - 100% brak 



2 

 

2. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Nazwa kierunku studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna relacje występujące między kryminalistyką a archeologią P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 
zna dogłębnie kwestie dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce informatyki 
technicznej i telekomunikacji P7S_WG Zakres i głębia 

K_W03 zna metodologię badań medycznych oraz ich zastosowanie w kryminalistyce;  P7S_WG Zakres i głębia 

K_W04 zna pojęcia i zasady z zakresu nauk o bezpieczeństwie, które mają zastosowanie w 
naukach kryminalistycznych P7S_WG Zakres i głębia 

K_W05 zna kwestie dotyczące podstaw stosowania zarządzania jakością w naukach 
kryminalistycznych P7S_WG Zakres i głębia 
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K_W06 
w sposób pogłębiony znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w 
szerokiej perspektywie systemu nauk prawnych; 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W07 
zna terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu kryminalistyki i nauk z nią 
związanych tj. z zakresu nauk socjologicznych 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W08 
zna kwestie psychologicznych aspektów w wiedzy kryminalistycznej w kontekście 
popełniania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W09 znaczenie człowieka jako podmiotu badań, zna fundamentalne zasady identyfikacji 
człowieka w kontekście zastosowania metod nauk biologicznych w kryminalistyce. 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W10 zna relacje występujące między kryminalistyką a obszarami nauk chemicznych P7S_WG Zakres i głębia 

K_W11 
zna zasady i skutki poprawnego interpretowania zjawisk fizycznych opartych na 
danych empirycznych w pracy badawczej P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W12 
zna uwarunkowania zastosowania rozwiązań informatyki technicznej i 
telekomunikacji w dokumentacji kryminalistycznej 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W13 
zna kontekst relacji występujących między kryminalistyką a obszarami nauk 
fizycznych P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W14 
zna terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu kryminalistyki i nauk z nią 
związanych tj. z zakresu nauk chemicznych i wie jakie są skutki stosowania błędnej 
terminologii 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W15 
zna dogłębnie uwarunkowania dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce zasad 
z zakresu nauk chemicznych P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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K_W16 
zna relacje i kontekst występujące między kryminalistyką a obszarami nauk 
chemicznych P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W17 zna metodologię badań biologicznych oraz ich kontekst w kryminalistyce; P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W18 
zna relacje i kontekst występujące między kryminalistyką a obszarami nauk 
biologicznych P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W19 
zasady i skutki poprawnego interpretowania zjawisk i procesów biologicznych 
opartych na danych empirycznych w pracy badawczej P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W20 
zna pojęcia i zasady z zakresu nauk o biologii, które mają zastosowanie w naukach 
kryminalistycznych i rozumie skutki ich stosowania P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W21 
zna uwarunkowania zastosowania rozwiązań biologii w dokumentacji 
kryminalistycznej P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W22 
w sposób pogłębiony znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w 
szerokiej perspektywie systemu nauk biologicznych i rozumie konsekwencje 
wynikające z tego 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W23 
zna skutki zastosowania badań biologicznych, jakie mogą mieć wpływ na 
kształtowanie się kryminalistyki jako nauki P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 umie bezpiecznie zastosować techniki ujawniania i zabezpieczania śladów adekwatnie 
do ich rodzaju oraz warunków otoczenia, bazując na wiedzy z zakresu kryminalistyki 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
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K_U02 odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze podjąć się 
przeprowadzenia badań związanych z zagadnieniami kryminalistycznymi 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U03 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania złożonych zadań i zagadnień 
kryminalistycznych  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U04 potrafi kontrolować, nadzorować i ewaluować oraz wyznaczać kluczowe zadania w 
ramach pracy z materiałem dowodowym;  

P7S_UG Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 

K_U05 umie komunikować się z różnymi kręgami specjalistów w kwestii ustalania 
optymalnych warunków wykrywania i identyfikacji przestępstw, ich sprawców i ofiar 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 

ma zdolność uważnego i krytycznego oceniania odbieranych informacji, oceny ich 
wiarygodności i  przydatności z punktu widzenia kryminalistyki; rozumie 
jednocześnie ograniczenia we wnioskowaniu na podstawie śladów 
kryminalistycznych i w ich badaniu, wynikające z możliwości stosowanych 
współcześnie metod badawczych. 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod 
do rozwiązania problemów P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K03 
potrafi odpowiedzialnie wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu kryminalistyki, do 
ochrony społeczeństwa przed zagrożeniami, rozpoznając zagrożenia dla państwa 
prawa  

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K04 potrafi rzetelnie prowadzić  badania kryminalistyczne, dzięki czemu wykonuje pracę 
na rzecz ofiar i ich rodzin.   P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 

K_K05 jest gotów uczciwie pełnić funkcje zawodowe mając na uwadze zasady etyczne 
funkcjonujące w zakresie badań kryminalistycznych P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Kryminalistyka 
ogólna 30     15  

25 
Wizytacje w 
laboratorium 

kryminalistyczny
m 

70 7 Test B 

archeologia; 
nauki o 

bezpieczeństwie; 
nauki prawne; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Student uczy się podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, w tym głównych dziedzin badań kryminalistycznych, takich jak 
daktyloskopia, mechanoskopia, traseologia, osmologia, balistyka, badania dokumentów itp. Zna zasady dotyczące zabezpieczania 
śladów osób, rzeczy i zwierząt (w tym śladów biologicznych i fizykochemicznych) na miejscu zdarzenia. Potrafi zweryfikować zeznania 
świadków i wyjaśnienia podejrzanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_W06; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02
 

Techniki cyfrowej 
rekonstrukcji z 

uwzględnieniem 
śladów 

biologicznych 

    30    30 2 Projekt P 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 
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Treści 
programowe 

Student uczy się zabezpieczać różnymi technikami fotograficznymi i cyfrowymi miejsce zdarzenia oraz inne czynności dowodowe i 
laboratoryjne. Potrafi przeprowadzić badania na miejscu przestępstwa, tak by móc na ich podstawie odtworzyć wygląd otoczenia w 
programie trójwymiarowym (3D). Student potrafi nanieść na model 3D odpowiedniki śladów biologicznych, mogące być ujawnione na 
miejscu zdarzenia. Przedmiot jest prowadzony w grupach max 15 osób, w pracowni komputerowej. Laboratorium komputerowe jest 
prowadzone przez osobę, która brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz posiadającą 
międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z 
międzynarodowym ekspertem ponieważ jednym z modułów laboratoriów jest odtworzenie śladów krwawych na modelu 3D. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12; K_U05; K_K03 

Wstęp do 
psychologii 30        30 2 Egzamin pisemny B psychologia 

Treści 
programowe 

Student zna terminologię stosowaną w psychologii, potrafi wskazać różnice w metodach badawczych. Zna zalety i ograniczenia tej nauki 
oraz relacje z innymi dziedzinami naukowymi. Potrafi wskazać zastosowanie psychologii w ujawnianiu i ściganiu przestępstw, w tym w 
szczególności w odniesieniu do sposobu prowadzenia różnych czynności śledczych i sądowych związanych z przesłuchiwaniem i oceną 
dowodów osobowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08; K_U01; K_K02 

Informatyka 
kryminalistyczna  30       30 4 Prezentacja P 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 

Treści 
programowe 

Student zna terminologię z zakresu informatyki kryminalistycznej. Wie jak zabezpieczyć dane badawcze, aby uniknąć ich uszkodzenia 
lub zniszczenia. Potrafi wskazać zależności między tą dziedziną kryminalistyki, a innymi badanami kryminalistycznymi. Wie czym jest 
dowód cyfrowy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_U01; K_K02 
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Etyka w naukach 
sądowych 30        30 2 Egzamin pisemny B 

nauki 
socjologiczne; 
psychologia 

Treści 
programowe 

Student zna zasady dobrych praktyk badawczych. Prawidłowo identyfikuje problemy natury moralnej i etycznej występujące w 
projektowaniu i przeprowadzaniu badań kryminalistycznych. Posiada poczucie odpowiedzialności przed pracownikami i społeczeństwem 
za odpowiednie przygotowanie i prowadzenie prac badawczych, w tym także ekspertyz sądowych. Potrafi etycznie i zgodnie z prawem 
prowadzić czynności wykrywcze i dowodowe.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 
  

Metodologia 
badań naukowych 30        30 2,5 Egzamin pisemny B 

nauki 
socjologiczne; 
psychologia; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student potrafi zaprojektować badania naukowe, aby analizować konkretny problem badawczy. Potrafi zaprojektować narzędzia 
badawcze, wie jak wybrać odpowiednie metody zarówno badawcze, jak i analityczne. Potrafi zaprojektować badania z poszanowaniem 
godności ludzkiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_K01; 

Postępowanie 
karne 30        30 2 Egzamin ustny B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw postępowania karnego, zna instytucje prawa karnego procesowego oraz etapy postępowania karnego. Potrafi 
brać udział w czynnościach procesowych i zna ich zakres, z poszanowaniem godności ludzkiej.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_U02; K_K01; K_K02 

Prawo dowodowe 30        30 3 Test B 

nauki prawne; 
psychologia; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa dowodowego w procesie karnym i cywilnym, potrafi przedstawić oraz 
obronić swoje stanowisko na temat poprawnej interpretacji danych pochodzących z badań kryminalistycznych. Zna i rozumie 
ograniczenia metod badawczych oraz warunki użycia wyników badań i ekspertyz w procesie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 K_W06; K_W08; K_W10; K_W11; K_U01; K_K01 

Seminarium 
biologiczno-
genetyczne 

I rok 
Przedmiot roczny 

30        30 Rozliczony 
rocznie Zaliczenie B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować 
i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_W23; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 24,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 310 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
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940 przedmioty obowiązkowe 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 



11 

 

3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Zintegrowana 
analiza miejsca 

zdarzenia 
 30      

30 
Warsztaty 
terenowe

60 7 Projekt B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Student zna taktykę i strategię prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Potrafi przeprowadzić badania mające na celu ujawnienie i 
zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Potrafi tworzyć złożone wersje kryminalistyczne, opierając się na zebranych dowodach i 
przeprowadzonych czynnościach wykrywczych. Potrafi zarządzać grupą osób, prowadzących badania na miejscu zdarzenia. Potrafi 
przekazać innym osobom wiedzę z szerokiego zakresu dziedzin kryminalistycznych w sposób interesujący i inspirujący.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W06; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Zarządzanie 
jakością w 

kryminalistyce 
15        15 1,5 Test P 

nauki o 
zarządzaniu i 

jakości 

Treści 
programowe 

Student potrafi identyfikować relacje między sposobem przeprowadzania badań kryminalistycznych, a ich oddziaływaniem na prawo. 
Potrafi objaśnić normy i standardy pracy, opierając się na normach prawnych i standardach naukowych. Potrafi organizować pracę w 
laboratorium, aby uzyskane wyniki badań były wiarygodne i powtarzalne. Zna i potrafi stosować poprawne sposoby zabezpieczenia 
śladów w zależności od okoliczności. Umie brać udział w dyskusjach dotyczących jakości badań kryminalistycznych.  



12 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05; K_U02; K_K01; 

Grzyby, glony i 
rośliny w 

kryminalistyce 
30        30 4 Egzamin pisemny B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę dotyczącą grzybów, roślin i glonów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych 
badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później 
poprawnej identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_K01 

Entomologia 
sądowa        

Warsztaty 
terenowe 

60 
60 6 Projekt B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę dotyczącą owadów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych badań jest w 
stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej 
identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W18; K_W22; K_W23; K_U05; K_K05
 

Analiza Śladów 
Krwawych  30   30    60 4 

Egzamin ustny; 
Wejściówki; 

Sprawozdania 
B nauki biologiczne; 

nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy śladów krwawych. Potrafi przeprowadzić eksperymenty związane z mechaniką 
powstawania śladów. Umie zabezpieczyć materiał dowodowy w postaci śladów krwawych zarówno fotograficznie, jak i fizycznie. Potrafi 
wyciągać podstawowe wnioski na podstawie śladów krwawych. Zna terminologię stosowaną w tej dyscyplinie kryminalistyki. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Laboratorium jest prowadzone w 
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grupach 6 osobowych, przez osobę posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie 
podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z międzynarodowym ekspertem, ponieważ obejmuje skomplikowaną problematykę 
obejmującą rekonstrukcję zdarzenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05 
 

Interpretacja 
biologicznego 

materiału 
dowodowego 

 15       15 2 Egzamin pisemny P nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i metod interpretacji materiału dowodowego. Wie jakie wyciągać wnioski z opinii biegłych oraz wyników badań 
biologicznych. Potrafi powiązać ze sobą badania biologiczne z innymi rodzajami badań kryminalistycznych oraz wyciągać na tej 
podstawie wnioski. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W20; K_W21; K_W22; K_W23; K_U05; K_K04; K_K05
 

Seminarium 
biologiczno-
genetyczne 

I rok 
Przedmiot roczny

30        30 8 Zaliczenie B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_W23; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 32,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 

940 przedmioty obowiązkowe 

 

3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Medycyna sądowa 15       15 
sekcje 30 4 Test P nauki medyczne; 

Treści 
programowe 

Student zna: zakres współczesnej medycyny sądowej oraz praktyczne stosowanie elementów wiedzy sądowo - lekarskiej. Potrafi 
współpracować z biegłymi medykami sądowymi oraz rozumie znaczenie wyników sekcji zwłok ludzkich i innych badań medycznych w 
sprawach przeciwko życiu i zdrowiu oraz potrafi je interpretować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań. Przedmiot jest prowadzony w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Kryminologia 30        30 2 Egzamin pisemny B nauki społeczne; 
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Treści 
programowe 

Zna podstawowe pojęcia współczesnej kryminologii oraz ich relacje względem innych nauk społecznych i powiązania z kryminalistyką. 
Zna podstawowe mechanizmy kryminologiczne rządzące ludzkim zachowaniem. Zna teorie kryminologiczne wyjaśniające przyczyny 
przestępczości oraz metody zapobiegania przestępstwom.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_U02; K_K01; K_K02 

Genetyka 
kryminalistyczna 30    30    60 8 Egzamin pisemny;

Praca pisemna B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Zna podstawy genetyki, w tym zna podstawowe pojęcia informacji genetycznej, materiału genetycznego, kodu genetycznego, genotypu i 
fenotypu. Zna i potrafi stosować techniki genetyczne służące do identyfikacji materiału genetycznego. Wykazuje ostrożność i krytycyzm 
w odbiorze i interpretacji informacji z dziedziny genetyki, potrafi interpretować od strony biologicznej i statystycznej wynik badań 
genetycznych. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W19; K_W20; K_W22; K_W23; K_U04; K_U05; K_K03; K_K05 
 

Techniki biologii 
molekularnej w 
kryminalistyce 

15    45    60 7 
Egzamin pisemny;

Kolokwium 
pisemne 

B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Ma podstawową wiedzę w zakresie biologii molekularnej. Zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania komórek. Potrafi 
stosować techniki biologii molekularnej i przeprowadzać podstawowe eksperymenty z tego zakresu. Potrafi prowadzić logiczne 
wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych 
przez siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W18; K_W19; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_K04; K_K05 
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Toksykologia 
biologiczna 30    30    60 6 

Egzamin pisemny;
Kolokwium 
pisemne 

B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi wybrać właściwą metodę analityczną i przeprowadzić badania toksykologiczne. Potrafi określić cele badawcze oraz 
metody i techniki najbardziej efektywne dla osiągnięcia tego celu. Potrafi określić wpływ substancji toksycznej na organizmy żywe. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W18; K_W20; K_W21; K_W23; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; 
 

Seminarium 
biologiczno-
genetyczne 

II rok 
Przedmiot roczny

30        30 Rozliczony 
rocznie Zaliczenie B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań. Seminarium jest prowadzone indywidualnie z poszczególnymi studentami, w zależności od tego jakiego promotora wybrali. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_W23; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 27 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

940 przedmioty obowiązkowe 
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3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Teoria opiniowania 
i ekspertyza 

sądowa 
15     15   30 4 Raport z ćwiczeń; 

Test B 

psychologia; 
nauki prawne; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student wie, jakie są zasady sporządzania specjalistycznej opinii i wykonywania ekspertyzy sądowej. Zna ograniczenia oraz zakres 
pracy biegłego przy opiniowaniu. Zna zasady panujące na sali sądowej oraz potrafi przedstawić i obronić wydaną przez siebie opinie 
przed sądem. Potrafi przesłuchiwać biegłego.  
  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Biologiczno-
genetyczna 
pracownia 

magisterska 

    30    30 9 Zaliczenie B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi przygotować plan badań oraz przeprowadzić eksperymenty i badania naukowe. Potrafi przedstawić wyniki swoich badań 
w atrakcyjnej formie. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. 
Laboratorium jest prowadzone indywidualnie z poszczególnymi studentami, w zależności od tego jakiego promotora wybrali. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_W23; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05
 

Seminarium 
biologiczno-
genetyczne 

II rok 
Przedmiot roczny 

30        30 8 Zaliczenie B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań. Seminarium jest prowadzone indywidualnie z poszczególnymi studentami, w zależności od tego jakiego promotora wybrali. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_W23; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 21 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
940 przedmioty obowiązkowe 
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3.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Przedmioty fakultatywne, obowiązkowe do wyboru organizowane w ramach programu (przynajmniej 9 ECTS): 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Archeologia 
kryminalistyczna  15     15    30   3 Egzamin ustny  B archeologia 

Treści 
programowe 

Student zna i rozumie zasady pracy na stanowisku archeologicznym. Zna zasady zabezpieczania terenu oraz pobierania śladów 
kryminalistycznych w postaci np. gleby. Potrafi powiązać metody stosowane w archeologii i kryminalistyce. Umie kierować zespołem 
archeologicznym, potrafi wskazać cel badawczy i go realizować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_U01; K_K02 

Antropologia 
sądowa 30          30   4 Egzamin ustny  P nauki medyczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych, zna zasady planowania badań oraz technik 
antropologicznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania antropologiczne. Zna zależności między antropologią a kryminalistyką i 
kryminologią. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_U02; K_K02 

Wiktymologia 30           30 3  Test  B nauki społeczne; 

Treści 
programowe 

Student zna teorie wiktymologiczne, skutki wiktymizacji oraz rodzaj szkód powstałych w wyniku przestępstw, wie jak udzielić pomocy 
ofiarom przestępstw. Rozumie znaczenie działań profilaktycznych.. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_U01; K_K02 

Parazytologia w 
kryminalistyce 15     15      30 3  

Egzamin pisemny;
Kolokwium 
pisemne  

B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia i terminologię z zakresu parazytologii. Zna cechy budowy i zasady klasyfikacji 
pasożytów, na tej podstawie potrafi dokonać ich identyfikacji kryminalistycznej. Potrafi poprawnie interpretować wyniki 
przeprowadzonych przez siebie badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 
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Techniki 
obrazowania 

tkanek i komórek 
w kryminalistyce 

30     30      60  6 
Egzamin pisemny;

Kolokwium 
pisemne  

B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią biologiczną. Potrafi wykonywać analizę materiału biologicznego w ramach 
stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Określa priorytety podczas realizacji interdyscyplinarnych badań z zakresu 
biologii. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Nuclear physics 
and art  30          30  3 Egzamin pisemny B nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student will familiarize with the physics behind different scientific approaches that can be applied to the study of manufacts, but also to 
the study of different samples.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11; K_U02; K_K01 

Od genetycznego 
odcisku palca do 
genomiki sądowej

15           15 1  Test  P nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna fazy rozwoju badań genetycznych w kryminalistyce, zna obecne możliwości badań genetycznych. Rozumie wyzwania i 
szanse, które będą miały wpływ na przyszłość badań DNA w kryminalistyce. Potrafi ocenić możliwości badawcze w przyszłości w świetle 
najnowszych kierunków badawczych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Identyfikacja ofiar 
katastrof 

masowych 
 15         15  1   Test P nauki biologiczne 

Treści 
programowe 

Student zna i rozumie pojęcia z zakresu prawa i postępowania dowodowego, niezbędne w zakresie studiowanego kierunku. Zna prawne, 
organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów. Potrafi 
integrować wiedzę z zakresu chemii, biologii, prawa oraz kryminalistyki przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów i zadań 
projektowych z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi przygotowywać opracowania naukowe i wystąpienia zarówno w języku polskim, 
jak i angielskim, przedstawiające zarówno wyniki własnych badań, jak i stan wiedzy; potrafi porozumieć się w środowisku naukowym i 
zawodowym tymi językami. Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związanej z pracą 
zespołową.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Wybrane elementy 
psychopatologii   15        15  2  Egzamin pisemny P nauki społeczne; 

psychologia 

Treści 
programowe 

Aby odpowiednio przeprowadzić zaplanowane czynności trzeba umieć rozpoznać aktualny stan psychofizyczny osoby. Każdy rodzaj 
psychopatologii ma swoje przejawy i skutki, studenci poznają wybrane jej elementy i ich związki z zachowaniem. Nauczą się jak 
odróżniać normę od zaburzenia, jak wyjaśniać zachowania w świetle wiedzy o osobowości. Dowiedzą się jak psychopatologia wpływa na 
zachowania gwałtowne, agresywne względem siebie lub innych osób. Nauczą się jak ze szczegółów stawiać hipotezy na temat 
psychopatologii osoby.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_U02;  K_K02; 

Badania 
fizykochemiczne 
dopalaczy (XRD, 

Raman) z 
elementami 

zastosowaniem w 
biologii 

kryminalistycznej 

    30    30 4 Test; 
Wejściówki B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych substancji zwanych potocznie: dopalaczami. Wie jak 
zabezpieczyć tego typu dowody, potrafi przygotować próbkę do badań oraz przeprowadzić jej analizę zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa. Potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na 
wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak przeprowadzone badania mogą rzutować na proces postępowania pod kątem 
biologii kryminalistycznej. Studenci pracują w 6 osobowych grupach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_U02;  K_K02; 

Chemiczne 
metody ujawniania 
biologicznych 
śladów 

    15    15 3 Test; 
Wejściówki B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz chemicznych mających na celu ujawnienie i zabezpieczenie śladów. Wie jakie są 
ograniczenia stosowania danych badań. Potrafi dobrać odpowiednie metody ujawniania różnego rodzaju śladów w tym śladów 
biologicznych, aby nie uległy one zniszczeniu i nadawały się do analizy. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na 
wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie czym jest kontaminacja materiału biologicznego i jak temu przeciw działać. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_U02;  K_K021 
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Analiza 
statystyczna 

wyników 
doświadczalnych z 

elementami 
zastosowań w 

biologii 
kryminalistycznej 

15   30     45 3 Egzamin pisemny;
Egzamin ustny B nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i metod przeprowadzania analizy statystycznej wyników badań z zakresu chemii, fizyki i dziedzin pokrewnych. 
Potrafi poprawnie zinterpretować wyniki badań na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wie jak zaprojektować badania 
naukowe w oparciu o tego typu dane. Potrafi przedstawić wynik pracy badawczej w postaci danych statystycznych. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak przeprowadzić zbliżone 
badania statystyczne, które mogą mieć zastosowanie w biologii sądowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13; K_U01;  K_K02; 

Analiza 
fizykochemiczna 

wybranych 
substancji z 
elementami 

zastosowań w 
biologii 

kryminalistycznej 

15    30    45 5,5 
Sprawozdanie z 

ćwiczeń; 
Egzamin pisemny

B nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych. Potrafi wskazać odpowiedni rodzaj badań do badania 
konkretnych śladów i dowodów rzeczowych. Zna ograniczenia stosowania technik fizykochemicznych. Potrafi współpracować z innymi 
ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak przeprowadzone eksperymenty mogą mieć wpływ na 
śledztwo w aspekcie wykorzystania tych wyników w analizach biologicznych. W trakcie laboratoriów studenci są podzieleni na grupy, 
pracujące jednocześnie w ciągu całego semestru. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13; K_U02;  K_K01; K_K02; 
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Fizykochemia w 
kryminalistyce z 

elementami 
zastosowań w 

biologii 
kryminalistycznej 

30        30 3 Egzamin pisemny B nauki chemiczne; 
nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się metod badawczych i sposobów przeprowadzania badań fizykochemicznych. Potrafi przewidzieć, jakie badania powinny 
być zastosowane w odniesieniu do danego śladu lub dowodu i wie jak powinny one przebiegać. Potrafi współpracować z innymi 
ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak wyniki badań fizykochemicznych mogą mieć wpływ na 
badania biologii kryminalistycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13; K_W14; K_W15; K_W16; K_U01;  K_K01; K_K02; 

 

Łączna liczba punktów ECTS zajęć do wyboru oferowanych w programie: 44,5 
Łączna liczba godzin zajęć do wyboru oferowanych w programie: 420 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
940 przedmioty obowiązkowe 
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3.6. Tabela rozkładu przedmiotów w całym cyklu dydaktycznym 

Przedmioty 
obowiązkowe: 

Student realizuje 105 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych oferowanych przez Centrum Nauk Sądowych UW. W 
poszczególnych semestrach pula przedmiotów obowiązkowych wynosi odpowiednio: 
Semestr I (24, 5 ECTS),  
Semestr II (32,5ECTS) Łącznie: 57ECTS; 
 
Semestr III (27ECTS),  
Semestr IV (21ECTS) Łącznie: 48 ECTS; 
 
Łącznie w ciągu dwóch lat 105 ECTS 
 
Każdy z tych przedmiotów musi być zrealizowany przez studenta, w ramach studiowania na kierunku: Kryminalistyka i Nauki Sądowe w 
zakresie Biologia i Genetyka Sądowa. 
 
Brakujące punkty ECTS na poszczególne semestry i lata student będzie realizował w ramach uczęszczania na przedmioty obowiązkowe 
go wyboru (9 ECTS) oraz przedmioty Ogólnouniwersyteckie (6 ECTS). 

Przedmioty do 
obowiązkowe 
wyboru: 

Student ma obowiązek realizacji 9 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych do wyboru oferowanych przez Centrum Nauk 
Sądowych UW. W związku z tym, że są to obligatoryjne zajęcia do wyboru nie możemy narzucić dokładnej ilości punktów na każdy rok. 
Założenie jest takie, że każdy student na studiach II stopnia jest na tyle dojrzały i odpowiedzialny że ułoży swój plan pod swoje potrzeby 
z zapewnieniem zrealizowania obowiązku wyrobienia 60 punktów na rok akademicki. 
 
Każdy ze studentów ma obowiązek realizacji 9 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych do wyboru oferowanych przez Centrum 
Nauk Sądowych UW, oferta przedmiotowa jest na tyle szeroka, że student ma dowolność w wyborze poszczególnych przedmiotów i robi 
to zgodnie ze swoimi preferencjami naukowymi. Realizacja tej idei wyklucza sytuację, gdy student realizuje wszystkie przedmioty z tej 
grupy. 
 
Nie jest możliwe scalenie tabel przedmiotów obowiązkowych z przedmiotami obowiązkowymi do wyboru, gdyż wymuszałoby to realizację 
przez studenta wszystkich oferowanych przedmiotów, podczas gdy celem studiów jest realizacja wszystkich przedmiotów z grupy 
obowiązkowych oraz części z grupy obowiązkowych do wyboru. 

Przedmioty 
Ogólnouniwersyte
ckie 
OGUN 

 Student ma obowiązek realizacji 6 ECTS w dowolnie wybranym przez siebie przedmiocie lub przedmiotach Ogólnouniwersyteckich, 
oferowanych przez Uniwersytet Warszawski. Stanowi to 5% całkowitej liczby ECTS, możliwej do zrealizowania w programie studiów. 
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Realizacja 
przedmiotu B2+ 

Jednostka oferuje przedmiot Nuclear physics and art, prowadzony w języku angielskim. Jeżeli student nie chce realizować tego 
przedmiotu, gdyż nie leży on w jego kręgu zainteresowań naukowych, proponujemy wybranie przedmiotu w innym języku lub tematyce z 
oferty przedmiotów Ogólnouniwersyteckich, oferowanych przez Uniwersytet Warszawski, dzięki którym student osiągnie poziom 
znajomości języka na poziomie B2+. 

 

4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk humanistycznych archeologia 2 % 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka techniczna i telekomunikacja 4 % 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki medyczne 5 % 

Dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 2 % 

Dziedzina nauk społecznych nauki o zarządzaniu i jakości 1 % 

Dziedzina nauk społecznych nauki prawne 7 % 

Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 4 % 

Dziedzina nauk społecznych psychologia 4 % 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 49 % 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki chemiczne 10 % 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 12% 



28 

 
5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod ISCED 9999 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia obowiązkowe 105 

Liczba punktów ECTS zajęcia do wyboru (OGUN) 6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru oferowane w programie 9 z 44,5 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
 

114 

Łączna liczba godzin dla zajęć dla programu studiów wynosi co najmniej 940 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

Brak przyporządkowania do 
dyscypliny wiodącej 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

21,5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

128 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak praktyk 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 

”. 
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Załącznik nr 17 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
„Załącznik nr 78 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 

studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

archeologia 2  

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 5  

Dziedzina nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu 

nauki medyczne 5  

Dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 2  
Dziedzina nauk społecznych nauki o zarządzaniu i jakości 1  
Dziedzina nauk społecznych nauki prawne 8  
Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 3  
Dziedzina nauk społecznych psychologia 5  
Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki biologiczne 13  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki chemiczne 33  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki fizyczne 23  

Razem: - 100% brak 



2 

 

2. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna relacje występujące między kryminalistyką a archeologią P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 
zna dogłębnie kwestie dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce informatyki 
technicznej i telekomunikacji P7S_WG Zakres i głębia 

K_W03 zna metodologię badań medycznych oraz ich zastosowanie w kryminalistyce;  P7S_WG Zakres i głębia 

K_W04 zna pojęcia i zasady z zakresu nauk o bezpieczeństwie, które mają zastosowanie w 
naukach kryminalistycznych P7S_WG Zakres i głębia 

K_W05 zna kwestie dotyczące podstaw stosowania zarządzania jakością w naukach 
kryminalistycznych P7S_WG Zakres i głębia 
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K_W06 
w sposób pogłębiony znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w 
szerokiej perspektywie systemu nauk prawnych; 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W07 
zna terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu kryminalistyki i nauk z nią 
związanych tj. z zakresu nauk socjologicznych 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W08 
zna kwestie psychologicznych aspektów w wiedzy kryminalistycznej w kontekście 
popełniania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W09 znaczenie człowieka jako podmiotu badań, zna fundamentalne zasady identyfikacji 
człowieka w kontekście zastosowania metod nauk biologicznych w kryminalistyce. 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W10 zna relacje występujące między kryminalistyką a obszarami nauk chemicznych P7S_WG Zakres i głębia 

K_W11 
zasady i skutki poprawnego interpretowania zjawisk fizycznych opartych na danych 
empirycznych w pracy badawczej P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W12 
zna znaczenie dowodu jako podmiotu badań biologicznych w kontekście 
kryminalistyki 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W13 
zna dogłębnie uwarunkowania dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce zasad 
z zakresu nauk biologicznych 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W14 zna znaczenie dowodu jako podmiotu badań fizycznych w kontekście kryminalistyki P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W15 
zna dogłębnie uwarunkowania dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce zasad 
z zakresu nauk fizycznych 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W16 zna relacje i kontekst występujące między kryminalistyką a obszarami nauk 
fizycznych 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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K_W17 
rozumie kontekst wykonywanych badań fizycznych w przeprowadzanych badaniach 
kryminalistycznych 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W18 
zasady i skutki poprawnego interpretowania procesów chemicznych opartych na 
danych empirycznych w pracy badawczej 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W19 
zna pojęcia i zasady z zakresu nauk o chemii, które mają zastosowanie w naukach 
kryminalistycznych i rozumie skutki ich stosowania 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W20 zna metodologię badań chemicznych oraz ich kontekst w kryminalistyce; P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W21 
w sposób pogłębiony znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w 
szerokiej perspektywie systemu nauk chemicznych i rozumie konsekwencje 
wynikające z tego 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W22 
zna skutki zastosowania badań chemicznych, jakie mogą mieć wpływ na 
kształtowanie się kryminalistyki jako nauki 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W23 
rozumie kontekst stosowania rozwiązań informatyki technicznej i telekomunikacji w 
dokumentacji kryminalistycznej P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 umie bezpiecznie zastosować techniki ujawniania i zabezpieczania śladów adekwatnie 
do ich rodzaju oraz warunków otoczenia, bazując na wiedzy z zakresu kryminalistyki 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U02 odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze podjąć się 
przeprowadzenia badań związanych z zagadnieniami kryminalistycznymi 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U03 potrafi ukierunkować pozytywnie zainteresowania wiedzą kryminalistyczną innych 
osób w kontekście własnej osoby oraz grupy 

P7S_UG Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 
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K_U04 
potrafi umiejętnie zidentyfikować przeszkody w przeprowadzeniu dokumentacji 
badań kryminalistycznych a następnie niedogodności zniwelować lub 
zminimalizować  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U05 
umie komunikować się z różnymi kręgami specjalistów w kwestii ustalania 
optymalnych warunków przeprowadzenia skomplikowanych i wieloetapowych badań 
kryminalistycznych  

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 

ma zdolność uważnego i krytycznego oceniania odbieranych informacji, oceny ich 
wiarygodności i  przydatności z punktu widzenia kryminalistyki; rozumie 
jednocześnie ograniczenia we wnioskowaniu na podstawie śladów 
kryminalistycznych i w ich badaniu, wynikające z możliwości stosowanych 
współcześnie metod badawczych. 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod 
do rozwiązania problemów P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K03 potrafi zaprojektować eksperyment lub projekt mogący mieć zastosowanie do 
rozwiązania problemu kryminalistycznego 

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K04 potrafi wykonywać pracę laboratoryjną w sposób systematyczny i uważny, co czyni 
go ważnym członkiem społeczeństwa jak i świata nauki  P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 

K_K05 jest gotów uczciwie pełnić funkcje zawodowe mając na uwadze skomplikowany  i 
trudny wymiar pracy laboratoryjnej P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Kryminalistyka 
ogólna 30     15  

25 
Wizytacje w 
laboratorium 

kryminalistyczny
m 

70 7 Test B 

archeologia; 
nauki o 

bezpieczeństwie; 
nauki prawne; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, w tym głównych dziedzin badań kryminalistycznych, takich jak 
daktyloskopia, mechanoskopia, traseologia, osmologia, balistyka, badania dokumentów itp. Zna zasady dotyczące zabezpieczania 
śladów osób, rzeczy i zwierząt (w tym śladów biologicznych i fizykochemicznych) na miejscu zdarzenia. Potrafi zweryfikować zeznania 
świadków i wyjaśnienia podejrzanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_W06; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02
 

Techniki cyfrowej 
rekonstrukcji z 

uwzględnieniem 
śladów 

fizykochemicznych

    30    30 2 Projekt P 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 



7 

Treści 
programowe 

Student uczy się zabezpieczać różnymi technikami fotograficznymi i cyfrowymi miejsce zdarzenia oraz inne czynności dowodowe i 
laboratoryjne. Potrafi przeprowadzić badania na miejscu przestępstwa, tak by móc na ich podstawie odtworzyć wygląd otoczenia w 
programie trójwymiarowym (3D). Student potrafi nanieść na model 3D odpowiedniki śladów fizykochemicznych, mogące być ujawnione 
na miejscu zdarzenia. Przedmiot jest prowadzony w grupach max 15 osób, w pracowni komputerowej. Laboratorium komputerowe jest 
prowadzone przez osobę, która brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz posiadającą 
międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z 
międzynarodowym ekspertem ponieważ jednym z modułów laboratoriów jest odtworzenie śladów krwawych na modelu 3D. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W23; K_U04; K_K03; 

Wstęp do 
psychologii 30        30 2 Egzamin pisemny B psychologia 

Treści 
programowe 

Student zna terminologię stosowaną w psychologii, potrafi wskazać różnice w metodach badawczych. Zna zalety i ograniczenia tej nauki 
oraz relacje z innymi dziedzinami naukowymi. Potrafi wskazać zastosowanie psychologii w ujawnianiu i ściganiu przestępstw, w tym w 
szczególności w odniesieniu do sposobu prowadzenia różnych czynności śledczych i sądowych związanych z przesłuchiwaniem i oceną 
dowodów osobowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08; K_U01; K_K02 

Informatyka 
kryminalistyczna  30       30 4 Prezentacja P 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 

Treści 
programowe 

Student zna terminologię z zakresu informatyki kryminalistycznej. Wie jak zabezpieczyć dane badawcze, aby uniknąć ich uszkodzenia 
lub zniszczenia. Potrafi wskazać zależności między tą dziedziną kryminalistyki, a innymi badanami kryminalistycznymi. Wie czym jest 
dowód cyfrowy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_U01; K_K02 
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Etyka w naukach 
sądowych 30        30 2 Egzamin pisemny B 

nauki 
socjologiczne; 
psychologia 

Treści 
programowe 

Student zna zasady dobrych praktyk badawczych. Prawidłowo identyfikuje problemy natury moralnej i etycznej występujące w 
projektowaniu i przeprowadzaniu badań kryminalistycznych. Posiada poczucie odpowiedzialności przed pracownikami i społeczeństwem 
za odpowiednie przygotowanie i prowadzenie prac badawczych, w tym także ekspertyz sądowych. Potrafi etycznie i zgodnie z prawem 
prowadzić czynności wykrywcze i dowodowe.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 
  

Metodologia 
badań naukowych 30        30 2,5 Egzamin pisemny B 

nauki 
socjologiczne; 
psychologia; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student potrafi zaprojektować badania naukowe, aby analizować konkretny problem badawczy. Potrafi zaprojektować narzędzia 
badawcze, wie jak wybrać odpowiednie metody zarówno badawcze, jak i analityczne. Potrafi zaprojektować badania z poszanowaniem 
godności ludzkiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_K01; 

Postępowanie 
karne 30        30 2 Egzamin ustny B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw postępowania karnego, zna instytucje prawa karnego procesowego oraz etapy postępowania karnego. Potrafi 
brać udział w czynnościach procesowych i zna ich zakres, z poszanowaniem godności ludzkiej.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_U02; K_K01; K_K02 

Prawo dowodowe 30        30 3 Test B 

nauki prawne; 
psychologia; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa dowodowego w procesie karnym i cywilnym, potrafi przedstawić oraz 
obronić swoje stanowisko na temat poprawnej interpretacji danych pochodzących z badań kryminalistycznych. Zna i rozumie 
ograniczenia metod badawczych oraz warunki użycia wyników badań i ekspertyz w procesie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 K_W06; K_W08; K_W10; K_W11; K_U01; K_K01 

Seminarium 
fizykochemiczne 

I rok 
Przedmiot roczny 

  30      30 Rozliczony 
rocznie Zaliczenie B nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05

 
 

Metrologia z 
elementami 
chemometrii 

30        30 3 Egzamin pisemny B nauki chemiczne; 
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Treści 
programowe 

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić badania w oparciu o szczegółowe dane, potrafi scharakteryzować i wybrać odpowiednie 
metody chemometryczne przydatne do rozwiązywania problemów badawczych, w szczególności z zakresu chemii analitycznej. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

W18; K_W19; K_W22; K_U05; K_K03; 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 27,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 340 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
1025 przedmioty obowiązkowe 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalnością naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Zintegrowana 
analiza miejsca 

zdarzenia 
 30      

30 
Warsztaty 
terenowe

60 7 Projekt B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student zna taktykę i strategię prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Potrafi przeprowadzić badania mające na celu ujawnienie i 
zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Potrafi tworzyć złożone wersje kryminalistyczne, opierając się na zebranych dowodach i 
przeprowadzonych czynnościach wykrywczych. Potrafi zarządzać grupą osób, prowadzących badania na miejscu zdarzenia. Potrafi 
przekazać innym osobom wiedzę z szerokiego zakresu dziedzin kryminalistycznych w sposób interesujący i inspirujący.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W06; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Zarządzanie 
jakością w 

kryminalistyce 
15        15 1,5 Test P 

nauki o 
zarządzaniu i 

jakości 

Treści 
programowe 

Student potrafi identyfikować relacje między sposobem przeprowadzania badań kryminalistycznych, a ich oddziaływaniem na prawo. 
Potrafi objaśnić normy i standardy pracy, opierając się na normach prawnych i standardach naukowych. Potrafi organizować pracę w 
laboratorium, aby uzyskane wyniki badań były wiarygodne i powtarzalne. Zna i potrafi stosować poprawne sposoby zabezpieczenia 
śladów w zależności od okoliczności. Umie brać udział w dyskusjach dotyczących jakości badań kryminalistycznych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05; K_U02; K_K01; 

Interpretacja 
dowodów 

fizykochemicznych
 15       15 1 Test P nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i metodyki interpretacji materiału dowodowego poddawanego analizie fizykochemicznej. Wie jakie wyciągać 
wnioski z opinii biegłych oraz wyników badań fizykochemicznych. Potrafi powiązać ze sobą badania fizykochemiczne z innymi rodzajami 
badań kryminalistycznych i wyciągać na tej podstawie wnioski. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

W14; K_W15; W20; K_W21; K_U03; K_K04; 

Fizykochemia w 
kryminalistyce 30        30 3 Egzamin pisemny B nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się metod badawczych i sposobów przeprowadzania badań fizykochemicznych. Potrafi przewidzieć, jakie badania powinny 
być zastosowane w odniesieniu do danego śladu lub dowodu i wie jak powinny one przebiegać. Potrafi współpracować z innymi 
ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15; K_W16; K_W20; K_W21; K_W22; K_U04; K_K04; K_K05 

Toksykologia 
chemiczna 15    30    45 2 Egzamin pisemny B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się przeprowadzania badań toksykologicznych, potrafi dobrać odpowiedni rodzaj badania do analizowanej przez siebie 
próbki, umie przeprowadzić podstawowe badania i w oparciu o ich wyniki wyciągać wnioski. Potrafi przedstawić wyniki swoich badań w 
sposób przejrzysty. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W18; K_W19; K_W20; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; 

Analiza Śladów 
Krwawych z 
elementami 

chemicznego 
ujawnienia śladów

 30   30    60 4 
Egzamin; 

Wejściówki; 
Sprawozdania 

B nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy śladów krwawych. Potrafi przeprowadzić eksperymenty związane z mechaniką 
powstawania śladów. Umie zabezpieczyć materiał dowodowy w postaci śladów krwawych zarówno fotograficznie, jak i fizycznie. Potrafi 
wyciągać podstawowe wnioski na podstawie śladów krwawych. Zna terminologię stosowaną w tej dyscyplinie kryminalistyki. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Zna zasady dotyczące chemicznego 
ujawniania śladów krwawych i potrafi je zastosować w praktyce. Laboratorium jest prowadzone w grupach 6 osobowych, Laboratorium 
komputerowe jest prowadzone przez osobę, która brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz 
posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po 
stażu z międzynarodowym ekspertem. Jednym z modułów laboratoriów jest odtworzenie śladów krwawych na modelu 3D. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12; K_W13; K_W20; K_W21; K_W22; K_U04; K_U05; K_K05; 

Metody 
instrumentalne w 

badaniach 
kryminalistycznych

30        30 3 Egzamin pisemny B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i sposobów prowadzenia badań instrumentalnych. Potrafi wybrać właściwą technikę analityczną, wie jakie są 
ograniczenia danych metod badawczych. Umie zinterpretować wyniki badań oraz brać udział w dyskusjach na ten temat. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_U05; K_K03; K_K04; 
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Seminarium 
fizykochemiczne 

I rok 
Przedmiot roczny

  30      30 8 Zaliczenie B nauki chemiczne; 
nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
1025 przedmioty obowiązkowe 
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3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Medycyna sądowa 15       15 
sekcje 30 4 Test P nauki medyczne; 

Treści 
programowe 

Student zna: zakres współczesnej medycyny sądowej oraz praktyczne stosowanie elementów wiedzy sądowo - lekarskiej. Potrafi 
współpracować z biegłymi medykami sądowymi oraz rozumie znaczenie wyników sekcji zwłok ludzkich i innych badań medycznych w 
sprawach przeciwko życiu i zdrowiu oraz potrafi je interpretować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań. Przedmiot jest prowadzony w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Kryminologia 30        30 2 Egzamin pisemny B nauki społeczne; 

Treści 
programowe 

Zna podstawowe pojęcia współczesnej kryminologii oraz ich relacje względem innych nauk społecznych i powiązania z kryminalistyką. 
Zna podstawowe mechanizmy kryminologiczne rządzące ludzkim zachowaniem. Zna teorie kryminologiczne wyjaśniające przyczyny 
przestępczości oraz metody zapobiegania przestępstwom.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_U02; K_K01; K_K02 
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Analiza 
statystyczna 

wyników 
doświadczalnych 

15   30     45 3 Egzamin pisemny;
Egzamin ustny B nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i metod przeprowadzania analizy statystycznej wyników badań z zakresu chemii, fizyki i dziedzin pokrewnych. 
Potrafi poprawnie zinterpretować wyniki badań na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wie jak zaprojektować badania 
naukowe w oparciu o tego typu dane. Potrafi przedstawić wynik pracy badawczej w postaci danych statystycznych. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań fizykochemicznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_U04; K_U05; K_K03; K_K05; 

 

Analiza 
fizykochemiczna 

wybranych 
substancji 

15    30    45 5,5 
Sprawozdanie z 

ćwiczeń; 
Egzamin pisemny

B nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych. Potrafi wskazać odpowiedni rodzaj badań do badania 
konkretnych śladów i dowodów rzeczowych. Zna ograniczenia stosowania technik fizykochemicznych. Potrafi współpracować z innymi 
ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań fizykochemicznych. W trakcie laboratoriów studenci są 
podzieleni na grupy, pracujące jednocześnie w ciągu całego semestru. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_U04; K_U05; K_K03 

Makroskopowe i 
mikroskopowe 

badania śladów 
kryminalistycznych

35    35    70 4 Test; 
Projekt B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna techniki mikroskopowe oraz makroskopowe. Wie jakie dowody i w jakich warunkach można badać przy użyciu tego typu 
metod. Potrafi przygotować próbkę do odpowiednich badań. Wie jak interpretować uzyskany wynik i wie, jaki będzie on miał wpływ na 
wersje kryminalistyczne. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. W 
trakcie laboratoriów studenci są podzieleni na grupy, pracujące jednocześnie w ciągu całego semestru. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W18; K_W19; K_W20; K_U04; K_K04; K_K05; 

Seminarium 
fizykochemiczne 

II rok 
Przedmiot roczny

  30      30 Rozliczony 
rocznie Zaliczenie B nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 18,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 250 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
1025 przedmioty obowiązkowe 
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3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Teoria opiniowania 
i ekspertyza 

sądowa 
15     15   30 4 Raport z ćwiczeń; 

Test B 

psychologia; 
nauki prawne; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student wie, jakie są zasady sporządzania specjalistycznej opinii i wykonywania ekspertyzy sądowej. Zna ograniczenia oraz zakres 
pracy biegłego przy opiniowaniu. Zna zasady panujące na sali sądowej oraz potrafi przedstawić i obronić wydaną przez siebie opinie 
przed sądem. Potrafi przesłuchiwać biegłego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Badania 
fizykochemiczne 
dopalaczy (XRD, 

Raman) 

    30    30 4 Test; 
Wejściówki B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych substancji zwanych potocznie: dopalaczami. Wie jak 
zabezpieczyć tego typu dowody, potrafi przygotować próbkę do badań oraz przeprowadzić jej analizę, zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa. Potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na 
wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Studenci pracują w 6 osobowych grupach. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

W18; K_W20; K_W21; K_W22; K_U04; K_U05; K_K04; 
 

Chemiczne 
metody ujawniania 
śladów 

    15    15 3 Test; 
Wejściówki B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz chemicznych mających na celu ujawnienie i zabezpieczenie śladów. Wie jakie są 
ograniczenia stosowania danych badań. Potrafi dobrać odpowiednie metody ujawniania różnego rodzaju śladów, aby nie uległy one 
zniszczeniu i nadawały się do analizy. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie 
badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W19; K_W20; K_W21; K_U05; K_K03; K_K04; 

Fizyko-chemiczna 
pracownia 
magisterska 

    45    45 10,5 Zaliczenie B nauki chemiczne; 
nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi przygotować plan badań oraz przeprowadzić eksperymenty i badania naukowe. Potrafi przedstawić wyniki swoich badań 
w atrakcyjnej formie. Wie jaki tego typu badania mają związek z kryminalistyką i wie jak informacje uzyskane z tego typu badań wpływają 
na wynik postępowania w sprawach sądowych. Laboratorium jest prowadzone indywidualnie z poszczególnymi studentami, w zależności 
od tego jakiego promotora wybrali. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05

 

Seminarium 
fizykochemiczne 

II rok 
Przedmiot roczny 

  30      30 8 Zaliczenie B nauki chemiczne; 
nauki fizyczne; 



20 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
1025 przedmioty obowiązkowe 

3.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Przedmioty fakultatywne, obowiązkowe do wyboru organizowane w ramach programu (przynajmniej 9 ECTS): 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Archeologia 
kryminalistyczna 15     15    30   3 Egzamin ustny  B archeologia 

Treści 
programowe 

Student zna i rozumie zasady pracy na stanowisku archeologicznym. Zna zasady zabezpieczania terenu oraz pobierania śladów 
kryminalistycznych w postaci np. gleby. Potrafi powiązać metody stosowane w archeologii i kryminalistyce. Umie kierować zespołem 
archeologicznym, potrafi wskazać cel badawczy i go realizować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_U01; K_K02 

Antropologia 
sądowa 30          30   4 Egzamin ustny  P nauki medyczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych, zna zasady planowania badań oraz technik 
antropologicznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania antropologiczne. Zna zależności między antropologią a kryminalistyką i 
kryminologią. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_U02; K_K02 

Wiktymologia 30           30 3  Test  B nauki społeczne; 

Treści 
programowe 

Student zna teorie wiktymologiczne, skutki wiktymizacji oraz rodzaj szkód powstałych w wyniku przestępstw, wie jak udzielić pomocy 
ofiarom przestępstw. Rozumie znaczenie działań profilaktycznych.. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_U01; K_K02 

Parazytologia w 
kryminalistyce 15     15      30 3  

Egzamin pisemny;
Kolokwium 
pisemne  

B nauki biologiczne; 
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Treści 
programowe 

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia i terminologię z zakresu parazytologii. Zna cechy budowy i zasady klasyfikacji 
pasożytów, na tej podstawie potrafi dokonać ich identyfikacji kryminalistycznej. Potrafi poprawnie interpretować wyniki 
przeprowadzonych przez siebie badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Techniki 
obrazowania 

tkanek i komórek 
w kryminalistyce 

30     30      60  6 
Egzamin pisemny;

Kolokwium 
pisemne  

B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią biologiczną. Potrafi wykonywać analizę materiału biologicznego w ramach 
stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Określa priorytety podczas realizacji interdyscyplinarnych badań z zakresu 
biologii. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Nuclear physics 
and art  30          30  3 Egzamin pisemny B nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student will familiarize with the physics behind different scientific approaches that can be applied to the study of manufacts, but also to 
the study of different samples.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11; K_U02; K_K01 

Od genetycznego 
odcisku palca do 
genomiki sądowej

15           15 1  Test  P nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna fazy rozwoju badań genetycznych w kryminalistyce, zna obecne możliwości badań genetycznych. Rozumie wyzwania i 
szanse, które będą miały wpływ na przyszłość badań DNA w kryminalistyce. Potrafi ocenić możliwości badawcze w przyszłości w świetle 
najnowszych kierunków badawczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Identyfikacja ofiar 
katastrof 

masowych 
 15         15  1   Test P nauki biologiczne 

Treści 
programowe 

Student zna i rozumie pojęcia z zakresu prawa i postępowania dowodowego, niezbędne w zakresie studiowanego kierunku. Zna prawne, 
organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów. Potrafi 
integrować wiedzę z zakresu chemii, biologii, prawa oraz kryminalistyki przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów i zadań 
projektowych z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi przygotowywać opracowania naukowe i wystąpienia zarówno w języku polskim, 
jak i angielskim, przedstawiające zarówno wyniki własnych badań, jak i stan wiedzy; potrafi porozumieć się w środowisku naukowym i 
zawodowym tymi językami. Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związanej z pracą 
zespołową.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 
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Wybrane elementy 
psychopatologii   15        15  2  Egzamin pisemny P nauki społeczne; 

psychologia 

Treści 
programowe 

Aby odpowiednio przeprowadzić zaplanowane czynności trzeba umieć rozpoznać aktualny stan psychofizyczny osoby. Każdy rodzaj 
psychopatologii ma swoje przejawy i skutki, studenci poznają wybrane jej elementy i ich związki z zachowaniem. Nauczą się jak 
odróżniać normę od zaburzenia, jak wyjaśniać zachowania w świetle wiedzy o osobowości. Dowiedzą się jak psychopatologia wpływa na 
zachowania gwałtowne, agresywne względem siebie lub innych osób. Nauczą się jak ze szczegółów stawiać hipotezy na temat 
psychopatologii osoby.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_U02;  K_K02; 

Grzyby, glony i 
rośliny w 

kryminalistyce 
30        30 4 Egzamin pisemny B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę dotyczącą grzybów, roślin i glonów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych 
badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później 
poprawnej identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_K01 

Entomologia 
sądowa z 

elementami 
fizykochemii 

       
Warsztaty 
terenowe 

60 
60 6 Projekt B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę dotyczącą owadów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych badań jest w 
stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej 
identyfikacji. Wie jakie znaczenie mają dowody entomologiczne dla badań fizykochemicznych. Wie jakie badania fizykochemiczne można 
przeprowadzić na pobranych próbkach z miejsca zdarzenia. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12; K_W13; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; 

Łączna liczba punktów ECTS zajęć do wyboru oferowanych w programie: 33 
Łączna liczba godzin zajęć do fakultatywnych oferowanych w programie: 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
1025 przedmioty obowiązkowe 
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3.6. Tabela rozkładu przedmiotów w całym cyklu dydaktycznym 

Przedmioty 
obowiązkowe: 

Student realizuje 105 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych oferowanych przez Centrum Nauk Sądowych UW. W 
poszczególnych semestrach pula przedmiotów obowiązkowych wynosi odpowiednio: 
Semestr I (27, 5 ECTS),  
Semestr II (29,5 ECTS) Łącznie: 57ECTS; 
Semestr III (18,5 ECTS),  
Semestr IV (29,5 ECTS) Łącznie: 48 ECTS; 
Łącznie w ciągu dwóch lat 105 ECTS 
Każdy z tych przedmiotów musi być zrealizowany przez studenta, w ramach studiowania na kierunku: Kryminalistyka i Nauki Sądowe w 
zakresie Fizykochemia Sądowa. 
Brakujące punkty ECTS na poszczególne semestry i lata student będzie realizował w ramach uczęszczania na przedmioty fakultatywne, 
obowiązkowe go wyboru (9 ECTS) oraz przedmioty Ogólnouniwersyteckie (6 ECTS). 

Przedmioty do 
obowiązkowe 
wyboru: 

Student ma obowiązek realizacji 9 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych do wyboru oferowanych przez Centrum Nauk 
Sądowych UW. W związku z tym, że są to obligatoryjne zajęcia do wyboru nie możemy narzucić dokładnej ilości punktów na każdy rok. 
Założenie jest takie, że każdy student na studiach II stopnia jest na tyle dojrzały i odpowiedzialny że ułoży swój plan pod swoje potrzeby 
z zapewnieniem zrealizowania obowiązku wyrobienia 60 punktów na rok akademicki. 
Każdy ze studentów ma obowiązek realizacji 9 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych do wyboru oferowanych przez Centrum 
Nauk Sądowych UW, oferta przedmiotowa jest na tyle szeroka, że student ma dowolność w wyborze poszczególnych przedmiotów i robi 
to zgodnie ze swoimi preferencjami naukowymi. Realizacja tej idei wyklucza sytuację, gdy student realizuje wszystkie przedmioty z tej 
grupy. 
Nie jest możliwe scalenie tabel przedmiotów obowiązkowych z przedmiotami obowiązkowymi do wyboru, gdyż wymuszałoby to realizację 
przez studenta wszystkich oferowanych przedmiotów, podczas gdy celem studiów jest realizacja wszystkich przedmiotów z grupy 
obowiązkowych oraz części z grupy obowiązkowych do wyboru. 

Przedmioty 
Ogólnouniwersyte
ckie 
OGUN 

 Student ma obowiązek realizacji 6 ECTS w dowolnie wybranym przez siebie przedmiocie lub przedmiotach Ogólnouniwersyteckich, 
oferowanych przez Uniwersytet Warszawski. Stanowi to 5% całkowitej liczby ECTS, możliwej do zrealizowania w programie studiów. 

Realizacja 
przedmiotu B2+ 

Jednostka oferuje przedmiot Nuclear physics and art, prowadzony w języku angielskim. Jeżeli student nie chce realizować tego 
przedmiotu, gdyż nie leży on w jego kręgu zainteresowań naukowych, proponujemy wybranie przedmiotu w innym języku lub tematyce z 
oferty przedmiotów Ogólnouniwersyteckich, oferowanych przez Uniwersytet Warszawski, dzięki którym student osiągnie poziom 
znajomości języka na poziomie B2+. 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk humanistycznych archeologia 2 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka techniczna i telekomunikacja 5 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki medyczne 5 

Dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 2 

Dziedzina nauk społecznych nauki o zarządzaniu i jakości 1 

Dziedzina nauk społecznych nauki prawne 8 

Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 3 

Dziedzina nauk społecznych psychologia 5 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 13 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki chemiczne 33 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 23 
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5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod ISCED 9999 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia obowiązkowe 105 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru (OGUN) 6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru oferowane w programie 9 z 36 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
 

114 

Łączna liczba godzin dla zajęć dla programu studiów wynosi co najmniej 1025 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

Brak przyporządkowania do 
dyscypliny wiodącej 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

20,5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

117,5 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak praktyk 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 

”. 
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Załącznik nr 18 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
„Załącznik nr 79 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 

studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina 
naukowa 

Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk humanistycznych archeologia 2%  

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

6% 
 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki medyczne 5%  
Dziedzina nauk społecznych nauki o 

bezpieczeństwie 8%  

Dziedzina nauk społecznych nauki o zarządzaniu 
i jakości 1%  

Dziedzina nauk społecznych nauki prawne 20%  
Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 6%  
Dziedzina nauk społecznych psychologia 8%  
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych matematyka 2%  
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 19%  
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki chemiczne 11%  
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 12%  
Razem: - 100% brak 
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2. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna relacje występujące między kryminalistyką a archeologią P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 
zna dogłębnie kwestie dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce informatyki 
techniczna i telekomunikacji P7S_WG Zakres i głębia 

K_W03 zna metodologię badań medycznych oraz ich zastosowanie w kryminalistyce;  P7S_WG Zakres i głębia 

K_W04 pojęcia i zasady z zakresu nauk o bezpieczeństwie, które mają zastosowanie w 
naukach kryminalistycznych P7S_WG Zakres i głębia 

K_W05 zna kwestie dotyczące podstaw stosowania zarządzania jakością w naukach 
kryminalistycznych P7S_WG Zakres i głębia 

K_W06 w sposób pogłębiony znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w 
szerokiej perspektywie systemu nauk prawnych; 

P7S_WG Zakres i głębia 
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K_W07 
zna terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu kryminalistyki i nauk z nią 
związanych tj. z zakresu nauk socjologicznych 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W08 
zna kwestie psychologicznych aspektów w wiedzy kryminalistycznej w kontekście 
popełniania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W09 znaczenie człowieka jako podmiotu badań, zna fundamentalne zasady identyfikacji 
człowieka w kontekście zastosowania metod nauk biologicznych w kryminalistyce. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W10 zna relacje występujące między kryminalistyką a obszarami nauk chemicznych P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W11 
zasady poprawnego interpretowania zjawisk fizycznych opartych na danych 
empirycznych w pracy badawczej. P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W12 zna kwestie dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce matematyki P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W13 rozumie uwarunkowania nauk społecznych i ich znaczenie dla kryminalistyki P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W14 
rozumie kontekst nauk obejmujących obszar bezpieczeństwa i ich wpływ na 
kryminalistykę 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W15 
rozumie kontekst stosowania i respektowania nauk prawnych w perspektywie 
korzystania z metodologii kryminalistycznej 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W16 zna metodologię nauk prawnych i potrafi odnieść ją do stosowania w kryminalistyce P7S_WG Zakres i głębia 

K_W17 
zna znaczenie dowodu jako podmiotu badań psychologicznych w kontekście 
kryminalistyki  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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K_W18 
zna dogłębnie uwarunkowania dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce zasad 
z zakresu nauk informatycznych 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W19 
zna skutki zastosowania badań fizycznych oraz jej ogranicznienia, jakie mogą mieć 
wpływ na kształtowanie się kryminalistyki jako nauki 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W20 
zna podstawowe relacje między zasadami fizyki a kryminalistyką w aspekcie 
praktycznym i naukowym 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W21 
zna kontekst stosowania metodologii nauk chemicznych i jej znaczenie dla 
kryminalistyki 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W22 
Zna uwarunkowania i ograniczenia nauk biologicznych w perspektywie 
wnioskowania w kryminalistyce 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 umie bezpiecznie zastosować techniki ujawniania i zabezpieczania śladów adekwatnie 
do ich rodzaju oraz warunków otoczenia, bazując na wiedzy z zakresu kryminalistyki 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U02 odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze podjąć się 
przeprowadzenia badań związanych z zagadnieniami kryminalistycznymi 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U03 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do kreatywnego rozwiązywania problemów 
zarówno teoretycznych jak i praktycznych 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U04 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z obszaru nauk kryminalistycznych do 
rozwiązywania i interpretowania złożonych zadań i zagadnień kryminalistycznych 
dotyczących  strategii i taktyk efektywnego postępowania 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U05 potrafi pracować w grupie wykonującej badania kryminalistyczne zarówno na miejscu 
zdarzenia, jak i w laboratorium; jako kierownik wie, jakie polecenia i w jakiej 

P7S_UG Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 
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kolejności wydawać, aby praca była wydajna; jako wykonawca wie, jak wykonywać 
podstawowe polecenia dotyczące poprawnego zabezpieczania i badania śladów, mając 
na względzie zasady dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych. 

K_U06 
umie myśleć i działać w sposób kreatywny, wyznaczać cele i zadania strategiczne i 
operacyjne; potrafi kontrolować, nadzorować i ewaluować oraz wyznaczać kluczowe 
zadania; potrafi ukierunkować pozytywnie zainteresowania wiedzą kryminalistyczną 
innych osób w kontekście własnej osoby oraz grupy. 

P7S_UG Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 

K_U07 
umie komunikować się z różnymi kręgami specjalistów w kwestii ustalania 
optymalnych warunków przeprowadzenia procesów wykrywaczych z zastrzeżeniem 
taktyki i strategii kryminalistycznej 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 

ma zdolność uważnego i krytycznego oceniania odbieranych informacji, oceny ich 
wiarygodności i  przydatności z punktu widzenia kryminalistyki; rozumie jednocześnie 
ograniczenia we wnioskowaniu na podstawie śladów kryminalistycznych i w ich 
badaniu, wynikające z możliwości stosowanych współcześnie metod badawczych. 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 
ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do 
rozwiązania problemów do skutecznej i efektywnej współpracy z ekspertami z różnych 
obszarów nauki. 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K03 

odpowiedzialnie wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu kryminalistyki, do ochrony 
społeczeństwa przed zagrożeniami, rozpoznając zagrożenia dla państwa prawa i 
wykonując czynności wykrywające i zwalczające przestępczość, a także zapobiegając 
im. 

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K04 wypełniać zobowiązania społeczne poprzez działanie w środowisku lokalnym na rzecz 
wykrywania i zapobiegania przestępczości. 

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K05 

inspirować różne kręgi społeczne i naukowe do działań w zakresie profilaktyki 
kryminalnej oraz popularyzowania dorobku kryminalistyki i nauk ściśle związanych z 
nią jako istotnych elementów procesu wykrywającego, zwalczającego i 
zapobiegającego przestępstwom. 

P7S_KO Odpowiedzialność /wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 
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K_K06 
potrafi rzetelnie prowadzić  badania kryminalistyczne, dzięki czemu wykonuje pracę na 
rzecz ofiar i ich rodzin. Zna zasady etyczne nauk sądowych. Jest gotów uczciwie pełnić 
funkcje zawodowe.  

 P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Kryminalistyka 
ogólna 30     15  

25 
Wizytacje w 
laboratorium 

kryminalistyczny
m 

70 7 Test B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, w tym głównych dziedzin badań kryminalistycznych, takich jak daktyloskopia, 
mechanoskopia, traseologia, osmologia, balistyka, badania dokumentów itp. Zna zasady dotyczące zabezpieczania śladów osób, rzeczy 
i zwierząt (w tym śladów biologicznych i fizykochemicznych) na miejscu zdarzenia. Potrafi zweryfikować zeznania świadków i wyjaśnienia 
podejrzanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_W06; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02
 

Techniki cyfrowej 
rekonstrukcji     30    30 2 Projekt P 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 

Treści 
programowe 

Student uczy się zabezpieczać różnymi technikami fotograficznymi i cyfrowymi miejsce zdarzenia oraz inne czynności dowodowe i 
laboratoryjne. Potrafi przeprowadzić badania na miejscu przestępstwa, tak by móc na ich podstawie odtworzyć wygląd otoczenia w 
programie trójwymiarowym (3D). Student potrafi nanieść na model 3D odpowiedniki śladów kryminalistycznych, mogące być ujawnione na 
miejscu zdarzenia. Przedmiot jest prowadzony w grupach max 15 osób, w pracowni komputerowej. Laboratorium komputerowe jest 
prowadzone przez osobę, która brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz posiadającą 
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międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z 
międzynarodowym ekspertem ponieważ jednym z modułów laboratoriów jest odtworzenie śladów krwawych na modelu 3D. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W18; K_U05; K_U06; K_K05; K_K06 

Wstęp do 
psychologii 30        30 2 Egzamin pisemny B psychologia 

Treści 
programowe 

Student zna terminologię stosowaną w psychologii, potrafi wskazać różnice w metodach badawczych. Zna zalety i ograniczenia tej nauki 
oraz relacje z innymi dziedzinami naukowymi. Potrafi wskazać zastosowanie psychologii w ujawnianiu i ściganiu przestępstw, w tym w 
szczególności w odniesieniu do sposobu prowadzenia różnych czynności śledczych i sądowych związanych z przesłuchiwaniem i oceną 
dowodów osobowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08; K_U01; K_K02 

Informatyka 
kryminalistyczna  30       30 4 Prezentacja P 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 

Treści 
programowe 

Student zna terminologię z zakresu informatyki kryminalistycznej. Wie jak zabezpieczyć dane badawcze, aby uniknąć ich uszkodzenia lub 
zniszczenia. Potrafi wskazać zależności między tą dziedziną kryminalistyki, a innymi badanami kryminalistycznymi. Wie czym jest dowód 
cyfrowy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_U01; K_K02 

Etyka w naukach 
sądowych 30        30 2 Egzamin pisemny B 

nauki 
socjologiczne; 
psychologia 
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Treści 
programowe 

Student zna zasady dobrych praktyk badawczych. Prawidłowo identyfikuje problemy natury moralnej i etycznej występujące w 
projektowaniu i przeprowadzaniu badań kryminalistycznych. Posiada poczucie odpowiedzialności przed pracownikami i społeczeństwem 
za odpowiednie przygotowanie i prowadzenie prac badawczych, w tym także ekspertyz sądowych. Potrafi etycznie i zgodnie z prawem 
prowadzić czynności wykrywcze i dowodowe.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 
  

Metodologia 
badań naukowych 30        30 2,5 Egzamin pisemny B 

nauki 
socjologiczne; 
psychologia; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student potrafi zaprojektować badania naukowe, aby analizować konkretny problem badawczy. Potrafi zaprojektować narzędzia 
badawcze, wie jak wybrać odpowiednie metody zarówno badawcze, jak i analityczne. Potrafi zaprojektować badania z poszanowaniem 
godności ludzkiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_K01; 

Postępowanie 
karne 30        30 2 Egzamin ustny B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw postępowania karnego, zna instytucje prawa karnego procesowego oraz etapy postępowania karnego. Potrafi 
brać udział w czynnościach procesowych i zna ich zakres, z poszanowaniem godności ludzkiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_U02; K_K01; K_K02 
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Prawo dowodowe 30        30 3 Test B 

nauki prawne; 
psychologia; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa dowodowego w procesie karnym i cywilnym, potrafi przedstawić oraz 
obronić swoje stanowisko na temat poprawnej interpretacji danych pochodzących z badań kryminalistycznych. Zna i rozumie 
ograniczenia metod badawczych oraz warunki użycia wyników badań i ekspertyz w procesie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 K_W06; K_W08; K_W10; K_W11; K_U01; K_K01 

Seminarium 
ogólnokryminalistyczne

I rok 
Przedmiot roczny 

30        30 Rozliczony 
rocznie Zaliczenie B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06

 

Historia 
kryminalistyki 30        30 3 Esej B 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu historii metod identyfikacyjnych,  technik i metod kryminalistycznych, potrafi ją 
zastosować do współczesnej oceny dowodów naukowych oraz umie wypowiadać się na wybrany przez siebie temat. Potrafi w sposób 
interesujący przedstawić zagadnienia historii kryminalistyki oraz wpływu nauk ścisłych i przyrodniczych na rozwój kryminalistyki. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15; K_W16; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U06; K_K03; K_K04; 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 27,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 340 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
925 przedmioty obowiązkowe 

3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Zintegrowana 
analiza miejsca 

zdarzenia 
 30      

30 
Warsztaty 
terenowe

60 7 Projekt B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student zna taktykę i strategię prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Potrafi przeprowadzić badania mające na celu ujawnienie i 
zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Potrafi tworzyć złożone wersje kryminalistyczne, opierając się na zebranych dowodach i 
przeprowadzonych czynnościach wykrywczych. Potrafi zarządzać grupą osób, prowadzących badania na miejscu zdarzenia. Potrafi 
przekazać innym osobom wiedzę z szerokiego zakresu dziedzin kryminalistycznych w sposób interesujący i inspirujący.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W06; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 
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Zarządzanie 
jakością w 

kryminalistyce 
15        15 1,5 Test P 

nauki o 
zarządzaniu i 

jakości 

Treści 
programowe 

Student potrafi identyfikować relacje między sposobem przeprowadzania badań kryminalistycznych, a ich oddziaływaniem na prawo. 
Potrafi objaśnić normy i standardy pracy, opierając się na normach prawnych i standardach naukowych. Potrafi organizować pracę w 
laboratorium, aby uzyskane wyniki badań były wiarygodne i powtarzalne. Zna i potrafi stosować poprawne sposoby zabezpieczenia śladów 
w zależności od okoliczności. Umie brać udział w dyskusjach dotyczących jakości badań kryminalistycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05; K_U02; K_K01; 

Bezpieczeństwo 
informatyczne  30       30 4 Test P 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 

Treści 
programowe 

Student zdobywa wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. Potrafi stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz metodykę 
postępowania, które zmniejszają prawdopodobieństwo cyberataku. Umie odpowiednio postępować z dowodami informatycznymi 
zabezpieczanymi na miejscu przestępstwa lub w czasie przeszukania.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W18; K_U04; K_K03; K_K04 

Psychologia 
sądowa 30        30 3 Egzamin pisemny B psychologia 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw psychologii sądowej, metodyki przeprowadzania badań psychologicznych. Student potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić podstawowe badania z tego zakresu. Zna zasady badań poligraficznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_U03; K_U04; K_K05; K_K06
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Profilowanie 
kryminalne      30   30 3 Test P psychologia; 

nauki społeczne 

Treści 
programowe 

Student zdobywa wiedzę dotyczącą metodyki tworzenia profilu sprawcy przestępstwa. Potrafi, bazując na analizie śladów 
kryminalistycznych i zeznaniach świadków, stworzyć podstawowy profil przestępcy i wykorzystać go w pracy wykrywczej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13; K_W17; K_U03; K_U04; K_U05; K_K04; K_K05;

 

Postępowanie karne- 
zaawansowane 30        30 3 Egzamin ustny B nauki prawne; 

 

Treści 
programowe 

Student uczy się niuansów postępowania karnego, zna szczegółowo instytucje prawa karnego procesowego oraz etapy postępowania 
karnego. Potrafi brać czynny udział w czynnościach procesowych i zna ich zakres, z poszanowaniem godności ludzkiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15; K_W16; K_U03; K_U05; K_U06; K_K05;

 

Seminarium 
ogólnokryminalistyczne

I rok 
Przedmiot roczny 

30        30 8 Zaliczenie B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej 
oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06

 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
925 przedmioty obowiązkowe 
 

3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Medycyna sądowa 15       15 
sekcje 30 4 Test P nauki medyczne; 

Treści 
programowe 

Student zna: zakres współczesnej medycyny sądowej oraz praktyczne stosowanie elementów wiedzy sądowo - lekarskiej. Potrafi 
współpracować z biegłymi medykami sądowymi oraz rozumie znaczenie wyników sekcji zwłok ludzkich i innych badań medycznych w 
sprawach przeciwko życiu i zdrowiu oraz potrafi je interpretować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań. Przedmiot jest prowadzony w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 
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Kryminologia 30        30 2 Egzamin pisemny B nauki społeczne; 

Treści 
programowe 

Zna podstawowe pojęcia współczesnej kryminologii oraz ich relacje względem innych nauk społecznych i powiązania z kryminalistyką. Zna 
podstawowe mechanizmy kryminologiczne rządzące ludzkim zachowaniem. Zna teorie kryminologiczne wyjaśniające przyczyny 
przestępczości oraz metody zapobiegania przestępstwom.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_U02; K_K01; K_K02 

Taktyki 
przesłuchania      60   60 5,5 Egzamin pisemny;

Projekt B 
nauki prawne; 
psychologia; 

nauki biologiczne; 
nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student wie, jak przeprowadzić przesłuchanie świadka, biegłego i podejrzanego. Umie interpretować zeznania i wyjaśnienia, potrafi 
zaprojektować i przeprowadzić badania przy użyciu poligrafu, z poszanowaniem godności ludzkiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15; K_W16; K_W17; K_W19; K_W20; K_W22; K_U03; K_U04; K_K03; K_K04; K_K06

 

 

Praktyka śledcza      30   30 4 Praca pisemna; P 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi przeprowadzić strategiczne i taktyczne działania, mające na celu zebranie informacji dotyczących przestępstwa i jego 
sprawcy w sposób efektywny i zgodny z prawem. Potrafi formułować pisma procesowe, w których zawarta jest ocena dowodów lub 
pytania do biegłych. Wie jak łączyć praktykę oględzin miejsca zdarzenia ze specjalistycznymi badaniami przeprowadzanymi w 
laboratoriach kryminalistycznych. Potrafi zarówno prowadzić grupę, jak i pracować w niej. Zajęcia są prowadzone przez osobę, która 
brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu 
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analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z międzynarodowym ekspertem ponieważ jednym 
z kluczowych elementów przedmiotu jest omawianie możliwości rekonstrukcyjnych zdarzenia bazując na zabezpieczonych śladach 
krwawych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06

 

 

Profilowanie 
geograficzne i GIS      30   30 4 Raport z ćwiczeń 

Test P 
nauki 

socjologiczne; 
matematyka 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i metodyki przeprowadzania badań dotyczących profilowania geograficznego, bazując na danych 
statystycznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe symulacje i przedstawić wyniki swoich badań w czytelnej formie. Potrafi analizować 
dane potrzebne do tworzenia tego typu profili. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych 
przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12; K_W13; K_U03; K_U05; K_U06; K_K04; K_K05; 

 

Interpretacja 
materiału 

dowodowego 
     15   15 2 Test B 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i metodyki interpretacji rzeczowego materiału dowodowego. Wie jakie wyciągać wnioski z opinii biegłych oraz 
wyników badań z różnych dziedzin kryminalistyki. Potrafi powiązać ze sobą wyniki różnego rodzaju badań kryminalistycznych i wyciągać 
na tej podstawie wnioski.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15; K_W16; K_W21; K_W22; K_U05; K_U06; K_K04; K_K05;
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Seminarium 
ogólnokryminalistyczne

II rok 
Przedmiot roczny 

30        30 Rozliczenie 
roczne Zaliczenie B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 21,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
925 przedmioty obowiązkowe 
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3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Teoria opiniowania 
i ekspertyza 

sądowa 
15     15   30 4 Raport z ćwiczeń; 

Test B 

psychologia; 
nauki prawne; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student wie, jakie są zasady sporządzania specjalistycznej opinii i wykonywania ekspertyzy sądowej. Zna ograniczenia oraz zakres 
pracy biegłego przy opiniowaniu. Zna zasady panujące na sali sądowej oraz potrafi przedstawić i obronić wydaną przez siebie opinie 
przed sądem. Potrafi przesłuchiwać biegłego.  
  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Analiza kryminalna      30   30 3 Egzamin pisemny;
Prezentacja P nauki o 

bezpieczeństwie; 

Treści 
programowe 

Student zna podstawy i zasady przeprowadzenia analizy kryminalnej. Potrafi zbierać i łączyć ze sobą informacje potrzebne do 
przeprowadzenia tego typu badań oraz potrafi je przeprowadzić. Umie przedstawić wyniki swojej analizy w czytelnej formie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_U03; K_U04; K_U06; K_K05; K_K06 
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Biometria 10     20   30 4 Egzamin pisemny B 
matematyka; 
nauki prawne; 

nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna podstawy i metodykę przeprowadzania badań identyfikujących człowieka. Student potrafi przeprowadzić badania i pobrać 
biometryczne dane od osoby z poszanowaniem jej godności. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12; K_W15; K_W16; K_W22; K_U03; K_U04; K_U06; K_K05; K_K06 

Metody pracy 
operacyjnej  15       15 1,5 Praca pisemna B 

nauki o 
bezpieczeństwie;  

 

Treści 
programowe 

Student zna pojęcia z dziedzin pracy operacyjnej. Rozumie znaczenie pracy operacyjnej dla postępowania karnego. Potrafi stosować 
techniki operacyjne i śledcze oraz korzystać z otwartych internetowych źródeł informacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06 

 

Seminarium 
ogólnokryminalistyczne

II rok 
Przedmiot roczny 

  30      30 14 Zaliczenie B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 
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Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06

 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 26,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 135 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
925 przedmioty obowiązkowe 
 

3.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Przedmioty fakultatywne, obowiązkowe do wyboru organizowane w ramach programu (przynajmniej 9 ECTS): 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Archeologia 
kryminalistyczna  15     15    30   3 Egzamin ustny  B archeologia 
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Treści 
programowe 

Student zna i rozumie zasady pracy na stanowisku archeologicznym. Zna zasady zabezpieczania terenu oraz pobierania śladów 
kryminalistycznych w postaci np. gleby. Potrafi powiązać metody stosowane w archeologii i kryminalistyce. Umie kierować zespołem 
archeologicznym, potrafi wskazać cel badawczy i go realizować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_U01; K_K02 

Antropologia 
sądowa 30          30   4 Egzamin ustny  P nauki medyczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych, zna zasady planowania badań oraz technik 
antropologicznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania antropologiczne. Zna zależności między antropologią a kryminalistyką i 
kryminologią. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_U02; K_K02 

Wiktymologia 30           30 3  Test  B nauki społeczne; 

Treści 
programowe 

Student zna teorie wiktymologiczne, skutki wiktymizacji oraz rodzaj szkód powstałych w wyniku przestępstw, wie jak udzielić pomocy 
ofiarom przestępstw. Rozumie znaczenie działań profilaktycznych.. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_U01; K_K02 

Parazytologia w 
kryminalistyce 15     15      30 3  

Egzamin pisemny;
Kolokwium 
pisemne  

B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia i terminologię z zakresu parazytologii. Zna cechy budowy i zasady klasyfikacji 
pasożytów, na tej podstawie potrafi dokonać ich identyfikacji kryminalistycznej. Potrafi poprawnie interpretować wyniki 
przeprowadzonych przez siebie badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Techniki 
obrazowania 

tkanek i komórek 
w kryminalistyce 

30     30      60  6 
Egzamin pisemny;

Kolokwium 
pisemne  

B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią biologiczną. Potrafi wykonywać analizę materiału biologicznego w ramach 
stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Określa priorytety podczas realizacji interdyscyplinarnych badań z zakresu 
biologii. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 
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Nuclear physics 
and art  30          30  3 Egzamin pisemny B nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student will familiarize with the physics behind different scientific approaches that can be applied to the study of manufacts, but also to 
the study of different samples.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11; K_U02; K_K01 

Od genetycznego 
odcisku palca do 
genomiki sądowej

15           15 1  Test  P nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna fazy rozwoju badań genetycznych w kryminalistyce, zna obecne możliwości badań genetycznych. Rozumie wyzwania i 
szanse, które będą miały wpływ na przyszłość badań DNA w kryminalistyce. Potrafi ocenić możliwości badawcze w przyszłości w świetle 
najnowszych kierunków badawczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Identyfikacja ofiar 
katastrof 

masowych 
 15         15  1   Test P nauki biologiczne 

Treści 
programowe 

Student zna i rozumie pojęcia z zakresu prawa i postępowania dowodowego, niezbędne w zakresie studiowanego kierunku. Zna prawne, 
organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów. Potrafi 
integrować wiedzę z zakresu chemii, biologii, prawa oraz kryminalistyki przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów i zadań 
projektowych z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi przygotowywać opracowania naukowe i wystąpienia zarówno w języku polskim, 
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jak i angielskim, przedstawiające zarówno wyniki własnych badań, jak i stan wiedzy; potrafi porozumieć się w środowisku naukowym i 
zawodowym tymi językami. Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związanej z pracą 
zespołową.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Wybrane elementy 
psychopatologii   15        15  2  Egzamin pisemny P nauki społeczne; 

psychologia 

Treści 
programowe 

Aby odpowiednio przeprowadzić zaplanowane czynności trzeba umieć rozpoznać aktualny stan psychofizyczny osoby. Każdy rodzaj 
psychopatologii ma swoje przejawy i skutki, studenci poznają wybrane jej elementy i ich związki z zachowaniem. Nauczą się jak 
odróżniać normę od zaburzenia, jak wyjaśniać zachowania w świetle wiedzy o osobowości. Dowiedzą się jak psychopatologia wpływa na 
zachowania gwałtowne, agresywne względem siebie lub innych osób. Nauczą się jak ze szczegółów stawiać hipotezy na temat 
psychopatologii osoby.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_U02;  K_K02; 

Grzyby, glony i 
rośliny w 

kryminalistyce 
30        30 4 Egzamin pisemny B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę dotyczącą grzybów, roślin i glonów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych 
badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej 
identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_K01 
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Entomologia 
sądowa w zakresie 

ogólnym 
       

Warsztaty 
terenowe 

60 
60 6 Projekt B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę dotyczącą owadów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych badań jest w stanie 
wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej identyfikacji. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z 
tego typu badań mogą mieć przełożenie na rozwój dochodzenia lub śledztwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W22; K_U03; K_U05; K_U06; K_K04; K_K06; 

Badania 
fizykochemiczne 
dopalaczy (XRD, 

Raman) w 
zakresie ogólnym 

    30    30 4 Test; 
Wejściówki B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych substancji zwanych potocznie: dopalaczami. Wie jak 
zabezpieczyć tego typu dowody, potrafi przygotować próbkę do badań oraz przeprowadzić jej analizę, zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa. Potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na 
wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z tego typu badań mogą mieć przełożenie na 
rozwój dochodzenia lub śledztwa. Studenci pracują w 6 osobowych grupach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W21; K_U03; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K06; 

Chemiczne 
metody ujawniania 
śladów w zakresie 
ogólnym 

    15    15 3 Test; 
Wejściówki B nauki chemiczne; 
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Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz chemicznych mających na celu ujawnienie i zabezpieczenie śladów. Wie jakie są 
ograniczenia stosowania danych badań. Potrafi dobrać odpowiednie metody  ujawniania różnego rodzaju śladów, aby nie uległy one 
zniszczeniu i nadawały się do analizy. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie 
badań.  Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z tego typu badań mogą mieć przełożenie na rozwój dochodzenia lub śledztwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W21; K_U03; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K06; 

Analiza 
statystyczna 

wyników 
doświadczalnych 

w zakresie 
ogólnym 

15   30     45 3 Egzamin pisemny;
Egzamin ustny B nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i metod przeprowadzania analizy statystycznej wyników badań z zakresu chemii, fizyki i dziedzin pokrewnych. 
Potrafi poprawnie zinterpretować wyniki badań na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wie jak zaprojektować badania 
naukowe  w oparciu o tego typu dane. Potrafi przedstawić wynik pracy badawczej w postaci danych statystycznych. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z 
tego typu badań mogą mieć przełożenie na rozwój dochodzenia lub śledztwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W19; K_W20; K_U03; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K06; 

Analiza 
fizykochemiczna 

wybranych 
substancji w 

zakresie ogólnym 

15    30    45 5,5 
Sprawozdanie z 

ćwiczeń; 
Egzamin pisemny

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych. Potrafi wskazać  odpowiedni rodzaj badań do badania 
konkretnych śladów i dowodów rzeczowych. Zna ograniczenia stosowania technik fizykochemicznych. Potrafi współpracować z innymi 
ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. W trakcie laboratoriów studenci są podzieleni na grupy, 
pracujące jednocześnie w ciągu całego semestru. Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z tego typu badań mogą mieć przełożenie na 
rozwój dochodzenia lub śledztwa. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K06; 

Fizykochemia w 
kryminalistyce w 
zakresie ogólnym 

30        30 3 Egzamin pisemny B nauki chemiczne; 
nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się metod badawczych i sposobów przeprowadzania badań fizykochemicznych. Potrafi przewidzieć, jakie badania powinny 
być zastosowane w odniesieniu do danego śladu lub dowodu i wie jak powinny one przebiegać. Potrafi współpracować z innymi 
ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z tego typu badań mogą 
mieć przełożenie na rozwój dochodzenia lub śledztwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K06; 

Introduction to 
Trial Advocacy in 
Criminal Cases 

30        30 4 Raport B nauki prawne; 

Treści 
programowe 

A course in basic trial advocacy in criminal cases, adapted first of all for foreign students, the Polish ones were also welcome. Its objectives 
are to introduce students to: 
- basic effective and general advocacy techniques (while specific Polish rules of evidence and procedure will be de-emphasized) 
- basics of presentation in Court, examination of witnesses, expert witnesses, the suspect as well 
- dealing with real and documentary evidence  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15; K_W16; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05;

 

Proces 
amerykański 30        30 4 Egzamin pisemny B nauki prawne; 
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Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw karnego procesu amerykańskiego. Poznaje sprawy, mające wpływ na kształtowanie się tego systemu. Wie jak 
kryminalistyka kształtowała proces amerkański. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15; K_W16; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05;

 

 
Łączna liczba punktów ECTS: 62,5 – student ma obowiązek zrealizować przedmioty w zakresie 9 punktów ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 555 – duża liczba godzin bierze się z tego, że oferujemy studentom szeroki wachlarz 
ciekawych i przydatnych przedmiotów, który jest kluczowy dla ogólnego kierunku 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
925 przedmioty obowiązkowe 
 

3.6. Tabela rozkładu przedmiotów w całym cyklu dydaktycznym 

Przedmioty 
obowiązkowe: 

Student realizuje 105 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych oferowanych przez Centrum Nauk Sądowych UW. W 
poszczególnych semestrach pula przedmiotów obowiązkowych wynosi odpowiednio: 
Semestr I (27, 5 ECTS),  
Semestr II (29,5 ECTS) Łącznie: 57 ECTS; 
 
Semestr III (26,5 ECTS),  
Semestr IV (21,5 ECTS) Łącznie: 48 ECTS; 
 
Łącznie w ciągu dwóch lat 105 ECTS 
 
Każdy z tych przedmiotów musi być zrealizowany przez studenta, w ramach studiowania na kierunku: Kryminalistyka i Nauki Sądowe w 
zakresie Fizykochemia Sądowa. 
 
Brakujące punkty ECTS na poszczególne semestry i lata student będzie realizował w ramach uczęszczania na przedmioty obowiązkowe 
go wyboru (9 ECTS) oraz przedmioty Ogólnouniwersyteckie (6 ECTS). 
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Przedmioty 
obowiązkowe do 
wyboru: 

Student ma obowiązek realizacji 9 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych do wyboru oferowanych przez Centrum Nauk 
Sądowych UW. W związku z tym, że są to obligatoryjne zajęcia do wyboru nie możemy narzucić dokładnej ilości punktów na każdy rok. 
Założenie jest takie, że każdy student na studiach II stopnia jest na tyle dojrzały i odpowiedzialny że ułoży swój plan pod swoje potrzeby 
z zapewnieniem zrealizowania obowiązku wyrobienia 60 punktów na rok akademicki. 
 
Każdy ze studentów ma obowiązek realizacji 9 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych do wyboru oferowanych przez Centrum 
Nauk Sądowych UW, oferta przedmiotowa jest na tyle szeroka, że student ma dowolność w wyborze poszczególnych przedmiotów i robi 
to zgodnie ze swoimi preferencjami naukowymi. Realizacja tej idei wyklucza sytuację, gdy student realizuje wszystkie przedmioty z tej 
grupy. 
 
Nie jest możliwe scalenie tabel przedmiotów obowiązkowych z przedmiotami obowiązkowymi do wyboru, gdyż wymuszałoby to realizację 
przez studenta wszystkich oferowanych przedmiotów, podczas gdy celem studiów jest realizacja wszystkich przedmiotów z grupy 
obowiązkowych oraz części z grupy obowiązkowych do wyboru. 

Przedmioty 
Ogólnouniwersyte
ckie 
OGUN 

 Student ma obowiązek realizacji 6 ECTS w dowolnie wybranym przez siebie przedmiocie lub przedmiotach Ogólnouniwersyteckich, 
oferowanych przez Uniwersytet Warszawski. Stanowi to 5% całkowitej liczby ECTS, możliwej do zrealizowania w programie studiów. 

Realizacja 
przedmiotu B2+ 

Jednostka oferuje przedmioty Nuclear physics and art oraz Introduction to Trial Advocacy in Criminal Cases., prowadzone w języku 
angielskim. Jeżeli student nie chce realizować tego przedmiotu, gdyż nie leży on w jego kręgu zainteresowań naukowych, proponujemy 
wybranie przedmiotu w innym języku lub tematyce z oferty przedmiotów Ogólnouniwersyteckich, oferowanych przez Uniwersytet 
Warszawski, dzięki którym student osiągnie poziom znajomości języka na poziomie B2+. 

4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk humanistycznych archeologia 2 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka techniczna i telekomunikacja 6 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki medyczne 5 

Dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 8 
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Dziedzina nauk społecznych nauki o zarządzaniu i jakości 1 

Dziedzina nauk społecznych nauki prawne 20 

Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 6 

Dziedzina nauk społecznych psychologia 8 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych matematyka 2 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 19 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki chemiczne 11 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 12 

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod ISCED 9999 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia obowiązkowe 105 

Liczba punktów ECTS zajęcia do wyboru (OGUN) 6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru oferowane w programie 9 z 62,5 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
 

114 

Łączna liczba godzin dla zajęć dla programu studiów wynosi co najmniej 925 
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Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

Brak przyporządkowania do 
dyscypliny wiodącej 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

29,5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

138 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak praktyk 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 

”. 
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Załącznik nr 19 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

„Załącznik nr 82 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 83% Nauki o kulturze i religii 

Nauki humanistyczne historia 13%  

Nauki humanistyczne językoznawstwo 4%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K2_W01  w pogłębionym stopniu ujęcia teoretyczne i metodologiczne nauk 
humanistycznych, przede wszystkim kulturoznawstwa (ze szczególnym 
uwzględnieniem jego interdyscyplinarności); rozumie ich wzajemne związki i 
inspiracje, posiada zaawansowaną wiedzę na temat szkół i kierunków 
badawczych, z odniesieniem do dziedzictwa kulturowego oraz historycznych i 
współczesnych uwarunkowań społeczno-politycznych Europy Środkowo-
Wschodniej 

P7S_WG Zakres i głębia  

K2_W02  w pogłębionym stopniu terminologię nauk o kulturze z uwzględnieniem 
perspektywy badawczej Europy Środkowo-Wschodniej (kierunki, teksty, 
badacze z zakresu nauk o kulturze) i specyfiki rozwoju tych nauk w krajach 
regionu; zna w zaawansowanym zakresie terminologię dyscyplin pokrewnych, 
niezbędną w poznawaniu i rozumieniu zjawisk kultury krajów regionu  

P7S_WG Zakres i głębia  

K2_W03  w pogłębionym stopniu specyfikę różnych modeli kultury w ujęciu 
antropologicznym (tradycyjna, szlachecka, mieszczańska, masowa), procesy 
ich transformacji i wzajemne powiązania oraz emanacje w sferze symbolicznej 
i semiotycznej, a więc w przestrzeni kultury i sztuki, literatury i języka oraz 
historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej  

P7S_WG Zakres i głębia  

K2_W04  w pogłębionym stopniu historię i współczesność regionu (dwóch wybranych 
państw Europy Środkowo-Wschodniej) oraz zagadnienia, pojęcia i koncepcje 

P7S_WG Zakres i głębia  
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historyczne związane z wyodrębnianiem Europy Środkowo-Wschodniej jako 
regionu, ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w 
kontekście przemian społecznych i politycznych   

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki  

K2_W05  w pogłębionym stopniu kontekst europejski i globalny procesów kulturowych –
potrafi zastosować tę wiedzę w odniesieniu do kultury, sztuki, literatury, 
zjawisk lingwistycznych, a także politycznych, społecznych i gospodarczych 
krajów regionu na każdym etapie ich rozwoju  

P7S_WG Zakres i głębia  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki  

K2_W06  w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące kształtowania się relacji 
narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w 
regionie Europy Środkowo-Wschodniej  

P7S_WG Zakres i głębia  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki  

K2_W07  w pogłębionym stopniu szeroko rozumiany kontekst interkulturowy; ma 
pogłębioną wiedzę o człowieku jako podmiocie konstruującym struktury 
społeczne i wytwory kulturowe, ma świadomość zasad ich funkcjonowania i 
wynikających stąd różnic w postrzeganiu życia społecznego przez 
przedstawicieli różnych narodowości, grup ideologicznych i wyznaniowych 
oraz różnie rozumianych mniejszości 

P7S_WG Zakres i głębia  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki  

K2_W08  w pogłębionym zakresie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskiego  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki  

K2_W09  w pogłębionym stopniu kompleksową naturę języka, ze szczególnym 
uwzględnieniem kontekstu kulturowego krajów regionu 

P6S_WG Zakres i głębia  

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki / 
podstawowe zasady tworzenia różnych 
form przedsiębiorczości 

K2_W010  w pogłębionym stopniu zasady działalności instytucji kultury i dziedzictwa 
narodowego; orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym i jego 
uwikłaniach w dyskursy polityczne i społeczne przynajmniej dwóch wybranych 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

P6S_WG Zakres i głębia  

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki/  
podstawowe zasady tworzenia różnych 
form przedsiębiorczości  
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K2_U01  wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu 
informacje z różnych źródeł, w tym obcojęzycznych w nieprzewidywalnych 
warunkach 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania  

K2_U02  formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia 
badawcze oraz prowadzić samodzielnie i pod kierunkiem opiekuna 
naukowego badania z zakresu kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych, 
dotyczących regionu Europy Środkowo-Wschodniej w nieprzewidywalnych 
warunkach 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania  

K2_U03  rozwijać swoje umiejętności badawcze, samodzielnie i korzystając ze 
wsparcia opiekuna naukowego zdobywać wiedzę, umiejętnie formułować 
myśli, prezentować wyniki badań w postaci wypowiedzi ustnej lub pisemnej 
(różnego typu) w nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania  

K2_U04  posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i
pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa w typowych i nietypowych 
sytuacjach profesjonalnych  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania  

K2_U05  przeprowadzić krytyczną pogłębioną analizę wytworów kultury właściwych dla 
danej epoki w rozwoju dwóch wybranych krajów Europy Środkowo-
Wschodniej; rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, przeprowadzić ich krytyczną pogłębioną analizę, 
odróżniać różne perspektywy spojrzenia na rozwój kultury, mając świadomość 
istnienia różnic tożsamości kulturowych i kontekstu 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania  

K2_U06  odwołując się do zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej wykorzystać ją w 
typowych i nietypowych wypowiedziach profesjonalnych dotyczących historii i 
współczesności wybranych krajów regionu, a także specyfiki regionu jako 
całości w kontekście globalnym, logicznie je konstruować, odwołując się do 
stanowisk innych uczestników tych sytuacji komunikacyjnych  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania  

K2_U07  porozumiewać się za pomocą różnych kanałów i technik komunikacyjnych, w 
tym technik translatorskich, w języku polskim i obcym ze specjalistami na 
tematy kulturoznawcze, literaturoznawcze, językoznawcze, historyczne 
dotyczące krajów regionu 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym  
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K2_U08  przygotować wypowiedź pisemną i ustną, w języku polskim i obcym, na 
wybrane tematy z zakresu teorii kultury oraz problematyki krajów regionu 
(kultura, polityczne, społeczne i gospodarcze źródła, konsekwencje i 
konteksty zjawisk kulturowych, literatura i język jako media i świadectwa 
kultury, media audiowizualne i elektroniczne, relacje i więzi społeczne i 
religijne etc.). prezentować wyniki swojej pracy na forum grupy  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania  

K2_U09  posługiwać się minimum dwoma językami obcymi, w tym przynajmniej jednym 
na poziomie min. B2+ 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym  

K2_U10  
 

planować i organizować pracę indywidualną oraz planować, organizować i 
kierować pracą zespołu; 
samodzielnie planować i realizować proces samodzielnego zdobywania 
wiedzy, w tym wiedzy specjalistycznej i ukierunkowywać innych w tym 
zakresie 

P7S_UO Organizacja pracy /planowanie i 
praca zespołowa  
P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 
P7S_KK 

K1_U11   stosować współczesne technologie komunikacyjne i informacyjne w swojej 
pracy 

P6S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K2_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ciągłego dokształcania się i uzupełniania 
zdobytej wiedzy 

P7S_UO Organizacja pracy /planowanie i 
praca zespołowa  

P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

P7S_KK 
K2_K02  efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym również w 

społeczeństwie odmiennym kulturowo od własnego, kierowania pracą grupy, 
radzenia sobie w sytuacjach typowych i wyjątkowych, do weryfikacji swoich 
poglądów na drodze rzeczowej dyskusji oraz oceny posiadanej wiedzy 

P7S_KK  

K2_K03  określania priorytetów służących realizacji wyznaczonego przez siebie i 
innych zadania w zakresie zobowiązań społecznych  

P7S_KO  
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K2_K04  prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych, z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych 

P7S_KR  

K2_K05  aktywnego uczestniczenia, w życiu kulturalnym, organizowania go i 
korzystania z jego różnorodnych form 

P7S_KO  

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej II stopnia 
4.  Semestr dla kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej II stopnia 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Antropologia 
kultury EŚW 

 +       30 4 projekt B Nauki o kulturze i 
religii 
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina (y), 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Antropologia 
kultury EŚW 

Zajęcia są wprowadzeniem do pogłębionej refleksji nad kulturą z perspektywy antropologicznej, z zaakcentowaniem kontekstów kultur 
Europy Środkowo-Wschodniej. Mają na celu prezentację najważniejszych obszarów zainteresowań antropologii kultury (m.in. przestrzeń, 
czas, ciało, typy więzi społecznych, pojęcie osoby oraz historycznie ukształtowane modele kultury), przedstawienie kategorii 
badawczych, kierunków i zakresów analizy zjawisk kultury (m.in. wzór kultury, współczynnik humanistyczny, typ idealny i relatywizm 
kulturowy), jak również  przygotowanie do wykorzystania tych kategorii w opisie antropologicznym kultur regionu. Omówieniu ujęć 
metodologicznych towarzyszy przedstawienie koncepcji teoretycznych, kluczowych w dziejach myśli kulturoznawczej i stosowanych 
współcześnie. Zajęcia są też próbą przybliżenia postawy poznawczej określanej jako „wyobraźnia antropologiczna” w kontekście badania 
i rozumienia specyfiki kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W07;  
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U08; 
K2_K01 

Klucz do kultury 
regionu: literatura, 
sztuka, folklor 
(student wybiera 2 
kraje) 

 +       60 4 Proj, PP B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Klucz 
do kultury regionu: 
literatura, sztuka, 
folklor 

Zajęcia poświęcone są omówieniu (wybranych) współczesnych zjawisk kulturowych w zakresie literatury, sztuki (sztuki plastyczne, 
architektura, muzyka, kino) i mediów poszczególnych krajów regionu. Istotną rolę będzie odgrywać analiza recepcji kultury tych krajów w 
Polsce oraz diagnoza stanu wybranych elementów kultury na podstawie wiedzy na temat innych zjawisk (politycznych, społecznych, 
gospodarczych itp.) w tych krajach oraz sytuacji międzynarodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02; K2_W03; K2_W07 // K2_U01; K2_U02; K2_U05 // K2_K01; K2_K05 

Przedmiot 
fakultatywny x2 

 +       60 4 Według 
wymogów 
prowadzącego 
lub: 
Inne 

B Nauki o kulturze i 
religii / historia / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstw
o 
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina (y), 
(prezentacja), 
PP, EP.  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Przedmiot 
fakultatywny 

Bogata i urozmaicona tematycznie oferta przedmiotów fakultatywnych skierowanych do studentów II stopnia ma na celu 
pogłębienie oraz uszczegółowienie ich wiedzy na temat Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza jej kultury ujmowanej w 
różnych aspektach i kontekstach. Założeniem proponowanych zajęć jest zapoznanie studentów z wybraną problematyką z 
zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, w tym wpływu wschodniego chrześcijaństwa na kulturę narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej, stosunków międzywyznaniowych, folkloru, historii, sztuk filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych, 
nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o bezpieczeństwie, a także polityki i administracji.  
Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę na temat: 
- historii i współczesności regionu ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian 
społecznych i politycznych;  
- specyfiki różnych modeli kultury oraz ich transformacji i wzajemnych powiązań na przykładzie kultury krajów regionu;  
- kontekstu europejskiego i globalnego procesów kulturowych, jak również wprowadzenie w zagadnienia dotyczące 
kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej.  
Zajęcia mają w zamyśle kształtować u studentów umiejętność adekwatnego wykorzystywania zdobytej wiedzy i prezentacji jej 
z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i technologicznych w wypowiedziach dotyczących historii i 
współczesności wybranych krajów regionu oraz jego specyfiki jako całości, a także postawę otwarcia i gotowości do 
efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym – odmiennym kulturowo od własnego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07,  
K2_U06, K2_U010, K2_U011 
K2_K02 

Nauka języka kraju 
regionu (student 
wybiera języki 2 
krajów 

   +     180 12 T, PP, ZU, ZP, WU P 0231 Nauka 
języków / nauki o 
kulturze i religii 
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina (y), 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Nauka języka kraju 
regionu 

Student wybiera dwa języki krajów regionu na odpowiednim dla siebie poziomie (A1-C1) i w trakcie całych studiów ma obowiązek 
zaliczenia czterech semestrów tego przedmiotu (4 x 2 x 90 =720 godzin). Poziomy zaawansowania ulegają zmianie na wyższy w miarę 
następowania semestrów. Nauczanie języków odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The 
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: 
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl). Każdemu poziomowi zaawansowania odpowiada odpowiednia 
część materiału w podręczniku (lub skrypcie). Stałym elementem nauczania jest przekazywanie wiedzy o innych kulturach 
(przedstawienie specyfiki kulturowej obszaru danego języka, uwrażliwienie na różnice kulturowe). Lektoraty są dostosowane do 
specjalizacji i przyszłej pracy zawodowej absolwentów. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U01, K2_U07,  K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_K01, K2_K02 

Współczesne 
kierunki i metody 
badań 
kulturoznawczych 

 +       30 2 PP, test wyboru B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Współczesne 
kierunki i metody 
badań 
kulturoznawczych 

Zajęcia stanowią uzupełnienie i rozszerzenie zajęć z Antropologii kultury. Ich celem jest pogłębiona i kontekstowa prezentacja 
współczesnych koncepcji i propozycji teoretycznych i metodologicznych w badaniach nad kulturą, takich jak podejścia poststrukturalne, 
zwłaszcza teoria praktyki i teoria wiedzy i władzy, szkoła Annales, szkoła komunikacji z Toronto, postkolonializm, feminizm i gender 
studies, interpretacjonizm i opis gęsty oraz nurty postmodernistyczne, a także przedstawienie nowych obszarów zainteresowań 
antropologii kultury, jak codzienność, rzeczy, mniejszości, literatura, audiowizualność i nowe media, pogranicza i regiony czy pamięć. 
Zadaniem zajęć jest nie tylko rozszerzenie wiedzy teoretycznej, lecz także przygotowanie do własnych badań nad kulturami Europy 
Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem poznanych kategorii opisu i metod analizy. Na zajęciach omawiane będą teksty analityczne i 
teoretyczne przedstawicieli poszczególnych kierunków oraz studia badaczy z Europy Środowo-Wschodniej, reprezentujące 
zastosowania prezentowanych ujęć metodologicznych.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W07;  
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U08; K2_U10, K2_U11 
K2_K01 



10 

Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina (y), 

Media w Europie 
Środkowo-
Wschodniej 

 +       30 2 PP, ZU B 0321; 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Media 
w Europie 
Środkowo-
Wschodniej 

Celem zajęć jest prezentacja i analiza roli, funkcji i zasięgu mediów w procesach kulturowych, zachodzących w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej na przełomie XX-XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu przemian ustrojowych po roku 1989. 
Media rozumiane są tu jako tzw. media masowe (prasa, radio, telewizja, portale informacyjne i sieci społecznościowe), czyli instytucje 
produkujące przekazy informacyjne i rozrywkowe rozpowszechniane masowo i docierające jednocześnie do wielkich rozproszonych 
zbiorowości odbiorców, które wywierają wpływ na życie społeczne, polityczne oraz kulturowe. Na zajęciach media analizowane są w 
kontekście ich najnowszych dziejów w regionie oraz oddziaływania przede wszystkim na życie intelektualne oraz kulturowe w Europie 
Środkowo-Wschodniej. W ramach zajęć omawiane są cechy systemu medialnego w poszczególnych krajach regionu, zagadnienia relacji 
„media-państwo” media publiczne, media komercyjne, media rządowe), specyfika prawa prasowego w wybranych krajach regionu, a 
także oddziaływanie komercjalizacji i tabloidyzacji mediów na kulturę, kwestie etyki dziennikarskiej oraz problem cenzury i autocenzury w 
środkach masowego przekazu regionu. Omawiane są również nowe media w Europie Środkowo-Wschodniej jako alternatywa dla 
mediów „tradycyjnych” oraz ich kulturotwórcza rola w krajach regionu. Kształtowana jest także umiejętność krytycznej analizy oraz 
umiejętności zastosowania technik komunikacyjnych i technologicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów  

K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U06; K2_U10, K2_U11, K2_K01; K2_K02; K2_K04 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki 

+ + +   + +  30 2 Według wymagań 
prowadzącego 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie mają na celu poszerzenie wiedzy studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym 
kierunkiem 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_U10 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1470 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie): 
– PP – praca pisemna 
– WU – wypowiedź ustna 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Antropologia 
kultury EŚW 

 +       30 4 Proj, PP B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Antropologia 
kultury EŚW 

Zajęcia są wprowadzeniem do pogłębionej refleksji nad kulturą z perspektywy antropologicznej, z zaakcentowaniem kontekstów kultur 
Europy Środkowo-Wschodniej. Mają na celu prezentację najważniejszych obszarów zainteresowań antropologii kultury (m.in. przestrzeń, 
czas, ciało, typy więzi społecznych, pojęcie osoby oraz historycznie ukształtowane modele kultury), przedstawienie kategorii 
badawczych, kierunków i zakresów analizy zjawisk kultury (m.in. wzór kultury, współczynnik humanistyczny, typ idealny i relatywizm 
kulturowy), jak również  przygotowanie do wykorzystania tych kategorii w opisie antropologicznym kultur regionu. Omówieniu ujęć 
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina (y), 
metodologicznych towarzyszy przedstawienie koncepcji teoretycznych, kluczowych w dziejach myśli kulturoznawczej i stosowanych 
współcześnie. Zajęcia są też próbą przybliżenia postawy poznawczej określanej jako „wyobraźnia antropologiczna” w kontekście badania 
i rozumienia specyfiki kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W07;  
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U08; 
K2_K01 

Klucz do kultury 
regionu: literatura, 
sztuka, folklor 
(student wybiera 2 
kraje) 

 +       60 6 Proj, PP  B nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Klucz 
do kultury regionu: 
literatura, sztuka, 
folklor 

Zajęcia poświęcone są omówieniu (wybranych) współczesnych zjawisk kulturowych w zakresie literatury, sztuki (sztuki plastyczne, 
architektura, muzyka, kino) i mediów Białorusi i Rosji. Istotną rolę będzie odgrywać analiza recepcji kultury tych krajów w Polsce oraz 
diagnoza stanu wybranych elementów kultury Rosji i Białorusi na podstawie wiedzy na temat innych zjawisk (politycznych, społecznych, 
gospodarczych itp.) w tych krajach oraz sytuacji międzynarodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02; K2_W03; K2_W07 // K2_U01; K2_U02; K2_U05 // K2_K01; K2_K05 

Przedmiot 
fakultatywny  

 +       30 2 Według 
wymogów 
prowadzącego 
lub: 
Inne 
(prezentacja), 
PP, EP.  

B Nauki o kulturze i 
religii / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstw
o / historia 
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina (y), 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Przedmiot 
fakultatywny 

Bogata i urozmaicona tematycznie oferta przedmiotów fakultatywnych skierowanych do studentów II stopnia ma na celu 
pogłębienie oraz uszczegółowienie ich wiedzy na temat Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza jej kultury ujmowanej w 
różnych aspektach i kontekstach. Założeniem proponowanych zajęć jest zapoznanie studentów z wybraną problematyką z 
zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, w tym wpływu wschodniego chrześcijaństwa na kulturę narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej, stosunków międzywyznaniowych, folkloru, historii, sztuk filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych, 
nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o bezpieczeństwie, a także polityki i administracji.  
Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę na temat: 
- historii i współczesności regionu ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian 
społecznych i politycznych;  
- specyfiki różnych modeli kultury oraz ich transformacji i wzajemnych powiązań na przykładzie kultury krajów regionu;  
- kontekstu europejskiego i globalnego procesów kulturowych, jak również wprowadzenie w zagadnienia dotyczące 
kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej.  
Zajęcia mają w zamyśle kształtować u studentów umiejętność adekwatnego wykorzystywania zdobytej wiedzy i prezentacji jej 
z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i technologicznych w wypowiedziach dotyczących historii i 
współczesności wybranych krajów regionu oraz jego specyfiki jako całości, a także postawę otwarcia i gotowości do 
efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym – odmiennym kulturowo od własnego.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07,  
K2_U06, K2_U010, K2_U011 
K2_K02 

Nauka języka kraju 
regionu (student 
wybiera języki 2 
krajów 

   +     180 12 T, PP, ZU, ZP, WU P 0231 Nauka 
języków / nauki o 
kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Nauka języka kraju 
regionu 

Student wybiera dwa języki krajów regionu na odpowiednim dla siebie poziomie (A1-C1) i w trakcie całych studiów ma obowiązek 
zaliczenia czterech semestrów tego przedmiotu (4 x 2 x 90 =720 godzin). Poziomy zaawansowania ulegają zmianie na wyższy w miarę 
następowania semestrów. Nauczanie języków odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The 
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: 
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl). Każdemu poziomowi zaawansowania odpowiada odpowiednia 
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina (y), 
część materiału w podręczniku (lub skrypcie). Stałym elementem nauczania jest przekazywanie wiedzy o innych kulturach 
(przedstawienie specyfiki kulturowej obszaru danego języka, uwrażliwienie na różnice kulturowe). Lektoraty są dostosowane do 
specjalizacji i przyszłej pracy zawodowej absolwentów. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U01, K2_U07,  K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_K01, K2_K02 

Warsztaty 
kompetencji 
miękkich 

     +   30 2 Według wymogów 
prowadzącego 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Warsztaty 
kompetencji 
miękkich 

Szkolenia miękkie mają na celu zwiększenie efektywności pracy w trakcie i po ukończeniu studiów. W zależności od wyboru konkretnych 
zajęć, uczestnicy będą umieli lepiej zmotywować pracowników do współpracy, lepiej zarządzać czasem i pracą, sobą i zespołem, 
udzielać informacji zwrotnej, co przyczyni się do znacznej poprawy jakości komunikacji w zespole 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_U10, K2_U11, K2_K01, K2_K02 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki 

+ + +   + +  30 4 Według wymogów 
prowadzącego 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Przedmiot 
ogólnouniwersytecki

Przedmioty ogólnouniwersyteckie mają na celu poszerzenie wiedzy studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym 
kierunkiem 
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina (y), 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_U10 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1470 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie): 
– PP – praca pisemna 
– WU – wypowiedź ustna 

 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Antropologia słowa

 +       30 2 PP, B Nauki o kulturze 
i religii 
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu   
Antropologia słowa

Celem zajęć jest przedstawienie i analiza zagadnień związanych z językiem rozumianym jako kulturowy atrybut człowieka i jako medium 
kultury, ujętych tu przede wszystkim z perspektywy antropologicznej. Program zajęć dzieli się na dwa bloki. Przedmiotem pierwszego 
bloku jest prezentacja reprezentujących różne dziedziny wiedzy koncepcji teoretycznych dotyczących języka jako fenomenu 
kulturowego oraz językowego charakteru ludzkiej aktywności. Drugi blok prezentuje historycznie wykształcone formy użycia języka: 
oralność, pismo, druk i media elektroniczne – poprzez analizę wybranych kierunków refleksji, praktyk związanych z tymi formami i ich 
implikacji kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów dostrzeganych w dziejach kultur Europy Środkowo-
Wschodniej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W07;  
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U08; K2_U10, K2_U11 

K2_K01 

 

 

Klucz do kultury 
regionu: konflikty – 
relacje (student 
wybiera 2 kraje) 

 +       60 4 ZU, Proj, PP, EU B Historia 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Klucz 
do kultury regionu: 
konflikty – relacje 

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów w pogłębionym stopniu z najważniejszymi procesami związanymi z rozwojem stosunków 
interkulturowych, zachodzącymi na przestrzeni wieków w wybranym kraju Europy Środkowo-Wschodniej, pojmowanej jako przestrzeń wielokulturowa, 
kształtowana historycznie i definiująca się współcześnie nie tylko w ramach kultur poszczególnych krajów regionu, ale poprzez napięcia, konflikty, 
wpływy, transmisję wzorów i doświadczeń oraz inne formy współoddziaływania między kulturami. Zjawiska te będą tu analizowane przez pryzmat 
formowania się odrębności danej kultury i tożsamości jej uczestników, z uwzględnieniem kontekstu religijnego, językowego, społecznego, 
politycznego, ekonomicznego, wymiaru komunikacji społecznej i ekspresji artystycznej. Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie tych 
aspektów, które mają charakter konfliktogenny w stosunkach międzynarodowych i są przedmiotem różnych i sprzecznych wyobrażeń zbiorowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W04, K2_W05, K2_W06 

K2_U01, K2_U02, K2_U05, K2_U06, K2_U08, K2_U10, K2_U11 
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina 
K2_K01, K2_K02, K2_K05 

Przedmiot 
fakultatywny 

 +       30 2 Według 
wymogów 
prowadzącego 
lub: 
Inne 
(prezentacja), 
PP, EP.  

B Nauki o kulturze 
i religii / historia / 
językoznawstwo 
/ 
literaturoznawst
wo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Przedmiot 
fakultatywny 

Bogata i urozmaicona tematycznie oferta przedmiotów fakultatywnych skierowanych do studentów II stopnia ma na celu 
pogłębienie oraz uszczegółowienie ich wiedzy na temat Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza jej kultury ujmowanej w 
różnych aspektach i kontekstach. Założeniem proponowanych zajęć jest zapoznanie studentów z wybraną problematyką z 
zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, w tym wpływu wschodniego chrześcijaństwa na kulturę narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej, stosunków międzywyznaniowych, folkloru, historii, sztuk filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych, 
nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o bezpieczeństwie, a także polityki i administracji.  
Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę na temat: 
- historii i współczesności regionu ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian 
społecznych i politycznych;  
- specyfiki różnych modeli kultury oraz ich transformacji i wzajemnych powiązań na przykładzie kultury krajów regionu;  
- kontekstu europejskiego i globalnego procesów kulturowych, jak również wprowadzenie w zagadnienia dotyczące 
kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej.  
Zajęcia mają w zamyśle kształtować u studentów umiejętność adekwatnego wykorzystywania zdobytej wiedzy i prezentacji 
jej z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i technologicznych w wypowiedziach dotyczących historii i 
współczesności wybranych krajów regionu oraz jego specyfiki jako całości, a także postawę otwarcia i gotowości do 
efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym – odmiennym kulturowo od własnego.  
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07,  
K2_U06, K2_U010, K2_U011 
K2_K02 

Nauka języka kraju 
regionu (student 
wybiera języki 2 
krajów 

   +     180 12 T, PP, ZU, ZP, WU P 0231 Nauka 
języków / nauki 
o kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Nauka języka kraju 
regionu 

Student wybiera dwa języki krajów regionu na odpowiednim dla siebie poziomie (A1-C1) i w trakcie całych studiów ma obowiązek 
zaliczenia czterech semestrów tego przedmiotu (4 x 2 x 90 =720 godzin). Poziomy zaawansowania ulegają zmianie na wyższy w miarę 
następowania semestrów. Nauczanie języków odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The 
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: 
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl). Każdemu poziomowi zaawansowania odpowiada odpowiednia 
część materiału w podręczniku (lub skrypcie). Stałym elementem nauczania jest przekazywanie wiedzy o innych kulturach 
(przedstawienie specyfiki kulturowej obszaru danego języka, uwrażliwienie na różnice kulturowe). Lektoraty są dostosowane do 
specjalizacji i przyszłej pracy zawodowej absolwentów. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U01, K2_U07,  K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_K01, K2_K02 

Organizacja i 
zarządzanie 
kulturą w Europie 
Środkowo- 
Wschodniej 

 +       30 2 PP, ZU B Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Organizacja i 

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat sposobów i typów zarządzania kulturą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Omawiane są kwestie organizacji kultury przez instytucje rządowe i pozarządowe. Szczególny nacisk położono na zagadnienia 
organizacji pozarządowych jako trzeciego sektora przestrzeni publicznej  oraz ważnego narzędzia organizacji procesu kulturowego w 
społeczeństwie obywatelskim. Analizie poddano oddziaływanie III sektora na kulturę w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina 
zarządzanie 
kulturą w Europie 
Środkowo- 
Wschodniej 

ramach przedmiotu omawia się segmenty III sektora, typy organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością kulturalną i 
edukacyjną. Prezentowane są prawa i obowiązki organizacji pozarządowych w Polsce oraz sposoby zarządzania organizacją 
pozarządową. Analizuje się sytuację III sektora w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Omawia się polskie NGO działające w 
obszarze kultury, które współpracują z III sektorem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Stosowane są współczesne technologie 
informacyjne i komunikacyjne 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W07; K2_W010; K2_U01; K2_U02; K2_U06; K2_K01; K2_K02; K2_K05 

Seminarium 
magisterskie, 
przygotowanie pracy 
magisterskiej (student 
wybiera 2 seminaria 
dyplomowe z różnych 
dyscyplin) 

  +      60 7 ZU, Proj B Nauki o kulturze 
i religii / 
językoznawstwo 
/ 
literaturoznawst
wo /historia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Seminarium 
magisterskie, 
przygotowanie 
pracy 
magisterskiej 

Zajęcia przewidują dyskutowanie wszystkich spraw związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej, opracowanie i redagowanie 
pracy magisterskiej. Ustalenie koncepcji oraz napisanie pozostałych rozdziałów pracy. Zwrócenie uwagi studenta na konieczność 
samodyscypliny i racjonalnego gospodarowania czasem na ostatnim roku studiów. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego. 
Seminarium koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie: 
1. stylistyki prac naukowych, 
2. umiejętności przygotowania redakcyjnej strony tekstu o charakterze naukowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych 
3. umiejętności logicznego konstruowania celów pracy, przeprowadzania analizy badawczej i formułowania wniosków. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W08,  
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U010, K2_U011,  
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04,  
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina 

 

             

 

 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1470 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie): 
– PP – praca pisemna 
– WU – wypowiedź ustna 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Klucz do kultury 
regionu: konflikty – 
relacje (student 
wybiera 2 kraje) 

 +       60 4 ZU, Proj, PP, EU B Historia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Klucz 
do kultury regionu: 

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów w pogłębionym stopniu z najważniejszymi procesami związanymi z rozwojem 
stosunków interkulturowych, zachodzącymi na przestrzeni wieków w wybranym kraju Europy Środkowo-Wschodniej, pojmowanej jako 
przestrzeń wielokulturowa, kształtowana historycznie i definiująca się współcześnie nie tylko w ramach kultur poszczególnych krajów 
regionu, ale poprzez napięcia, konflikty, wpływy, transmisję wzorów i doświadczeń oraz inne formy współoddziaływania między kulturami. 
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina (y), 
konflikty – relacje Zjawiska te będą analizowane przez pryzmat formowania się odrębności danej kultury i tożsamości jej uczestników, z uwzględnieniem 

kontekstu religijnego, językowego, społecznego, politycznego, ekonomicznego, wymiaru komunikacji społecznej i ekspresji artystycznej. 
Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie tych aspektów, które mają charakter konfliktogenny w stosunkach 
międzynarodowych i są przedmiotem różnych i sprzecznych wyobrażeń zbiorowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W04, K2_W05, K2_W06 
K2_U01, K2_U02, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U10, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K05 

Przedmiot 
fakultatywny 

 +       30 2 Według 
wymogów 
prowadzącego 
lub: 
Inne 
(prezentacja), 
PP, EP.  

B Nauki o kulturze i 
religii / historia / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstw
o 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Przedmiot 
fakultatywny 

Bogata i urozmaicona tematycznie oferta przedmiotów fakultatywnych skierowanych do studentów II stopnia ma na celu 
pogłębienie oraz uszczegółowienie ich wiedzy na temat Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza jej kultury ujmowanej w 
różnych aspektach i kontekstach. Założeniem proponowanych zajęć jest zapoznanie studentów z wybraną problematyką z 
zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, w tym wpływu wschodniego chrześcijaństwa na kulturę narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej, stosunków międzywyznaniowych, folkloru, historii, sztuk filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych, 
nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o bezpieczeństwie, a także polityki i administracji.  
Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę na temat: 
- historii i współczesności regionu ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian 
społecznych i politycznych;  
- specyfiki różnych modeli kultury oraz ich transformacji i wzajemnych powiązań na przykładzie kultury krajów regionu;  
- kontekstu europejskiego i globalnego procesów kulturowych, jak również wprowadzenie w zagadnienia dotyczące 
kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej.  
Zajęcia mają w zamyśle kształtować u studentów umiejętność adekwatnego wykorzystywania i zaprezentowania z 
wykorzystaniem technologii komunikacyjnych i informacyjnych zdobytej wiedzy w wypowiedziach dotyczących historii i 
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina (y), 
współczesności wybranych krajów regionu oraz jego specyfiki jako całości, a także postawę otwarcia i gotowości do 
efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym – odmiennym kulturowo od własnego.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07,  
K2_U06, K2_U010, K2_U011 
K2_K02 

Nauka języka kraju 
regionu (student 
wybiera języki 2 
krajów 

   +     180 12 T, PP, ZU, ZP, WU P 0231 Nauka 
języków 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Nauka języka kraju 
regionu 

Student wybiera dwa języki krajów regionu na odpowiednim dla siebie poziomie (A1-C1) i w trakcie całych studiów ma obowiązek 
zaliczenia czterech semestrów tego przedmiotu (4 x 2 x 90 =720 godzin). Poziomy zaawansowania ulegają zmianie na wyższy w miarę 
następowania semestrów. Nauczanie języków odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The 
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: 
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl). Każdemu poziomowi zaawansowania odpowiada odpowiednia 
część materiału w podręczniku (lub skrypcie). Stałym elementem nauczania jest przekazywanie wiedzy o innych kulturach 
(przedstawienie specyfiki kulturowej obszaru danego języka, uwrażliwienie na różnice kulturowe). Lektoraty są dostosowane do 
specjalizacji i przyszłej pracy zawodowej absolwentów. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U01, K2_U07,  K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_K01, K2_K02 

Seminarium 
magisterskie, 
przygotowanie 
pracy 
magisterskiej 

  +      60 10 WU, PM B Nauki o kulturze i 
religii, historia / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstw
o 
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Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina (y), 
(student wybiera 2 
seminaria 
dyplomowe z 
różnych dyscyplin)

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Seminarium 
magisterskie, 
przygotowanie 
pracy 
magisterskiej 

Zajęcia przewidują dyskutowanie wszystkich spraw związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej, opracowanie i redagowanie 
pracy magisterskiej. Ustalenie koncepcji oraz napisanie pozostałych rozdziałów pracy. Zwrócenie uwagi studenta na konieczność 
samodyscypliny i racjonalnego gospodarowania czasem na ostatnim roku studiów. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego. 
Seminarium koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie: 
1. stylistyki prac naukowych, 
2. umiejętności przygotowania redakcyjnej strony tekstu o charakterze naukowym, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych 
3. umiejętności logicznego konstruowania celów pracy, przeprowadzania analizy badawczej i formułowania wniosków. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W08,  
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U010, K2_U011,  
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04,  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1470 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie): 
– PP – praca pisemna 
– WU – wypowiedź ustna 
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Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 Plan studiów - zestawienie 
Legenda: 
W- wykład   
K- konwersatorium  
S-seminarium   
Ć –ćwiczenia   
Wr –warsztaty   
Pr- praktyki 

*W ciągu całego toku studiów student musi zaliczyć minimum 60 godzin zajęć w języku obcym o charakterze 
konwersatoryjnym 
**Student musi w ciągu toku studiów odbyć pełen kurs 360 godzin danego języka. Nie jest możliwe zostanie na tym 
samym poziomie po ukończeniu kolejnego etapu nauki Zapis na kolejny semestr zajęć z zakresu kultury wybranego 
kraju, jest uwarunkowany zaliczeniem zajęć z poprzedniego (poprzednich) semestru / -ów zajęć 
*** Przedmioty realizowane jako kurs 60-godzinny. Zapis na kontynuację zajęć z zakresu wybranego kraju regionu jest 
warunkowany uzyskaniem zaliczenia z poprzedniego semestru zajęć 
****Zaliczenie na podstawie odbycia zajęć z oferty KSI WLS UW, UW (m.in. Inkubatora Przedsiębiorczości czy zajęć z 
oferty poszczególnych Wydziałów) lub na postawie poświadczonej działalności społecznej, w ramach wolontariatu, 
której efekty zgodne są z założeniami sylabusa. 
***** w ciągu całego toku studiów student musi zaliczyć min. 120 godzin seminarium z zakresu przynajmniej dwóch 
dyscyplin naukowych 
֍ przedmioty do wyboru 
 
Zajęcia w ramach wybranych krajów regionu stanowią bloki, tj. wybór języka kraju regionu warunkuje wybór zajęć 
zakresu jego kultury 

 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin liczba 
godzin

Punkty 
ECTS 

Metody 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

Forma 
zaliczenia

Wskazanie 
zajęć 
przygotowują-
cych do badań 
dla profilu 
ogólno-
akademickiego 
„B” 

Odniesienie 
przedmiotu 
do 
obszarowych 
efektów 
uczenia się 
(wskazanie 
odpowiednią 
literą „H”, „S”, 
„P”, „T”, „Ś”, 
„R”, „M”, „Sz”) 

  W K S Ć L Wr Pr            
Rok studiów: I                          
I semestr                          

Przedmiot fakultatywny*, ***** ֍   +         2x30 2x2 według wymogów 
prowadzącego 

zal na 
stop. B H 

Antropologia kultury EŚW   +         30 4 projekt 
zal na 
stop. B H 
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Nauka języków regionu (I)** ֍      +      90 6
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

zal na 
stop.  H 

Nauka języków regionu (II)** ֍      +      90 6
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

zal na 
stop.  H 

Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, 
folklor (I)*** ֍   +          30 2

referat; projekt, praca 
pisemna zal na 

stop. B H 

Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, 
folklor (II)***֍   +          30 2

referat; projekt, praca 
pisemna zal na 

stop. B H 

Współczesne kierunki i metody badań 
kulturoznawczych       +     30 2 praca pisemna 

zal. na 
stop. B H 

Media w Europie Środkowo-Wschodniej   +         30 2 praca pisemna, 
odpowiedź ustna 

zal na 
stop. B S 

Przedmiot ogólnouniwersytecki*, ***** ֍ + + +       30 2 według wymogów 
prowadzącego 

zal na 
stop./ egz. B H/S 

Ogółem              390 30        

II semestr                          

Antropologia kultury EŚW   +         30 4 Praca pisemna egz. B H 

Nauka języków regionu (I)** ֍      +      90 6
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

egz.  H 

Nauka języków regionu (II)** ֍      +      90 6
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

egz.  H 

Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, 
folklor (I)*** ֍     +        30 3 referat; projekt, praca 

pisemna 
zal. na 
stop. B H 

Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, 
folklor (II)*** ֍     +        30 3 referat; projekt, praca 

pisemna 
zal. na 
stop. B H 

Warsztaty kompetencji miękkich **** ֍       +     30 2 według wymogów 
prowadzącego 

zal. na 
stop.   H 

Przedmiot fakultatywny*, ***** ֍   +         30 2 według wymogów 
prowadzącego 

zal na 
stop. B H 

Przedmiot ogólnouniwersytecki *, ***** ֍ + + +       30 4 według wymogów 
prowadzącego 

zal na 
stop./ egz. B H/S 
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Ogółem              360 30        

Rok studiów: II                         

III semestr                          

Przedmiot fakultatywny*, ***** ֍   +         30 2 według wymogów 
prowadzącego 

zal na 
stop. B H 

Antropologia słowa   +         30 3 praca pisemna      egz. B H 
Organizacja i zarządzanie kulturą w Europie 
Środkowo- Wschodniej   +          30 2 praca pisemna; 

odpowiedź ustna 
zal na 
stop. B H 

Nauka języków regionu (I)** ֍      +       90 6
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

zal na 
stop.  H 

Nauka języków regionu (II)** ֍      +       90 6
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

zal na 
stop.  H 

Seminarium magisterskie, przygotowanie 
pracy magisterskiej ***** ֍     +        2x30 7

Według wymogów 
prowadzącego, praca 

magisterska 

zal na 
stop. B H 

Klucz do kultury regionu: konflikty – relacje 
(I)*** ֍   +           30 2

zal. ustne, projekt, 
referat, praca pisamna zal na 

stop. B H 

Klucz do kultury regionu: konflikty – relacje 
(II) *** ֍   +           30 2

zal. ustne, projekt, 
referat, praca pisamna zal na 

stop. B H 

Ogółem               390 30        

IV semestr                        

Seminarium magisterskie, przygotowanie 
pracy magisterskiej ***** ֍      +        2x30 12

Według wymogów 
prowadzącego, praca 

magisterska 

zal na 
stop. B H 

Nauka języków regionu (I)** ֍ .    +       90 6
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

egz.  H 

Nauka języków regionu (II)** ֍ .    +       90 6
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

egz.  H 

Przedmiot fakultatywny *, ***** ֍   +         30 2 według wymogów 
prowadzącego 

zal na 
stop. B H 

Klucz do kultury regionu: konflikty – relacje 
(I) *** ֍     +         30 2 zal. ustne, projekt, 

referat, praca pisamna 
zal. na 
stop. B H 
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Klucz do kultury regionu: konflikty – relacje 
(II) *** ֍     +         30 2 zal. ustne, projekt, 

referat, praca pisamna 
zal. na 
stop. B H 

ogółem:               360 30        
Całość:               1470  120        
  
PRZYKŁADOWE RZEDMIOTY FAKULTATYWNE NA II STOPNIU 

Zagadnienia przemian polityczno-gospodarczych we współczesnym świecie 
Specyfika pogranicza 
Literatura rosyjska XIX wieku 
Kobiety w literaturze 
Muzyka wobec systemu totalitarnego 
Historia w niemieckim filmie fabularnym    
Nostalgia w niemieckim kinie po 1989 roku  
Emigracja białoruska w XX wieku: dyskurs literacki i kulturowy 
Kobieta w rosyjskiej literaturze i kulturze  
Kobieta w literaturze i kulturze: Rosja, Ukraina, Białoruś. 
Rosyjska emigracja literacka. 
Rosyjska literatura dokumentu osobistego (dzienniki, pamiętniki, autobiografie, listy). 
Problemy pogranicza kulturowego – teoria i praktyka 
Nasza młodość – problemy młodych we współczesnej literaturze polskiej i niemieckiej 
Bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej – problemy oraz przypadki  
Rola instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych w rozwijaniu wiedzy na temat Europy  Środkowo-Wschodniej 
Miasto Grodno: między Wschodem i Zachodem (historia, kultura, religia) 
Polityczna historia Białorusi (od podziałów Rzeczypospolitej do Powstania Styczniowego) 
Literatura austriacka po 1945 r.  
Kultura ludowa Słowiańszczyzny Wschodniej 
Studium terenowe 
Przygotowanie do prowadzenia projektów badawczych  
Translatorium 

 
Wykaz modułów kształcenia – zestawienie 

Program studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, profil ogólnoakademicki realizowany jest 
poprzez 13 modułów kształcenia, w tym 11 związanych z kierunkiem studiów. 
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Spośród zaproponowanych 13 modułów, 7 stanowi moduły do wyboru obejmujące minimum 86 różnych przedmiotów (dodatkowo do wyboru są 2 
przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów – ogólnouniwersyteckie oraz warsztaty kompetencji miękkich), za które student może zdobyć łącznie 
101 punktów ECTS (co stanowi 84,1 % łącznej liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów).  

Dane te w rozbiciu na poszczególne moduły przedstawione są w poniższej tabeli: 

 

Tabela. Podział na moduły na studiach II stopnia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 

 

Lp. Moduł przedmioty wchodzące w skład modułu Punkty ECTS 
Moduł 

obowiązkowy / 
moduł do wyboru 

dyscyplina 

1 Antropologia kultury EŚW Antropologia kultury EŚW I (4 ECTS) 
Antropologia kultury EŚW II (4 ECTS) 8 obowiązkowy Nauki o kulturze i 

religii 

2 Współczesne kierunki i metody 
badań kulturoznawczych 

Współczesne kierunki i metody badań kulturoznawczych (2 ECTS) 2 obowiązkowy Nauki o kulturze i 
religii 

3 Antropologia słowa Antropologia słowa(3 ECTS) 3 obowiązkowy  Nauki o kulturze i 
religii 

4 Media w Europie Środkowo-
Wschodniej 

Media w Europie Środkowo-Wschodniej (2 ECTS) 2 obowiązkowy Nauki o kulturze i 
religii 

5 Organizacja i zarządzanie kulturą w 
Europie Środkowo-Wschodniej 

Organizacja i zarządzanie kulturą w Europie Środkowo-Wschodniej (2 
ECTS) 2 obowiązkowy Nauki o kulturze i 

religii 

6 
Klucz do kultury regionu: literatura, 
sztuka, folklor (do wyboru 2 kraje 
regionu) 

Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: BIAŁORUŚ I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: CZECHY I SŁOWACJA 
I(2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: LITWA I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: NIEMCY I AUSTRIA I (2 
ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: POLSKA I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: ROSJA I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: UKRAINA I (2 ECTS) 

 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: BIAŁORUŚ II (3 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: CZECHY I SŁOWACJA 
II (3 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: LITWA II (3 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: NIEMCY I AUSTRIA II 
(3 ECTS) 

10 do wyboru 

Nauki o kulturze i 
religii 
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Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: POLSKA II (3 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: ROSJA II (3 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: UKRAINA II (3 ECTS) 

7 
Klucz do kultury krajów regionu: 
konflikty – relacje (do wyboru 2 kraje 
regionu) 

Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: BIAŁORUŚ I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: CZECHY I SŁOWACJA I(2 
ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: LITWA I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: NIEMCY I AUSTRIA I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: POLSKA I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: ROSJA I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: UKRAINA I (2 ECTS) 

 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: BIAŁORUŚ II (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: CZECHY I SŁOWACJA II (2 
ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: LITWA II (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: NIEMCY I AUSTRIA II (2 
ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: POLSKA II (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: ROSJA II (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: UKRAINA II (2 ECTS) 

8 do wyboru 

Nauki o kulturze i 
religii/historia 

8 

Nauka języków krajów regionu (do 
wyboru języki 2 krajów regionu) 

Nauka języków krajów regionu: BIAŁORUŚ I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: CZECHY I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: LITWA I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: NIEMCY I AUSTRIA I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: POLSKA I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: ROSJA I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: CZECHY I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: UKRAINA I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: CZECHY I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: BIAŁORUŚ II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: CZECHY II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: LITWA II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: NIEMCY I AUSTRIA II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: POLSKA II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: ROSJA II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: SŁOWACJA II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: UKRAINA II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: BIAŁORUŚ III (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: CZECHY III (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: LITWA III (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: NIEMCY I AUSTRIA III (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: POLSKA III (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: ROSJA III (6 ECTS) 

48 do wyboru 

Nauki o kulturze i 
religii/nauka 
języków obcych 
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Nauka języków krajów regionu: UKRAINA III (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: BIAŁORUŚ IV (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: CZECHY IV (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: LITWA IV (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: NIEMCY I AUSTRIA IV (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: POLSKA IV (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: ROSJA IV (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: SŁOWACJA IV (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: UKRAINA IV (6 ECTS) 

9 Warsztaty kompetencji miękkich  Warsztaty kompetencji miękkich (2 ECTS) 2 do wyboru  

10 

Seminarium magisterskie, 
przygotowanie pracy magisterskiej 

Seminarium magisterskie I (2 ECTS) 
Seminarium magisterskie I (2 ECTS) 
Seminarium magisterskie II (2 ECTS) 
Seminarium magisterskie II (2 ECTS) 
przygotowanie pracy magisterskiej (11 ECTS) 

19 do wyboru 

Nauki o kulturze i 
religii/historia / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 

11 

Przedmioty fakultatywne 5 x30 h zajęć wybranych m.in. z oferty KSI EŚW (np. Zagadnienia 
przemian polityczno-gospodarczych we współczesnym świecie, Specyfika 
pogranicza 
Literatura rosyjska XIX wieku, Kobiety w literaturze, Muzyka wobec 
systemu, Historia w niemieckim filmie fabularnym, Nostalgia w niemieckim 
kinie po 1989 roku, Emigracja białoruska w XX wieku: dyskurs literacki i 
kulturowy, Kobieta w rosyjskiej literaturze i kulturze, Kobieta w literaturze i 
kulturze: Rosja, Ukraina, Białoruś, Rosyjska emigracja literacka, Rosyjska 
literatura dokumentu osobistego (dzienniki, pamiętniki, autobiografie, listy), 
Problemy pogranicza kulturowego – teoria i praktyka, Nasza młodość – 
problemy młodych we współczesnej literaturze polskiej i niemieckiej, 
Bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej – problemy oraz 
przypadki, Rola instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych w rozwijaniu 
wiedzy na temat Europy  Środkowo-Wschodniej, Białoruś w osobach, 
Miasto Grodno: między Wschodem i Zachodem (historia, kultura, religia), 
Polityczna historia Białorusi (od podziałów Rzeczypospolitej do Powstania 
Styczniowego), Literatura austriacka po 1945 r., Kultura ludowa 
Słowiańszczyzny Wschodniej), Studium terenowe, Translatorium 

10 do wyboru 

Nauki o kulturze i 
religii/historia / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 

12 Przedmiot/przedmioty spoza 
specjalności studiów 2 przedmioty do wyboru z oferty UW 6 do wyboru  

13   RAZEM: 120    
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5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 81% 

Nauki humanistyczne historia 14% 

Nauki humanistyczne językoznawstwo 5% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0229 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 101 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

112 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

70 
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Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
Program obejmuje stacjonarne, dwuletnie (4 semestry) magisterskie studia II stopnia zakończone obroną pracy magisterskiej wraz z 

egzaminem z dyscypliny i uzyskaniem tytułu magistra w zakresie kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej. 

Plany studiów i programy nauczania w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej były opracowywane tak, by spełniać 
aktualne standardy kształcenia, są zgodne z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. 

Program studiów I stopnia w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW jest realizowany poprzez 13 modułów 
kształcenia, z czego 11 związanych jest ze specjalnością studiów. 

Liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych wynosi 1470 co daje 120 punktów ECTS. 

Program studiów przewiduje rozliczenie roczne.  

Poszczególne treści kształcenia są realizowane w grupach treści ogólnych oraz specjalnościowych.   

W ramach grupy treści ogólnych realizowane są treści kształcenia w zakresie:  

1) kultury z perspektyw różnych dyscyplin naukowych;  

2) metodologii badań kulturoznawczych.  

W ramach grupy treści kierunkowych realizowane są treści kształcenia o charakterze pogłębionym w zakresie:  

1) teoretycznej zaawansowanej wiedzy o kulturze regionu Europy Środkowo-Wschodniej;  

2) cech współczesnej kultury audiowizualnej;  

3) instytucji kulturalnych i zasad ich działania;  

4) specjalizacji językowej;  

5) przedmiotów przygotowujących do zawodu;  

6) kształcenia ogólnego 
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Znaczna część przedmiotów grupy treści kierunkowych jest realizowana jako przedmioty do wyboru. W ten sposób studenci mają możliwość 
konstruowania indywidualnych ścieżek w programach nauczania, związanych z kulturą i historią wybranych krajów. Dodatkowo, by umożliwić 
studentom możliwość rozwoju własnych zainteresowań program studiów obejmuje zajęcia fakultatywne. W efekcie, za przedmioty do wyboru student 
może uzyskać aż 84,1 % ogółu możliwych do uzyskania punktów ECTS.  

Przedmiotami do wyboru są najważniejsze z punktu widzenia programu nauczania w KSI przedmioty: 

1) Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor (student zgłębia problemy kultury dwóch krajów)  

2) Klucz do kultury regionu: konflikty – relacje (student zgłębia problemy kultury dwóch krajów) 

3) Nauka języków krajów regionu (student wybiera dwa języki krajów regionu). 

4) Przedmioty fakultatywne, które dają studentom szansę wyboru studiowanych przez nich problemów związanych z kulturą krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej 

5) Przedmioty seminaryjne, najważniejsze w kontekście podjętej przez studenta pracy badawczej 

Poza tym studenci mają do wyboru przedmioty ogólnouniwersyteckie. 

Program studiów zakłada interdyscyplinarność w związku z tym opracowano konkretne mechanizmy zapewniające studentom możliwość 
podejmowania interdyscyplinarnych projektów badawczych wynikają z misji Katedry i składu jej zespołu, który stanowią osoby o różnych zapleczach 
etnicznych, reprezentujące różne dyscypliny naukowe. Sytuacja interkulturowa i interdyscyplinarna zespołu dydaktyczno-naukowego Katedry, w której 
realizowany będzie program studiów, niejako narzuca więc pewne mechanizmy. 

Wśród nich można wskazać w pierwszym rzędzie nieskrępowany kontakt studentów z naukowcami podejmującymi badania w zakresie 
różnych dyscyplin naukowych (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, politologia, medioznawstwo i inne), co zapewnia im 
możliwość poznania metod badawczych typowych dla różnych nauk (każdy pracownik jest zobowiązany do prowadzenia regularnych konsultacji).  

Zapewnieniu interdyscyplinarności projektów badawczych sprzyjają założone w projektowanym programie studiów mechanizmy pisania i 
obrony pracy dyplomowej, które zapewnią studentowi możliwość poznania i otwarcie się na inne niż wiodąca – metody i praktyki naukowe: 

1) studenci piszący prace dyplomowe u specjalisty z wybranej dziedziny są kierowani na konsultacje do pracowników 
reprezentujących inne dyscypliny naukowe. 

2) studenci nie muszą pisać pracy magisterskiej w ramach seminarium magisterskiego – wybór promotora jest uzależniony od 
zainteresowań naukowych studentów. W związku z tym pracownik prowadzący w danym roku seminarium magisterskie (do 



37 

wyboru kulturoznawczo-literaturoznawcze, kulturoznawczo-historyczne, lub kulturoznawcze) przedstawia metody i podejścia 
naukowe typowe dla reprezentowanej przez niego dyscypliny, które nie muszą pokrywać się z kompetencjami naukowymi 
promotora, który z kolei wyposaża studenta w odpowiednią wiedzę metodologiczną w trakcie konsultacji; 

3) studenci są zobowiązani do zaliczenia dwóch seminariów magisterskich z różnych dyscyplin naukowych 
a) w sytuacji, gdy prowadzący seminarium jest zarazem promotorem pracy dyplomowej, student musi zaliczyć minimum 
jedno seminarium z zakresu innej dyscypliny naukowej niż realizowanej w pracy dyplomowej w ramach przedmiotów 
fakultatywnych.  

b) w sytuacji, gdy promotor pracy dyplomowej nie prowadzi w danym roku seminarium magisterskiego, student musi 
zaliczyć jedno seminarium z zakresu dyscypliny promotora (i tematyki pracy) oraz minimum jedno seminarium z zakresu 
innej dyscypliny naukowej niż realizowanej w pracy dyplomowej w ramach przedmiotów fakultatywnych. 

4) weryfikacji stopnia interdyscyplinarności prac badawczych służy z kolei inne przyjęte w KSIEŚW założenie: prace magisterskie, 
pisane pod kierunkiem nauczyciela specjalizującego się w wybranej dyscyplinie naukowej sprawdzane są przez specjalistę 
reprezentującego inną dyscyplinę. 

Podobne mechanizmy dotyczą przy tym nie tylko prac dyplomowych. Interdyscyplinarność realizacji projektów badawczych, 
przygotowywanych w ramach prac rocznych, zapewnia formuła zajęć o charakterze konwersatoryjnym z zakresu różnych aspektów związanych z 
kulturą krajów regionu. Zaliczenie tych przedmiotów odbywać się będzie na podstawie prezentacji wyników projektów, analizujących wybrane zjawiska 
kulturowe oraz ich konteksty historyczne, społeczne, polityczne etc. z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. W trakcie przygotowywania tych 
prac studenci z założenia będą musieli odbywać konsultacje z naukowcami specjalizującymi się w zakresie tych dyscyplin, przy tym nie tylko z 
pracownikami KSI, ale również innych jednostek. 

W celu osiągnięcia interdyscyplinarności prowadzonych studiów projektowany program zakłada elastyczność ścieżki kształcenia, 
umożliwiającą optymalne wykorzystanie zasobów Katedry i Uniwersytetu. W kontekście zapewnienia interdyscyplinarności realizowanych prac 
badawczych warto zauważyć, że założono w nim konieczność zaliczenia aż pięciu zajęć fakultatywnych, które będą dotyczyły różnych 
zagadnień związanych z problematyką Europy-Środkowo-Wschodniej (media, literatura, polityka, historia, kultura) i w zależności od tematyki 
będą prowadzone przez praktyków konkretnych dyscyplin naukowych. Będą one oferowane na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, ale będą 
mogły być zaliczone na podstawie zajęć odbytych poza Katedrą Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. w Instytucie 
Kultury Polskiej, Katedrze Bałtystyki, Katedrze Hungarystyki UW). Taki sam cel – poznania metodologii badań i opisu stosowanego w przez 
przedstawicieli różnych dyscyplin przyświeca konieczności zaliczenia 60 godzin przedmiotów ogólnouniwersyteckich. 

Wskazane wyżej działania będą dotyczyły wszystkich studentów, ponadto studenci kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-
Wschodniej będą zachęcani do udziału w bieżących projektach naukowych, realizowanych w działających w Katedrze Pracowniach (np. 
Pracownia Badań nad Filmem w Europie Środkowo-Wschodniej, Pracownia Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Ziem Wschodnich Dawnej 
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Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Pracownia Badań nad Kulturą Pogranicza - organizacja projektów międzynarodowych, Pracownia Semiotyki 
Kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej). Podejmowane przez te 
pracownie kierunki badań, prowadzone w ramach różnych dyscyplin (m.in. kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia), 
umożliwiają studentom dostęp do poznania typowych dla nich metodologii badań, analizy i opisu.  

Studenci projektowanego kierunku mogą brać również udział w pracach studenckich Kół Naukowych, między innymi działającego w 
KSI EŚW. Zgodnie z założeniami Koła Porównawczego Europy Środkowo-Wschodniej, jego członkowie „postanowili poszerzać swoją wiedzę o 
Europie Środkowo-Wschodniej dotyczącą kultury, sztuki, historii, polityki, ale również wielu innych dziedzin nauki” 
http://ksi.uw.edu.pl/badania/kola-naukowe/. Takie zdefiniowanie obszaru badawczego nie tylko zakłada, ale wręcz wymusza 
interdyscyplinarność.”. 

 

 



1 

 
Załącznik nr 20 

do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

„Załącznik nr 85 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

PROGRAM STUDIÓW  
 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki humanistyczne językoznawstwo 75% językoznawstwo 
 literaturoznawstwo 25%  
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: lingwistyka stosowana  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji 

na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 
 
Nazwa kierunku: Lingwistyka stosowana 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Dziedzina: nauki humanistyczne 
Dyscyplina wiodąca: językoznawstwo 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Efekty uczenia się Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 
Wiedza – absolwent zna i rozumie: 

K2_W01 w pogłębionym stopniu złożoną strukturę języka jako systemu oraz jego historyczną 
zmienność 

P7S_WG 

K2_W02 terminologię z dziedziny językoznawstwa i literaturoznawstwa, w szczególności z zakresu 
translatoryki, terminologii lub dydaktyki języków obcych 

P7S_WG 

K2_W03 w pogłębionym stopniu historię, kulturę i dziedzictwo kulturowe krajów języka swojej 
specjalizacji 

P7S_WG 

K2_W04 psycholingwistyczne, biologiczne, kulturowe i lingwistyczne aspekty użycia języka P7S_WG 

K2_W05 etapy rozwoju językoznawstwa jako dyscypliny w ujęciu historycznym  P7S_WG 

K2_W06 główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia naukowe w zakresie lingwistyki P7S_WG 
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stosowanej (translatoryki, terminologii lub dydaktyki języków obcych) 

K2_W07 w stopniu pogłębionym metody badawcze używane w lingwistyce stosowanej i 
literaturoznawstwie oraz podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury 
właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych, w zakresie nauczania języków 
obcych, translatoryki, lub terminologii, 

P7S_WG 

K2_W08 w stopniu profesjonalnym pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego 

P7S_WG 

K2_W09 wzajemne powiązania lingwistyki stosowanej (w szczególności dydaktyki języków obcych, 
translatoryki, lub terminologii) i literaturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki 

P7S_WK 

K2_W10 główne ośrodki badawcze z dziedziny translatoryki, terminologii lub dydaktyki języków 
obcych 

P7S_WK 

K2_W11 w poszerzonym zakresie rolę języka w komunikacji między ludźmi i kulturami, a także różnice 
kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się relacji we współczesnym świecie 

P7S_WK 

K2_W12 w pogłębionym stopniu realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze 
studiowanymi językami 

P7S_WK 

K2_W13 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości na rynku 
tłumaczeniowym 

P7S_WK 

Umiejętności - absolwent potrafi: 

K2_U01 wykorzystać zdobytą wiedzę w celu przeprowadzenia prac badawczych w dziedzinie 
translatoryki, terminologii lub dydaktyki języków obcych przy użyciu odpowiedniej 
metodologii 

PS7_UW 

K2_U02 w stopniu pogłębionym identyfikować charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie 
interpretować zachodzące przemiany społeczno-historyczne w odniesieniu do realiów 
studiowanego obszaru językowego 

P7S_UW 



4 

K2_U03 w stopniu zaawansowanym wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje w 
języku ojczystym i językach obcych wykorzystując najnowsze technologie informacyjno-
komunikacyjne 

PS7_UW 

K2_U04 potrafi samodzielnie używać zaawansowanych narzędzi badawczych lingwistyki stosowanej i 
literaturoznawstwa, w tym odpowiednio dobrać metody i narzędzia pozwalające na 
rozwiązywanie problemów oraz na stworzenie pogłębionych interpretacji 

PS7_UW 

K2_U05 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze 
specjalistami w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz niespecjalistami w języku 
rodzimym i obcym w typowych oraz niestandardowych sytuacjach profesjonalnych 
wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych oraz umie 
przeciwdziałać konfliktom, wykorzystując język jako narzędzie komunikacji 

P7S_UW 

K2_U06 formułować i wyrażać własne poglądy i idee, korzystając z argumentacji w oparciu o poglądy 
innych autorów oraz samodzielnie formułować wnioski w formie ustnej i pisemnej w językach 
obcych i w języku rodzimym 

P7S_UK 

K2_U07 posługiwać się dwoma językami obcymi (B i C) w mowie i piśmie na poziomie C2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K2_U08 dostrzegać potrzeby osób uczestniczących w procesie dydaktycznym lub w zdarzeniu 
komunikacyjnym z tłumaczeniem, w tym osób z niepełnosprawnościami 

P7S_UK 

K2_U09 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (w tym role nauczyciela, 
tłumacza lub terminologa) 

PS7_UO 

K2_U10 kierować grupą, przyjmując odpowiedzialność za efekty jej pracy PS7_UO 

K2_U11 samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu językoznawstwa (translatoryki, terminologii lub 
dydaktyki języków obcych) oraz ocenić przydatność poznanych metod, praktyk i procedur we 
własnej działalności zawodowej 

P7S_UU 

K2_U12 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, wykorzystując 
znajomość języków obcych 

P7S_UU 
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Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do: 

K2_K01 uznawania znaczenia najnowszej wiedzy dziedzinowej oraz do krytycznej oceny odbieranych 
treści, w szczególności badań i publikacji z dziedziny translatoryki, terminologii lub nauczania 
języków obcych 

P7S_KK 

K2_K02 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działań na rzecz 
środowiska tłumaczy, terminologów lub nauczycieli 

P7S_KO 

K2_K03 adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania problemów komunikacji międzyjęzykowej P7S_KO 

K2_K04 stałego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, kraju, Europy i świata, 
korzystając zarówno z tradycyjnych, jak i nowoczesnych form i środków przekazu 

P7S_KO 

K2_K05 pełnienia zawodu tłumacza, terminologa lub nauczyciela języków obcych zgodnie z etosem 
zawodu i zasadami etyki zawodowej 

P7S_KR 

K2_K06 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P7S_KK 

K2_K07 inicjowania działań na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym 
wykorzystaniem wiedzy z zakresu translatoryki, terminologii i dydaktyki języków obcych 

P7S_KO 

K2_K08 stosowania adekwatnych, uargumentowanych naukowo kryteriów oceny zarówno tłumaczenia 
pisemnego, audiowizualnego, ustnego oraz treści, materiałów, działań i wyników nauczania 
języka obcego 

P7S_KK 

K2_K09 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w ramach prowadzonych projektów 
tłumaczeniowych, terminologicznych czy związanych z nauczaniem języków obcych 

P7S_KO 

 
Powyższe efekty uczenia się są wspólne dla wszystkich absolwentów kierunku lingwistyka stosowana.  
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3. Specjalności na kierunku studiów: Przekład i technologie tłumaczeniowe, Tłumaczenia ustne, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne 

3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
Specjalność: Przekład i technologie tłumaczeniowe 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Wiedza - absolwent zna i rozumie: 

S2.1_W01 kluczowe pojęcia związane z translatoryką i główne trendy rozwojowe we współczesnej 
translatoryce 

K2_W02, K2_W07, K2_W05, 
K2_W09 

S2.1_W02 strategie i techniki tłumaczeniowe stosowane w różnych rodzajach tekstów pisemnych i 
audiowizualnych oraz w różnych kontekstach tłumaczeniowych 

K2_W04, K2_W01, K2_W11, 
praktyki 

S2.1_W03 najnowsze kierunki, problemy i metodologie badawcze z dziedziny przekładu pisemnego i 
audiowizualnego oraz wie, gdzie znajdują się najważniejsze translatoryczne ośrodki 
badawcze w Europie i na świecie 

K2_W07, K2_W06, K2_W10 

S2.1_W04 fundamentalne problemy przekładu jako zjawiska międzyjęzykowego i 
międzykulturowego 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, 
K2_W11 

S2.1_W05 zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w kontekście przekładu 
pisemnego i audiowizualnego 

K2_W08, K2_W12 

S2.1_W06 ekonomiczne i prawne uwarunkowania pracy w zawodzie tłumacza K2_W10, 
K2_W11, 
K2_W12, praktyki 

S2.1_W07 środowisko pracy tłumacza i proces tłumaczenia K2_W01, K2_W02, 

S2.1_W08 zasady tworzenia różnych form przedsiębiorczości i funkcjonowania tłumacza w ramach K2_W13 
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różnych form przedsiębiorczości (freelance, biura tłumaczy itp.) na rynku krajowym i 
międzynarodowym 

Umiejętności - absolwent potrafi: 

S2.1_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu translatoryki, by rozwiązywać 
złożone problemy w przekładzie przez dokonanie twórczej interpretacji tekstu źródłowego, 
właściwy dobór źródeł (np. branżowe słowniki, glosariusze, korpusy), oraz adekwatną 
ocenę funkcji przekładu i dobór strategii tłumaczeniowych właściwych dla tekstu 
docelowego i jego odbiorców 

K2_U01, K2_U02, K2_U07 

S2.1_U02 wykorzystać wiedzę z zakresu translatoryki przez dobór właściwych narzędzi w procesie 
tłumaczenia, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych takich jak 
narzędzia CAT, tłumaczenie maszynowe i post-edycja 

K2_U01, K2_U07 

S2.1_U03 wykorzystać wiedzę na temat metodologii badawczych stosowanych we współczesnej 
translatoryce, by przeprowadzić metodologicznie poprawne badanie z dziedziny przekładu 
oraz przeanalizować jego wyniki i określić implikacje 

K2_U01, K2_U04 

S2.1_U04 przetłumaczyć różne rodzaje tekstów z języków B i C na język rodzimy (język A) K2_U02, K2_U07 

S2.1_U05 w zrozumiały także dla niespecjalistów sposób komunikować się na tematy związane z 
przekładem z klientami, instytucjami i odbiorcami przekładu i odpowiednio uzasadnić 
podjęte decyzje i zastosowane strategie tłumaczeniowe 

K2_U05, K2_U06, K2_U07, 
K2_U08 

S2.1_U06 prowadzić dyskusję na temat przekładu, rozumianego zarówno jako proces, jak i produkt, 
uwzględniając różne punkty widzenia i najnowsze wyniki badań translatorycznych 

K2_U05, K2_U06, K2_U07, 
K2_U08 

S2.1_U07 kierować pracą zespołu w projekcie tłumaczeniowym K2_U04, K2_U07, K2_U09, K2_U10 

S2.1_U08 zaplanować i przeprowadzić badanie naukowe z dziedziny translatoryki K2_U03, K2_U04, K2_U07 

S2.1_U09 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie dzięki znajomości 
różnych ośrodków związanych z przekładem oraz dzięki wiedzy na temat źródeł, z jakich 
można korzystać, by podnieść swoje kompetencje w zakresie przekładu 

K2_U03, K2_U07, K2_U11, 
K2_U12 
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S2.1_U10 rozpoznać typ tłumaczonego tekstu w języku A, B i C, przetłumaczyć tekst z języka 
źródłowego na docelowy, dobierając adekwatne w danym kontekście ekwiwalenty 

K2_U02, K2_U04, K2_U07 

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do: 

S2.1_K01 krytycznej oceny tekstów oryginalnych i ich przekładów K2_K01, K2_K03, K2_K08 

S2.1_K02 do uznawania znaczenia wiedzy, w tym wiedzy translatorycznej, w rozwiązywaniu 
problemów przekładowych 

K2_K01, K2_K04, K2_K05, 
K2_K06, K2_K08 

S2.1_K03 krytycznej oceny badań z dziedziny translatoryki, w szczególności opublikowanych w 
czasopismach i monografiach naukowych oraz źródłach popularnonaukowych 

K2_K01, K2_K04 

S2.1_K04 inspirowania i organizowania działalności na rzecz dostępności mediów dla osób z 
niepełnosprawnościami poprzez tworzenie i popularyzację w społeczeństwie 
audiodeskrypcji, napisów międzyjęzykowych, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń 
na język migowy 

K2_K02, K2_K05, K2_K07 

S2.1_K05 przystąpienia do organizacji zrzeszających tłumaczy i podejmowania działań na rzecz 
popularyzacji zawodu tłumacza pisemnego i audiowizualnego w społeczeństwie 

K2_K04, K2_K05, K2_K07 

S2.1_K06 inicjowania i przeprowadzania badań translatorycznych, w szczególności na rzecz poprawy 
jakości, roli i dostępności przekładu w społeczeństwie 

K2_K02, K2_K03, K2_K07 

S2.1_K07 odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej tłumacza tekstów pisemnych i 
audiowizualnych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych i rynkowych 

K2_K02, K2_K03, K2_K05 

S2.1_K08 podtrzymywania etosu zawodu tłumacza oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej tłumacza 

K2_K05, K2_K01 

S2.1_K09 brać czynny udział w procesie tłumaczenia na każdym jego etapie K2_K05 

S2.1_K10 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w ramach prowadzonych projektów 
tłumaczeniowych, a także działalności indywidualnej na rynku tłumaczeniowym krajowym 
i międzynarodowym 

K2_K09 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
Specjalność: Tłumaczenia ustne 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Wiedza - absolwent zna i rozumie: 

S2.2_W01 kluczowe pojęcia związane z teorią przekładu ustnego i jej trendy rozwojowe (m. in. 
dotyczące głównych typów, odmian tłumaczenia ustnego oraz zastosowania nowych 
technologii, np. CAI) 

K2_W02, K2_W05, K2_W07 

S2.2_W02 strategie i techniki tłumaczeniowe stosowane w różnych rodzajach tekstów i kontekstach 
tłumaczeniowych (dot. tłumaczenia ustnego konferencyjnego i środowiskowego) 

K2_W01, K2_W04, K2_W11,  

S2.2_W03 najnowsze kierunki, problemy i metodologie badawcze z dziedziny przekładu ustnego 
(konferencyjnego i środowiskowego) oraz wie, gdzie znajdują się najważniejsze 
translatoryczne ośrodki badawcze w Europie i na świecie 

K2_W06, K2_W07, K2_W10 

S2.2_W04 fundamentalne problemy przekładu ustnego jako zjawiska międzyjęzykowego i 
międzykulturowego 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, 
K2_W11 

S2.2_W05 zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w kontekście przekładu ustnego K2_W08, K2_W12 

S2.2_W06 ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania pracy w zawodzie tłumacza ustnego K2_W10, K2_W11, K2_W12 

S2.2_W07 środowisko pracy tłumacza ustnego i proces tłumaczenia ustnego (konferencyjnego i 
środowiskowego) 

K2_W11 

S2.2_W08 zasady tworzenia różnych form przedsiębiorczości  i funkcjonowania tłumacza w ramach 
różnych form przedsiębiorczości (freelance, biura tłumaczy itp.) na rynku krajowym i 
międzynarodowym 

K2_W13 
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Umiejętności - absolwent potrafi: 

S2.2_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu teorii przekładu ustnego, by rozwiązywać 
złożone problemy w przekładzie poprzez właściwe przygotowanie się do zadania 
tłumaczeniowego, adekwatną ocenę funkcji przekładu i dobór strategii tłumaczeniowych 
właściwych dla kontekstu wykonania przekładu ustnego konferencyjnego i środowiskowego 

K2_U01, K2_U02, K2_U07, 
praktyki 

S2.2_U02 wykorzystać wiedzę z zakresu teorii przekładu ustnego przez dobór właściwych narzędzi, w 
tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych takich jak narzędzia CAI. 

K2_U01, K2_U07 

S2.2_U03 wykorzystać wiedzę na temat metodologii badawczych stosowanych we współczesnej 
translatoryce (tj. teorii przekładu ustnego), by przeprowadzić metodologicznie poprawne badanie 
z dziedziny teorii przekładu ustnego oraz przeanalizować jego wyniki i określić implikacje 

K2_U01 

S2.2_U04 przetłumaczyć różne rodzaje tekstów/wypowiedzi ustnych z języków B i C na język rodzimy 
(język A) oraz z języka rodzimego (język A) na język B (i C) 

K2_U02, K2_U07 

S2.2_U05 w zrozumiały także dla niespecjalistów sposób komunikować się na tematy związane z 
przekładem ustnym z klientami, instytucjami i odbiorcami przekładu ustnego i odpowiednio 
uzasadnić podjęte decyzje i zastosowane strategie tłumaczeniowe 

K2_U05, K2_U06, K2_U07, 
K2U08, praktyki 

S2.2_U06 prowadzić dyskusję na temat przekładu ustnego, rozumianego zarówno jako proces, jak i 
produkt, uwzględniając różne punkty widzenia i najnowsze wyniki badań translatorycznych 

K2_U05, K2_U06, K2_U07, 
K2_U08 

S2.2_U07 kierować pracą zespołu tłumaczy ustnych , a w szczególności współpracować z innymi 
tłumaczami podczas wykonywania zadania tłumaczeniowego 

K2_U04, K2_U07, K2_U09, 
K2U10, praktyki 

S2.2_U08 zaplanować i przeprowadzić badanie naukowe z dziedziny przekładu ustnego K2_U03, K2_U04, K2_U07 

S2.2_U09 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie dzięki znajomości 
różnych instytucji związanych z przekładem ustnym oraz dzięki wiedzy na temat źródeł, z 
jakich można korzystać, by podnieść swoje kompetencje w zakresie przekładu ustnego 

K2_U03, K2_U07, K2_U11, 
K2_U12 

S2.2_U10 rozpoznać typ tłumaczonego tekstu i przetłumaczyć go na język docelowy dobierając 
odpowiednie ekwiwalenty adekwatne do danego kontekstu społecznego 

K2_U04, K2_U07 
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Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do: 

S2.2_KO1 krytycznej oceny tekstów oryginalnych/wypowiedzi ustnych i ich przekładów K2_K01, K2_K03 

S2.2_KO2 do uznawania znaczenia wiedzy, w tym wiedzy translatorycznej, w rozwiązywaniu 
problemów przekładowych 

K2_K01, K2_K04, K2_K05, 
K2_K06, K2_K08 

S2.2_KO3 krytycznej oceny badań z dziedziny translatoryki (teorii przekładu ustnego), w szczególności 
opublikowanych w czasopismach naukowych i źródłach popularnonaukowych 

K2_K01, K2_K04, K2_K08 

S2.2_KO4 inspirowania i organizowania działalności na rzecz dostępności mediów dla osób z 
niepełnosprawnościami poprzez tworzenie i popularyzację w społeczeństwie tłumaczeń na 
język migowy, tłumaczeń ustnych na odległość oraz narzędzi wspomagających tłumaczenie 
ustne (CAI) 

K2_K02, K2_K05, K2_K07 

S2.2_KO5 przystąpienia do krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających tłumaczy ustnych 
i podejmowania działań na rzecz popularyzacji zawodu tłumacza ustnego 

K2_K04, K2_K05 

S2.2_KO6 inicjowania i przeprowadzania badań nad przekładem ustnym, w szczególności na rzecz 
poprawy jakości, roli i dostępności przekładu ustnego w społeczeństwie 

K2_K02, K2_K03, K2_K07 

S2.2_KO7 odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej tłumacza ustnego z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb rynkowych, w szczególności potrzeb społecznych 

K2_K02, K2_K03 
K2_K05 

S2.2_KO8 podtrzymywania etosu zawodu tłumacza oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej tłumacza ustnego 

K2_K01, K2_K05 

S2.2_K09 brać czynny udział w procesie tłumaczenia na każdym jego etapie K2_K05 

S2.2_K10 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w ramach prowadzonych projektów 
tłumaczeniowych, a także działalności indywidualnej na rynku tłumaczeniowym krajowym i 
międzynarodowym 

K2_K09 
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3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
Specjalność: Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Wiedza - absolwent zna i rozumie: 

S2.3_W01 kluczowe pojęcia, jakimi posługują się dziedziny wiedzy będące przedmiotem studiów (terminologia, 
translatoryka, literaturoznawstwo), tj. pojęcie tekstu, tekstu specjalistycznego oraz tekstu literackiego, 
bazy terminologicznej, słownika terminologicznego, narzędzi pracy tłumacza (np. CAT), definicji i 
definiowania, analizy kontrastywnej tekstów specjalistycznych, a także strukturę języków A, B i C; 

K2_W01, K2_W02, 
K2_W07, K2_W05, 
K2_W09 

S2.3_W02 główne tendencje rozwojowe: 
a) terminologii (od tradycyjnych słowników do wielojęzykowych specjalistycznych baz danych 
terminologicznych), 
b) translatoryki (od czasów najdawniejszych, tj. tłumaczeń ustnych i pisemnych sporządzanych dla 
potrzeb bieżących, po współczesne role, jakie odgrywają tłumacze pisemni i ustni, np. terminologa, 
weryfikatora, tłumacza tekstów specjalistycznych, specjalisty obsługującego systemy CAT oraz od 
tłumaczeń tekstów ogólnych do przekładu tekstów o bardzo wysokim stopniu specjalizacji), 
c) lingwistyki tekstu i lingwistyki korpusowej (od analizy czynników wewnątrztekstowych na 
materiale pojedynczego tekstu wyjściowego w języku A i tekstu docelowego w języku B do analizy 
kontrastywnej czynników wewnątrz- i okołotekstowych z wykorzystaniem korpusów tekstów); 
d) literaturoznawstwa; 

K2_W02, K2_W03, 
K2_W04, K2_W07, 
K2_W11, praktyki 

S2.3_W03 metody badawcze współczesnej leksykografii, lingwistyki korpusowej, literaturoznawstwa, 
translatoryki oraz terminologii; 

K2_W06, K2_W07 

S2.3_W04 fundamentalne dylematy współczesnej translatoryki związane z działaniem na styku: 
a) różnych kultur (różnice kulturowe, problemy natury etycznej, religijnej, dyplomacja),  
b) dziedzin wiedzy (przekład specjalistyczny), 
c) przedstawicieli różnych warstw społecznych (komunikacja: laik – profesjonalista, profesjonalista-
profesjonalista); 

K2_W01, K2_W03, 
K2_W04, K2_W06, 
K2_W09, K2_W11 
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S2.3_W05 rozwój języka A, B i C i językoznawstwa; K2_W05 

S2.3_W06 główne ośrodki badawcze z dziedziny terminologii, translatoryki, literaturoznawstwa; K2_W10 

S2.3_W07 zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w odniesieniu do przekładu pisemnego i 
ustnego oraz działalności terminologicznej;  

K2_W08, K2_W12, praktyki 

S2.3_W08 podstawowe zasady działalności terminologa i tłumacza na współczesnym rynku pracy w Polsce i w 
innych krajach (szanse rozwoju, oczekiwania pracodawców, organizacje zawodowe); 

K2_W10, K2_W11, 
K2_W12 

S2.3_W09 środowisko pracy terminologa i tłumacza oraz proces tłumaczenia ustnego i/lub pisemnego; K2_W02, K2_W09, 
K2_W11, K2_W12 

S2.3_W10 zasady tworzenia różnych form przedsiębiorczości i funkcjonowania terminologa i tłumacza w ramach 
różnych form przedsiębiorczości na rynku krajowym i międzynarodowym 

K2_W13 

Umiejętności - absolwent potrafi: 

S2.3_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie translatoryki, terminologii i literaturoznawstwa; K2_U01, K2_U02, 
K2_U03, K2_U07 

S2.3_U02 formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy translacyjne i terminologiczne oraz 
innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: 
- właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i 
syntezy tych informacji, 
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych; 

K2_U01, K2_U07 

S2.3_U03 wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie terminologii, translatoryki i literaturoznawstwa w celu 
dokonania odpowiedniej obserwacji tekstu i jego analizy; 

K2_U01 

S2.3_U04 formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla zawodowej działalności 
tłumaczeniowej i terminologicznej związanej z kierunkiem studiów; 

K2_U02, K2_U07, praktyki 

   



14 

S2.3_U05 formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi w wybranym przez siebie 
kontekście 

K2_U05, K2_U06, K2_U07, 
K2_U08 

S2.3_U06 komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę 
dotyczącą teoretycznych i praktycznych aspektów terminologii, translatoryki lub literaturoznawstwa, 
posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią; 

K2_U05, K2_U06, K2_U08 

S2.3_U07 prezentować wyniki swoich obserwacji i analiz, a także wydawać sądy w zakresie wybranych dziedzin 
(terminologii, translatoryki, literaturoznawstwa); 

K2_U04, K2_U06, K2_U09, 
K2_U10 

S2.3_U08 kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować 
wiodącą rolę w zespołach; 

K2_U04, K2_U07 
 

S2.3_U09 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w 
tym zakresie; 

K2_U03, K2_U07, 
K2_U11, K2_U12 

S2.3_U10 dokonać tłumaczenia tekstu pisemnego lub ustnego w języku A, B i C, przetłumaczyć tekst z języka 
źródłowego na docelowy, korzystając z baz terminologicznych; 

K2_U02, K2_U04 
K2_U07 

S2.3_U11 dokonać weryfikacji i oceny przedstawionego tłumaczenia; K2_U01, K2_U04, 
K2_U07  

S2.3_U12 tworzyć karty terminologiczne do terminologicznych baz danych, a także kompilować glosariusze 
specjalistyczne w języku A, B i C; 

K2_U04, K2_U07 

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do: 

S2.3_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu terminologii, leksykografii 
terminologicznej, lingwistyki korpusowej i teorii przekładu specjalistycznego; 

K2_K01, K2_K03, praktyki 

S2.3_K02 uznawania znaczenia wiedzy z zakresu terminologii, leksykografii i lingwistyki korpusowej w 
rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów translacyjnych oraz potrzeby zasięgania 
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem takich problemów; 

K2_K01, K2_K04, K2_K05, 
K2_K06 
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S2.3_K03 wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu społecznego wiążącego się z 
efektywnym wykorzystaniem wiedzy z zakresu terminologii, leksykografii i lingwistyki korpusowej w 
praktyce tłumaczeniowej; 

K2_K02, K2_K03 
K2_K05 

S2.3_K04 inicjowania działań na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym wykorzystaniem 
wiedzy z zakresu terminologii, leksykografii i lingwistyki korpusowej w praktyce tłumaczeniowej; 

K2_K04, K2_K06, 
K2_K07 

S2.3_K05 odpowiedniego pełnienia roli tłumacza tekstów specjalistycznych i terminologa z uwzględnieniem 
zwiększających się potrzeb społecznych, w tym: 
- rozwijania dorobku zawodu tłumacza tekstów specjalistycznych i terminologa, 
- podtrzymywania etosu tłumacza tekstów specjalistycznych i tłumacza literackiego; 
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodu tłumacza, określonych w kodeksie tłumacza oraz 
działania na rzecz przestrzegania tych zasad, przystąpienia do organizacji zrzeszających tłumaczy i 
podejmowania działań na rzecz popularyzacji zawodu tłumacza w społeczeństwie; 

K2_K04, K2_K05 

S2.3_K06 aktywnego uczestniczenia w życiu naukowym i kulturalnym, właściwej oceny znaczenia nowych 
zjawisk w różnych dziedzinach życia dla teorii i praktyki tłumaczeniowej i terminologicznej; 

K2_K02, K2_K03, 
K2_K05. 

S2.3_K07 stosowania adekwatnych, uargumentowanych naukowo kryteriów oceny zarówno tłumaczenia ustnego, 
jak i pisemnego; 

K2_K01, K2_K02, K2_K03, 
K2_K04, K2_K08, praktyki 

S2.3_K08 stałego rozwijania i doskonalenia warsztatu terminologa i terminografa oraz tłumacza tekstów 
specjalistycznych. 

K2_K01, K2_K02, K2_K03, 
K2_K04 

S2.3_K09 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w ramach prowadzonych projektów terminologicznych i 
tłumaczeniowych, a także działalności indywidualnej na krajowym i międzynarodowym rynku usług w 
tych sektorach  

K2_K09 
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Specjalność: Przekład i technologie tłumaczeniowe 

Lista oferowanych języków B (pierwszy język obcy): 
 angielski 
 francuski 
 hiszpański 
 niemiecki 
 rosyjski 

Lista oferowanych języków C (drugi język obcy): 
 angielski 
 francuski 
 hiszpański 
 japoński 
 niemiecki 
 rosyjski 
 szwedzki 

Język A = język polski 
 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 
Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne      
I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Proseminarium magisterskie   S      30 4 ocena ciągła 
E 
Proj 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 
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PR 
Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do wyboru tematu i opracowania pracy magisterskiej w języku obcym. Ich celem jest 

przedstawienie możliwych zakresów tematycznych i podstaw metodologicznych badań zakresie danej dyscypliny oraz 
wykształcenie umiejętności samodzielnej lektury tekstu naukowego w języku obcym. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Seminarium magisterskie   S      30 5 ocena ciągła 
E 
Proj 
PR 
przedstawien
ie koncepcji 
badania 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących 
konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku 
obcym. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Współczesne tendencje w badaniach 
językoznawczych / 
literaturoznawczych / 

 K       30 2 T B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 
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glottodydaktycznych 
Treści programowe dla przedmiotu  Celem kursu jest przedstawienie tendencji badawczych obecnych współcześnie w jednym wybranym przez studentów 

kontekście, a także współczesnych związków językoznawstwa / literaturoznawstwa / glottodydaktyki z innymi naukami 
humanistycznymi i społecznymi. Szczególne miejsce zajmuje tu zwrot dyskursywny w świetle najnowszych kontaktów 
językoznawstwa / literaturoznawstwa / glottodydaktyki z takimi pokrewnymi obszarami wiedzy, jak np. filozofia, 
socjologia, psychologia społeczna, etnografia czy nauki kognitywne.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05 K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Metodologia badań literackich / 
językoznawczych / 
glottodydaktycznych – poziom 
zaawansowany 

W        30 2 EP lub EU B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot ma na celu przegląd kierunków metodologicznych w dwudziestowiecznej nauce o literaturze/ języku/ nabywaniu 
języka, a także syntezę wiadomości w wybranym zakresie. Student ma możliwość pogłębiania wiedzy dotyczącej głównych 
metodologii stosowanych przez współczesne szkoły literaturoznawcze/ językoznawcze/ glottodydaktyczne takich, jak: teorie 
literackie, strukturalizm, językoznawstwo kontrastywne, językoznawstwo kognitywne i korpusowe, akwizycja języka. 
Studentom przedstawione zostaną także zadania i metody badawcze w wybranym przez nich kontekście, co ma szczególnie 
na celu przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej w zakresie literaturoznawstwa/ językoznawstwa/ 
glottodydaktyki. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U08, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K06, K2_K07, K2_K08  

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Dwa przedmioty z puli nauk 
społecznych 

W        30+30 2+3 EP lub EU 
- w gestii 

B nauki społeczne 
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np. 
Socjologia/Psychologia/Pedagogika/M
edioznawstwo/Politologia/Ekonomia/ 
Podstawy prawa/ Historia 
filozofii/Estetyka i kultura 
współczesna  
* do wyboru 

prowadząceg
o 

Treści programowe dla przedmiotu  Treści programowe uzależnione będą od wybranego przez studenta modułu kształcenia, w którym będzie realizowany 
konkretny przedmiot z dziedziny nauk społecznych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Przedmiot fakultatywny * do wyboru 
(fakultet translatoryczny/ 
językoznawczy/ literaturoznawczy/ 
glottodydaktyczny) 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o – test 
pisemny, 
zaliczenie 
ustne, esej 
itp. 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem przedmiotu fakultatywnego obejmującego zagadnienia z zakresu: 
- językoznawstwa ogólnego 
- lub stosowanego (translatoryka lub glottodydaktyka) 
- lub literaturoznawstwa 
 jest pogłębienie niezbędnej wiedzy prowadzącej studenta do samodzielnych badań w zależności od wybranej przezeń 
ścieżki specjalizacyjnej.  
Oferta programowa jest zmienna, jednakże w każdym roku akademickim studenci będą mogli wybierać spośród fakultetów 
reprezentujących wymienione wyżej subdziedziny. Możliwy jest także fakultet interdyscyplinarny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W07, K2_W09 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
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K2_K01, K2_K06, K2_K08 
Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

OGUN 
(do realizacji w semestrze zimowym 
lub letnim) 

W K       30 3 w gestii 
prowadząceg
o - test 
pisemny lub 
zaliczenie w 
formie 
ustnej, esej 
itp. 

B różne dyscypliny 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot zasadniczo niezwiązany z kierunkiem studiów lub wykraczający poza jego program, mający na celu poszerzenie 
wiedzy ogólnej studenta i dający możliwość osiągnięcia efektów uczenia się innych niż oferowane przez macierzystą 
jednostkę. Prowadzony najczęściej w formie wykładu lub konwersatorium, zakończony zaliczeniem na stopień. Minimalna 
liczba ECTS wymagana w każdym roku akademickim: 3. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Metodologia badań nad przekładem 
 
 
 

W        30 3 EP lub EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą w zakresie przekładoznawstwa, z kierunkami badań 
przekładoznawczych podejmowanych obecnie na świecie oraz z ich metodami, co pozwoli na prowadzenie własnych badań 
w tym obszarze. Dokonany zostanie przegląd aktualnych badań w wielu obszarach. 
Wśród metod badań translatorycznych omówione zostaną: action research, badania bibliometryczne, studia przypadku, 
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analiza konwersacyjna, badania korpusowe, krytyczna analiza dyskursu, etnografia komunikacji, badania eksperymentalne, 
histoire croisée, wywiady i grupy fokusowe, analiza narracji, obserwacje, ankiety. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Wykład specjalizacyjny 
* do wyboru z oferty 

W        30 2 w gestii 
prowadząceg
o - EP/EU 
T 
Proj 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem wykładu jest pogłębienie specyficznych zagadnień translatorycznych (na przykład dotyczących zawodu tłumacza w 
różnych kontekstach i sytuacjach, z konfliktem włącznie) oraz interdyscyplinarnych, pomocniczych w kontekście przekładu 
(jak na przykład prawo, politologia czy ekonomia), które ze względu na swój specjalistyczny charakter umożliwiają 
studentom kształtowanie własnej ścieżki badawczej i zawodowej. Wykłady mają charakter autorski, ich tematyka zmienia 
się w zależności od cyklu zajęć, zainteresowań studentów oraz prowadzonych badań. 
Przykładowe wykłady z oferty: Przekład w sytuacjach konfliktu, Prawo unijne, Systemy polityczno-ekonomiczne, Język 
angielski jako lingua franca, Zawód tłumacza ustnego 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W06, K2_W08, K2_W09, K2_W11, K2_W12, K2_U01, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, 
K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Przekład specjalistyczny / Przekład 
literacki 
* do wyboru 
 
 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o - T 
E 
Proj 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu  
 

Przekład specjalistyczny 
Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii i technik przekładu specjalistycznego, jak i najnowszych badań nad 
takim przekładem. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy wybranych tekstów specjalistycznych 
przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie 
świadomości metodologicznej i warsztatowej tak, żeby przygotować studentów do samodzielnych badań z zakresu 
przekładoznawstwa, a zarazem wskazać im metody rozwiązywania problemów przekładoznawczych. 
 
Przekład literacki  
Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii przekładu, zarówno z zakresu filozofii i historii przekładu, jak i 
najnowszych badań nad przekładem tekstu literackiego. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy 
tekstów literackich przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B przy wykorzystaniu literatury dziedziny 
naukowej. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie świadomości metodologicznej i warsztatowej tak, 
żeby przygotować studentów do samodzielnych badań z zakresu przekładoznawstwa. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

Przekład specjalistyczny 
K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K08 
 
Przekład literacki  
K2_W02, K2_W03, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Praktyki tłumaczeniowe        Pr 120 4 zaliczenie na 
podstawie 
zaświadczeni
a i opinii 
pracodawcy 

P  
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Treści programowe dla przedmiotu  Program stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana przewiduje dla studentów pierwszego 
roku obowiązkową praktykę tłumaczeniową. Czas trwania praktyki wynosi cztery tygodnie. Na każdy z tygodni 
przewidziany jest wymiar pracy wynoszący 30 godzin pracy biurowej, tj. w sumie student zobligowany jest do odbycia 120 
godzin praktyk - taki wymiar godzin dostosowany jest do wymogów rynku. 
Praktyka dotyczy języka B lub języków B i C, przy czym dla języka B obowiązuje przynajmniej połowa wymiaru (60 
godzin). 
Terminem odbywania praktyk są miesiące wakacyjne. Inne rozwiązania są możliwe pod warunkiem uprzedniego 
uzgodnienia ich z opiekunem praktyk tłumaczeniowych na kierunku, o ile nie kolidują z innymi obowiązkami studenta 
(zajęciami lub egzaminami). 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W08, K2_W12, K2_W13, 
K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U11 
K2_K02, K2_K05, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Praktyki wspólne dla całego kierunku 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Przekład i technologie tłumaczeniowe 

Przekład pisemny Blok I jęz. B  
 
Przekład pisemny Blok I jęz. C  

   Ć     120 
+120 
(po 4 
moduły 
w 
języku 
B i w 
języku 
C) 

8+8 
(po 2 za 
każdy 
moduł) 

ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych  

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem warsztatów jest rozwijanie technik i biegłości tłumaczenia pisemnego tekstów z zakresu wielu dziedzin (wybór 
czterech z sześciu) z języka obcego na polski i z języka polskiego na obcy przy zastosowaniu metody tradycyjnej oraz 
narzędzi CAT. 
Treści kształcenia: 
- specyfika tłumaczenia pisemnego tekstów z danej dziedziny, 
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- strategie tłumaczenia pisemnego w odniesieniu do tekstów z danej dziedziny, 
- redagowanie tłumaczonego tekstu (kontynuacja), 
- właściwy dobór słowników, źródeł i tekstów analogicznych oraz paralelnych: ocena ich wiarygodności i wartości 
pozyskanych ekwiwalentów, 
- rola glosariuszy w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny, 
- problem dopasowania przekładu do odbiorcy, 
- problem właściwej terminologii w tekstach z danej dziedziny i hierarchia źródeł, 
- rola wskazówek instytucjonalnych oraz baz terminologicznych i dokumentowych w tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa, 
- zalety i ograniczenia narzędzi CAT w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny, 
- etyka tłumacza w odniesieniu do tekstów z danej dziedziny. 
Sześć modułów tłumaczeń dziedzinowych: 
Prawo krajowe, Ekonomiczne, Naukowo-techniczne, Teksty kultury, Finanse i bankowość, Prawo unijne i międzynarodowe 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W06, K2_W07, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, K2_U02,K2_U05, 
K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08, 
K2_K07, K2_K09 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.1_W02, S2.1_W03, S2.1_W04, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_W08, S2.1_U01, S2.1_U02, S2.1_U04, 
S2.1_U05, S2.1_U06, S2.1_U07, S2.1_U10, S2.1_K01, S2.1_K02, S2.1_K07, S2.1_K08, S2.1_K09, S2.1_K05, S2.1_K10 
 

Tłumaczenie wspomagane 
komputerowo jęz. B (CAT) - poziom 
zaawansowany  
 
Tłumaczenie wspomagane 
komputerowo jęz. C (CAT) - poziom 
zaawansowany  

   Ć     30+30 2+2 ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych  

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wybranych programów 
wspomagających tłumaczenie pisemne (narzędzi CAT), ich architektury oraz poszczególnych komponentów, które są 
obecnie stosowane na rynku tłumaczeniowym. Kurs stanowi kontynuację - na poziomie zaawansowanym - programu 
realizowanego na studiach I stopnia. 
Umiejętności przekładowe wykorzystujące możliwości programów bezpłatnych oraz licencjonowanych (między innymi 
MemoQ, Trados) będą doskonalone na podstawie bardziej złożonych i wyspecjalizowanych tekstów o różnorodnej 
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tematyce. 
Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W06, K2_W07, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, K2_U02,K2_U05, 
K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08, 
K2_K09 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.1_W02, S2.1_W03, S2.1_W04, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_W08, S2.1_U01, S2.1_U02, S2.1_U04, 
S2.1_U05, S2.1_U06, S2.1_U07, S2.1_U10, S2.1_K01, S2.1_K02, S2.1_K07, S2.1_K08, S2.1_K09, S2.1_K05, S2.1_K10 
 

Tłumaczenie maszynowe i postedycja 
jęz. B lub C 

   Ć     30 2 ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych  

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z technologią tłumaczenia maszynowego (MT), zarówno od strony teoretycznej, jak 
i praktycznej, a także z zasadami postedycji tłumaczeń maszynowych. Kurs prowadzony jest w laboratorium 
komputerowym z wykorzystaniem dostępnych (lub własnych) rozwiązań MT. Omawiane zagadnienia obejmują: typy 
tłumaczeń maszynowych, trenowanie silników MT, integracja narzędzi CAT z systemami MT, postedycja tłumaczeń, 
kategorie błędów, stopnie postedycji. 
 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W01, K2_W02, K2_W11, K2_U01, K2_U02, K2_U07, K2_U04, K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K07, 
K2_K08,  

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.1_W02, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_U02, S2.1_U04, S2.1_U05, S2.1_U10, S2.1_K01, S2.1_K09 

*Przekład audiowizualny w języku B:  
Napisy / Dubbing / Wersja lektorska 
(1 przedmiot do wyboru) 
 

 K       30 2 ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych  

 językoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu  
 

Wybór jednego przedmiotu spośród oferowanych (oferta zmienia się w zależności od cyklu zajęć, preferencji studentów i 
możliwości kadrowych): 
*Przekład audiowizualny: Napisy  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z przekładem filmowym w formie napisów. Kurs prowadzony jest w laboratorium 
komputerowym, a jego uczestnicy pracują na profesjonalnym oprogramowaniu do opracowywania napisów (EZTitles) oraz 
platformie do opracowywania i zarządzania napisami OOONA. 
Omawiane zagadnienia obejmują: teoretyczne i praktyczne aspekty opracowywania napisów, rozstawianie napisów, 
przestrzenne i czasowe ograniczenia w napisach, prędkość ukazywania się napisów, napisy a cięcia montażowe, typowe 
techniki tłumaczeniowe, dobre praktyki, a także przekład elementów kulturowych, różnych rejestrów językowych i form 
adresatywnych. 
*Przekład audiowizualny: Dubbing  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z przekładem filmowym w formie dubbingu. Kurs prowadzony jest w laboratorium 
komputerowym. 
Omawiane zagadnienia obejmują: teoretyczne i praktyczne aspekty tłumaczenia na potrzeby dubbingu, w tym specyfikę 
przekładu na potrzeby dubbingu, różne rodzaje synchronizacji w dubbingu, przekład dźwięków i odgłosów, zasady 
opracowywania skryptu z tłumaczeniem dla studia nagrań, a także przekład elementów kulturowych, nazw własnych, 
humoru, różnych rejestrów językowych oraz przekład na potrzeby filmów animowanych i filmów aktorskich. 
*Przekład audiowizualny: Wersja lektorska  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z przekładem filmowym w formie wersji lektorskiej. Kurs prowadzony jest w 
laboratorium komputerowym. 
Omawiane zagadnienia obejmują: specyfikę tłumaczenia w formie wersji lektorskiej w filmach fabularnych i 
dokumentalnych, typowe techniki tłumaczeniowe, konieczność redukcji oryginalnych dialogów, zasady opracowywania 
skryptu z tłumaczeniem dla lektora, a także przekład elementów kulturowych, humoru oraz różnych rejestrów językowych. 
 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W01, K2_W02, K2_W11, K2_W13, K2_U01, K2_U02, K2_U07, K2_U04, K2_U07, K2_U09, K2_U10, 
K2_U03, K2_U11, K2_U12, K2_K01, K2_K03, K2_K08, K2_K04, K2_K05, K2_K07, K2_K05, K2_K09 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.1_W02, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_W08, S2.1_U02, S2.1_U04, S2.1_U07, S2.1_U09, S2.1_K01, 
S2.1_K05, S2.1_K06, S2.1_K08, S2.1_K09, S2.1_K10 

*Dostępność: 
 Audiodeskrypcja /Napisy dla 
niesłyszących/ Respeaking / 
Tłumaczenie języka migowego (1 

 K       30 2 ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 

B językoznawstwo 
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przedmiot do wyboru)  cząstkowych  
test końcowy 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Wybór jednego spośród przedmiotów: 
Audiodeskrypcja 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z audiodeskrypcją (AD) - specjalną techniką opisywania filmów dla osób 
niewidomych i słabowidzących. Kurs prowadzony jest w laboratorium komputerowym. 
Omawiane zagadnienia obejmują: zasady i standardy tworzenia audiodeskrypcji, zróżnicowane potrzeby użytkowników AD 
(osób niewidomych i słabowidzących), zasady opracowywania skryptu AD, obiektywizm/subiektywizm opisu, opis 
bohaterów, miejsc, czynności i emocji, różne strategie opisywania, tłumaczenie skryptów AD z innych języków, a także AD 
do różnych gatunków filmowych, dzieł sztuki i wydarzeń na żywo. 
Napisy dla niesłyszących  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką opracowywania napisów dla niesłyszących. Kurs prowadzony 
jest w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania do opracowywania napisów 
(EZTitles). 
Omawiane zagadnienia obejmują: zasady opracowywania napisów dla niesłyszących w Polsce i na świecie, zróżnicowanie 
grupy docelowej napisów(osób Głuchych i słabosłyszących), prędkość wyświetlania napisów a prędkość czytania, skracanie 
tekstu i dosłowność, a także opis dźwięków i muzyki oraz różne sposoby oznaczania bohaterów (kolory, etykietki, 
rozstawienie). 
 
 
Respeaking  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką opracowywania napisów na żywo za pomocą respeakingu. Kurs 
prowadzony jest w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do rozpoznawania 
mowy i przetwarzania jej na tekst. 
Omawiane zagadnienia obejmują: specyfikę opracowywania napisów na żywo za pomocą respeakingu w ramach jednego 
języka oraz z tłumaczeniem z języka obcego, technikę “salami”, moderację, accuracy rate, oraz ocenę jakości napisów 
(modele NER i NTR). 
 
 
Tłumaczenie języka migowego 
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczenia języków wizualno-przestrzennych. Kurs prowadzony jest 
w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem nagrań wideo prezentujących m.in. przykładowe rodzaje tłumaczenia 
oraz sytuacje tłumaczenia w różnych środowiskach. 
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Omawiane zagadnienia obejmują: charakterystykę społeczności osób głuchych pod kątem zróżnicowanych potrzeb 
komunikacyjnych, umiejscowienie tłumaczenia języków migowych w typologiach przekładu, wpływ modalności języka 
migowego na trudności w tłumaczeniu, proces profesjonalizowania się zawodu tłumacza języka migowego w Polsce i na 
świecie, etykę i standardy zawodowe tłumaczy języków migowych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W03, K2_W04, K2_W01, K2_W02, K2_W11, K2_U01, K2_U02, K2_U07, K2_U04, K2_U07, K2_U09, K2_U10, 
K2_U03, K2_U11, K2_U12, K2_K01,K2_K02, K2_K03, K2_K08, K2_K04, K2_K05, K2_K07 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.1_W02, S2.1_W04, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_U02, S2.1_U04, S2.1_U07, S2.1_U09, S2.1_K01, 
S2.1_K04, S2.1_K05, S2.1_K06, S2.1_K08, S2.1_K09 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim):30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku):60 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym):390  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 720  
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Seminarium magisterskie   S      60 26 przedstawieni

e całej pracy 
magisterskiej 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących 
konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku 
obcym oraz przygotowanie do egzaminu magisterskiego z danej dziedziny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Wykład monograficzny powiązany 
z seminarium magisterskim 
* do wyboru (językoznawczy / 
translatoryczny / glottodydaktyczny 
/ literaturoznawczy) 

W        30 4 EP lub EU 
praca 
proj 
(w gestii 
prowadzące-
go) 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu  Wykłady przedstawiające wybrane zagadnienia naukowe (z zakresu językoznawstwa ogólnego, stosowanego (translatoryki 
lub glottodydaktyki) lub literaturoznawstwa), pozwalające studentowi pogłębić wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny, a 
także dostarczające mu informacji i wskazówek dotyczących wyboru adekwatnej metodologii badawczej oraz wyboru 
tematu pracy magisterskiej.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Przedmiot fakultatywny * do 
wyboru (fakultet językoznawczy/ 
translatoryczny/ glottodydaktyczny/ 
literaturoznawczy) 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o –  
EP 
EU 
T 
E 
Proj 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem przedmiotu fakultatywnego obejmującego zagadnienia z zakresu: 
- językoznawstwa ogólnego 
- lub stosowanego (translatoryka lub glottodydaktyka) 
- lub literaturoznawstwa 
 jest pogłębienie niezbędnej wiedzy prowadzącej studenta do samodzielnych badań w zależności od wybranej przezeń 
ścieżki specjalizacyjnej.  
Oferta programowa jest zmienna, jednakże w każdym roku akademickim studenci będą mogli wybierać spośród fakultetów 
reprezentujących wymienione wyżej subdziedziny. Możliwy jest także fakultet interdyscyplinarny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W07, K2_W09, K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, 
K2_K06, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 
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OGUN 
(do realizacji w semestrze 
zimowym lub letnim) 

W K       30 3 w gestii 
prowadząceg
o - (test 
pisemny lub 
zaliczenie w 
formie ustnej, 
esej itp.) 

B różne dyscypliny 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot zasadniczo niezwiązany z kierunkiem studiów lub wykraczający poza jego program, mający na celu poszerzenie 
wiedzy ogólnej studenta i dający możliwość osiągnięcia efektów uczenia się innych niż oferowane przez macierzystą 
jednostkę. Prowadzony najczęściej w formie wykładu lub konwersatorium, zakończony zaliczeniem na stopień. Minimalna 
liczba ECTS wymagana w każdym roku akademickim: 3. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Wybrane zagadnienia z 
translatoryki 

W        30 2 EP lub EU 
T 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami lingwistycznej i literaturoznawczej teorii przekładu, elementami 
historii przekładu światowego oraz wskazanie zasadniczych problemów, z jakimi może zetknąć się początkujący tłumacz. 
Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze współczesną i historyczną myślą przekładoznawczą. 
Oddzielną grupę zagadnień stanowi warsztat tłumacza: etapy procesu przekładu (w tym - zasady wstępnej analizy tekstu), 
pojęcie i dobór strategii przekładowej oraz technik tłumaczeniowych w zależności od translatorycznych typów tekstu (cechy 
przekładu tekstów specjalistycznych i tekstów literackich). Cykl zamyka przegląd zagadnień związanych z etyką zawodową 
tłumacza. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 
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Socjologia przekładu W        30 3 EP lub EU 
Proj 
 

B językoznawstwo 
(przedmiot 
interdyscyplinarny) 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat społecznych aspektów przekładu i teorii socjologicznych 
wykorzystywanych do badania przekładu, a także prezentacja metod badań socjologicznych w translatoryce. Przedmiotem 
szczególnego zainteresowania podczas zajęć będą przyczyny tzw. zwrotu socjologicznego w translatoryce, jego główni 
przedstawiciele oraz prowadzone przez nich badania. W trakcie zajęć szczegółowo zaprezentowane zostaną również teorie 
socjologiczne, stosowane do badań nad przekładem. Istotna będzie także dyskusja nad metodologią prowadzenia badań z 
zakresu socjologii przekładu, przy czym głównym przedmiotem zainteresowania w tym aspekcie będą metody badań 
jakościowych. Informacje w wyżej wskazanych tematach uzupełni szczegółowy opis projektu badawczego z zakresu 
socjologii przekładu. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Przekład i technologie tłumaczeniowe 

Przekład pisemny Blok I jęz. B - 
c.d. 
 
Przekład pisemny Blok I jęz. C - 
c.d. 

   Ć     60 +60 
(po 2 
moduł
y w 
języku 
B i w 
języku 
C) 

4+4 
(po 2 za 
każdy 
moduł) 

ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych  

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem warsztatów jest rozwijanie technik i biegłości tłumaczenia pisemnego tekstów z zakresu wielu dziedzin (wybór 
czterech z sześciu) z języka obcego na polski i z języka polskiego na obcy przy zastosowaniu metody tradycyjnej oraz 
narzędzi CAT. 
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Treści kształcenia: 
- specyfika tłumaczenia pisemnego tekstów z danej dziedziny, 
- strategie tłumaczenia pisemnego w odniesieniu do tekstów z danej dziedziny, 
- redagowanie tłumaczonego tekstu (kontynuacja), 
- właściwy dobór słowników, źródeł i tekstów analogicznych oraz paralelnych: ocena ich wiarygodności i wartości 
pozyskanych ekwiwalentów, 
- rola glosariuszy w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny, 
- problem dopasowania przekładu do odbiorcy, 
- problem właściwej terminologii w tekstach z danej dziedziny i hierarchia źródeł, 
- rola wskazówek instytucjonalnych oraz baz terminologicznych i dokumentowych w tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa, 
- zalety i ograniczenia narzędzi CAT w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny, 
- etyka tłumacza w odniesieniu do tekstów z danej dziedziny. 
Sześć modułów tłumaczeń dziedzinowych: 
Prawo krajowe, Ekonomiczne, Naukowo-techniczne, Teksty kultury, Finanse i bankowość, Prawo unijne i międzynarodowe 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W06, K2_W07, K2_W10, K2_W11, K2_W12,K2_W13,  K2_U01, K2_U02,K2_U05, 
K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08, 
K2_K07, K2_K09 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.1_W02, S2.1_W03, S2.1_W04, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_W08, S2.1_U01, S2.1_U02, S2.1_U04, 
S2.1_U05, S2.1_U06, S2.1_U07, S2.1_U10, S2.1_K01, S2.1_K02, S2.1_K07, S2.1_K08, S2.1_K09, S2.1_K05, S2.1_K10 
 

Przekład pisemny Blok II jęz. B  
 
Przekład pisemny Blok II jęz. C 

   Ć     60 +60 
(po 2 
moduł
y w 
języku 
B i w 
języku 
C) 

4+4 
(po 2 za 
każdy 
moduł) 

ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych  

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem warsztatów jest rozwijanie technik i biegłości tłumaczenia pisemnego tekstów z zakresu wielu dziedzin (wybór 
czterech z sześciu) z języka obcego na polski i z języka polskiego na obcy przy zastosowaniu metody tradycyjnej oraz 
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narzędzi CAT. 
Treści kształcenia: 
- specyfika tłumaczenia pisemnego tekstów z danej dziedziny, 
- strategie tłumaczenia pisemnego w odniesieniu do tekstów z danej dziedziny, 
- redagowanie tłumaczonego tekstu (kontynuacja), 
- właściwy dobór słowników, źródeł i tekstów analogicznych oraz paralelnych: ocena ich wiarygodności i wartości 
pozyskanych ekwiwalentów, 
- rola glosariuszy w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny, 
- problem dopasowania przekładu do odbiorcy, 
- problem właściwej terminologii w tekstach z danej dziedziny i hierarchia źródeł, 
- rola wskazówek instytucjonalnych oraz baz terminologicznych i dokumentowych w tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa, 
- zalety i ograniczenia narzędzi CAT w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny, 
- etyka tłumacza w odniesieniu do tekstów z danej dziedziny. 
Do wyboru dwa moduły dziedzinowe spośród następujących: semestr 3: polityczno-społeczne/ literackie;, semestr 4: 
środowiskowe/autorskie 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W06, K2_W07, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, K2_U02,K2_U05, 
K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08, 
K2_K07, K2_K09 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.1_W02, S2.1_W03, S2.1_W04, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_W08, S2.1_U01, S2.1_U02, S2.1_U04, 
S2.1_U05, S2.1_U06, S2.1_U07, S2.1_U10, S2.1_K01, S2.1_K02, S2.1_K07, S2.1_K08, S2.1_K09, S2.1_K05, S2.1_K10 
 

Lokalizacja język B    Ć     30 2 ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych 
Proj 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką lokalizacji, w tym np. lokalizacji oprogramowania, stron internetowych 
czy gier komputerowych, oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w tym zakresie. Kurs prowadzony jest w 
laboratorium komputerowym z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego tłumaczenie (CAT). Omawiane 
zagadnienia obejmują internacjonalizację tekstu, dopasowanie tłumaczenia do potrzeb odbiorcy docelowego i aspekty 
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techniczne. 
 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W06, K2_W07, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, K2_U02,K2_U05, 
K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08, 
K2_K07, K2_K09 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.1_W02, S2.1_W03, S2.1_W04, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_W08, S2.1_U01, S2.1_U02, S2.1_U04, 
S2.1_U05, S2.1_U06, S2.1_U07, S2.1_U10, S2.1_K01, S2.1_K02, S2.1_K07, S2.1_K08, S2.1_K09, S2.1_K05, S2.1_K10 
 

Zarządzanie projektem 
tłumaczeniowym 

   Ć     30 2    

Treści programowe dla przedmiotu  Celem kursu jest rozwijanie kompetencji studentów w zakresie zarządzania projektem tłumaczeniowym oraz integracja 
kompetencji tłumaczeniowych nabytych na innych kursach. Kurs prowadzony jest metodą pracy grupowej. Omawiane i 
ćwiczone zagadnienia to: organizacja pracy zespołu tłumaczeniowego, podział na role (kierownik projektu, tłumacz, 
terminolog, korektor), opracowanie dokumentacji projektu, dobór narzędzi CAT, przygotowanie tekstu do tłumaczenia i 
wsparcie terminologiczne, kontrola jakości tłumaczenia. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W08, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U02, K2_U07, K2_U05, K2_U06, K2_U08, 
K2_U04, K2_U09, K2_U10, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_U04, S2.1_U05, S2.1_U07, S2.1_W08, S2.1_U10, S2.1_K01, S2.1_K02, 
S2.1_K07, S2.1_K08, S2.1_K09, S2.1_K10 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 33 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim):27 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku):60 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 180 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 510 
Łączna liczba godzin dla cyklu: 1230 
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Specjalność: Tłumaczenia ustne 
Lista oferowanych języków B (pierwszy język obcy): 

 angielski 
 francuski 
 hiszpański 
 niemiecki 
 rosyjski 

Lista oferowanych języków C (drugi język obcy): 
 angielski 
 francuski 
 hiszpański 
 japoński 
 niemiecki 
 rosyjski 
 szwedzki 

Język A = język polski 
 
5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/
B 

Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Proseminarium magisterskie   S      30 4 ocena ciągła 

E 
Proj 
PR 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do wyboru tematu i opracowania pracy magisterskiej w języku obcym. Ich celem jest 
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przedstawienie możliwych zakresów tematycznych i podstaw metodologicznych badań zakresie danej dyscypliny oraz 
wykształcenie umiejętności samodzielnej lektury tekstu naukowego w języku obcym. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Seminarium magisterskie   S      30 5 ocena ciągła 
E 
Proj 
PR 
przedstawieni
e koncepcji 
badania 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących 
konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku 
obcym. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Współczesne tendencje w badaniach 
językoznawczych / 
literaturoznawczych / 
glottodydaktycznych 

 K       30 2 T B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem kursu jest przedstawienie tendencji badawczych obecnych współcześnie w jednym wybranym przez studentów 
kontekście, a także współczesnych związków językoznawstwa / literaturoznawstwa / glottodydaktyki z innymi naukami 
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humanistycznymi i społecznymi. Szczególne miejsce zajmuje tu zwrot dyskursywny w świetle najnowszych kontaktów 
językoznawstwa / literaturoznawstwa / glottodydaktyki z takimi pokrewnymi obszarami wiedzy, jak np. filozofia, 
socjologia, psychologia społeczna, etnografia czy nauki kognitywne.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05 K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Metodologia badań literackich / 
językoznawczych / 
glottodydaktycznych – poziom 
zaawansowany 

W        30 2 EP lub EU B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot ma na celu przegląd kierunków metodologicznych w dwudziestowiecznej nauce o literaturze/ języku/ nabywaniu 
języka, a także syntezę wiadomości w wybranym zakresie. Student ma możliwość pogłębiania wiedzy dotyczącej głównych 
metodologii stosowanych przez współczesne szkoły literaturoznawcze/ językoznawcze/ glottodydaktyczne takich, jak: 
teorie literackie, strukturalizm, językoznawstwo kontrastywne, językoznawstwo kognitywne i korpusowe, akwizycja języka. 
Studentom przedstawione zostaną także zadania i metody badawcze w wybranym przez nich kontekście, co ma szczególnie 
na celu przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej w zakresie literaturoznawstwa/ językoznawstwa/ 
glottodydaktyki. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U08, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K06, K2_K07, K2_K08  

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Dwa przedmioty z puli nauk 
społecznych 
np. 

W        30+30 2+3 EP lub EU 
w gestii 
prowadząceg

B nauki społeczne 
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Socjologia/Psychologia/Pedagogika/M
edioznawstwo/Politologia/Ekonomia/ 
Podstawy prawa/ Historia 
filozofii/Estetyka i kultura 
współczesna  
* do wyboru 

o 

Treści programowe dla przedmiotu  Treści programowe uzależnione będą od wybranego przez studenta modułu kształcenia, w którym będzie realizowany 
konkretny przedmiot z dziedziny nauk społecznych. 
 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Przedmiot fakultatywny * do wyboru 
(fakultet translatoryczny/ 
językoznawczy/ literaturoznawczy/ 
glottodydaktyczny) 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o – test 
pisemny, 
zaliczenie 
ustne, esej 
itp. 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem przedmiotu fakultatywnego obejmującego zagadnienia z zakresu: 
- językoznawstwa ogólnego 
- lub stosowanego (translatoryka lub glottodydaktyka) 
- lub literaturoznawstwa 
 jest pogłębienie niezbędnej wiedzy prowadzącej studenta do samodzielnych badań w zależności od wybranej przezeń 
ścieżki specjalizacyjnej.  
Oferta programowa jest zmienna, jednakże w każdym roku akademickim studenci będą mogli wybierać spośród fakultetów 
reprezentujących wymienione wyżej subdziedziny. Możliwy jest także fakultet interdyscyplinarny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W07, K2_W09 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
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K2_K01, K2_K06, K2_K08 
Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 
 

OGUN 
(do realizacji w semestrze zimowym 
lub letnim) 

W K       30 3 w gestii 
prowadząceg
o - test 
pisemny lub 
zaliczenie w 
formie ustnej, 
esej itp. 

B różne dyscypliny 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot zasadniczo niezwiązany z kierunkiem studiów lub wykraczający poza jego program, mający na celu poszerzenie 
wiedzy ogólnej studenta i dający możliwość osiągnięcia efektów uczenia się innych niż oferowane przez macierzystą 
jednostkę. Prowadzony najczęściej w formie wykładu lub konwersatorium, zakończony zaliczeniem na stopień. Minimalna 
liczba ECTS wymagana w każdym roku akademickim: 3. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Metodologia badań nad przekładem 
 
 
 

W        30 3 EP lub EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą w zakresie przekładoznawstwa, z kierunkami badań 
przekładoznawczych podejmowanych obecnie na świecie oraz z ich metodami, co pozwoli na prowadzenie własnych badań 
w tym obszarze. Dokonany zostanie przegląd aktualnych badań w wielu obszarach. 
Wśród metod badań translatorycznych omówione zostaną: action research, badania bibliometryczne, studia przypadku, 
analiza konwersacyjna, badania korpusowe, krytyczna analiza dyskursu, etnografia komunikacji, badania eksperymentalne, 
histoire croisée, wywiady i grupy fokusowe, analiza narracji, obserwacje, ankiety. 



41 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Wykład specjalizacyjny 
* do wyboru z oferty 

W        30 2 w gestii 
prowadząceg
o - EP lub 
EU 
T 
Proj 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem wykładu jest pogłębienie specyficznych zagadnień translatorycznych (na przykład dotyczących zawodu tłumacza w 
różnych kontekstach i sytuacjach, z konfliktem włącznie) oraz interdyscyplinarnych, pomocniczych w kontekście przekładu 
(jak na przykład prawo, politologia czy ekonomia), które ze względu na swój specjalistyczny charakter umożliwiają 
studentom kształtowanie własnej ścieżki badawczej i zawodowej. Wykłady mają charakter autorski, ich tematyka zmienia 
się w zależności od cyklu zajęć, zainteresowań studentów oraz prowadzonych badań. 
Przykładowe wykłady z oferty: Przekład w sytuacjach konfliktu, Prawo unijne, Systemy polityczno-ekonomiczne, Język 
angielski jako lingua franca, Zawód tłumacza ustnego 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W06, K2_W08, K2_W09, K2_W11, K2_W12, K2_U01, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, 
K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Przekład specjalistyczny / Przekład 
literacki 
* do wyboru 
 
 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o - T 
E 
Proj 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstw
o 

Treści programowe dla przedmiotu  Przekład specjalistyczny 
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 Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii i technik przekładu specjalistycznego, jak i najnowszych badań nad 
takim przekładem. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy wybranych tekstów specjalistycznych 
przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie 
świadomości metodologicznej i warsztatowej tak, żeby przygotować studentów do samodzielnych badań z zakresu 
przekładoznawstwa, a zarazem wskazać im metody rozwiązywania problemów przekładoznawczych. 
 
Przekład literacki  
Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii przekładu, zarówno z zakresu filozofii i historii przekładu, jak i 
najnowszych badań nad przekładem tekstu literackiego. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy 
tekstów literackich przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B przy wykorzystaniu literatury dziedziny 
naukowej. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie świadomości metodologicznej i warsztatowej tak, 
żeby przygotować studentów do samodzielnych badań z zakresu przekładoznawstwa. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

Przekład specjalistyczny 
K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K08 
Przekład literacki  
K2_W02, K2_W03, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Praktyki tłumaczeniowe         120 4 zaliczenie na 
podstawie 
zaświadczeni
a i opinii 
pracodawcy 

P  

Treści programowe dla przedmiotu  Program stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana przewiduje dla studentów pierwszego 
roku obowiązkową praktykę tłumaczeniową. Czas trwania praktyki wynosi cztery tygodnie. Na każdy z tygodni 
przewidziany jest wymiar pracy wynoszący 30 godzin pracy biurowej, tj. w sumie student zobligowany jest do odbycia 120 
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godzin praktyk - taki wymiar godzin dostosowany jest do wymogów rynku. 
Praktyka dotyczy języka B lub języków B i C, przy czym dla języka B obowiązuje przynajmniej połowa wymiaru (60 
godzin). 
Terminem odbywania praktyk są miesiące wakacyjne. Inne rozwiązania są możliwe pod warunkiem uprzedniego 
uzgodnienia ich z opiekunem praktyk tłumaczeniowych na kierunku, o ile nie kolidują z innymi obowiązkami studenta 
(zajęciami lub egzaminami). 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W08, K2_W12, K2_W13, 
K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U11 
K2_K02, K2_K05, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Praktyki wspólne dla całego kierunku 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Tłumaczenia ustne 

Teoria przekładu ustnego 
 

W        30 2 EP lub EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Podczas zajęć przedstawiona jest historia przekładu ustnego, stan obecny zawodu tłumacza konferencyjnego, 
środowiskowego i tłumacza języka migowego. Omawiane są podstawowe zagadnienia związane z przekładem ustnym 
(proces i produkt, kształcenie). 
Słuchacze poznają różnice między przekładem pisemnym i ustnym; teoretyczne aspekty przekładu ustnego; aspekty 
wniosków badawczych w dziedzinach mających znaczenie dla przekładu ustnego, na przykład, w językoznawstwie i 
naukach kognitywnych. 
Podczas zajęć będą omawiane następujące zagadnienia: 
• Badania nad przekładem ustnym: definicje, pojęcia, koncepcje, klasyfikacje i historia 
• Typy przekładu ustnego: konsekutywne, symultaniczne, symultaniczne z tekstem, tłumaczenie na odległość 
• Przekład ustny w instytucjach europejskich i międzynarodowych 
• Stowarzyszenia zawodowe i kodeksy etyki tłumaczy ustnych. 
 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W07, K2_W05, K2_W09, K2_W06, K2_W10, K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W08, K2_W11, K2_W12, 
K2_U01, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U03, K2_K01, K2_K04, K2_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.2_W01, S2.2_W02, S2.2_W03, S2.2_W04, S2.2_W05, S2.2_W07, S2.2_U03, S2.2_U06, S2.2_U08, S2.2_K03, 
S2.2_K08 

Nazwa przedmiotu 
Przekład środowiskowy  
 
 

W        30 2 EP/EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z drugą odmianą tłumaczenia ustnego, obok tłumaczenia konferencyjnego. Kurs 
prowadzony jest w formie wykładu. 
  
Omawiane zagadnienia obejmują: specyfikę tłumaczenia środowiskowego, rozmaite konteksty (instytucje), w których jest 
stosowane, osobę tłumacza, jego kompetencje i pełnione przez niego role, strategie i techniki tłumaczenia środowiskowego, 
wymiar językowy i kognitywny przekładu oraz aspekty etyczne tłumaczenia środowiskowego. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W07, K2_W05, K2_W09, K2_W06, K2_W10, K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W08, K2_W11, K2_W12, 
K2_U01, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U03, K2_K01, K2_K04, K2_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.2_W01, S2.2_W02, S2.2_W03, S2.2_W04, S2.2_W05, S2.2_W07, S2.2_U03, S2.2_U06, S2.2_U08, S2.2_K03, 
S2.2_K08 

Tłumaczenie konsekutywne B 
 
Tłumaczenie konsekutywne C 

   Ć     120+1
20 

8+8 EU 
ocena ciągła 
na podstawie 
zadań 
cząstkowych 

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

semestr 1: 
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tłumaczeniem konsekutywnym 
(podstawowe procesy zachodzące w procesie tłumaczenia ustnego , notacja, mnemotechniki, strategie, etyka w tłumaczeniu 
ustnym itd.), jak również przybliżenie studentom charakterystyki zawodu. 
Zagadnienia: 
1. wprowadzenie: prezentacja podstawowych procesów zachodzących w procesie tłumaczenia ustnego, a także modelu 
komunikacyjnego w tłumaczeniu konsekutywnym 
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2. wykształcenie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego bez notacji,  
3. ćwiczenia na pamięć krótkotrwałą, podstawowe mnemotechniki i zapamiętywanie struktury tekstów o długości 1-3 
min 
4. wprowadzenie do notacji w tłumaczeniu konsekutywnym: notowanie struktury tekstu 
5. wprowadzenie do notacji w tłumaczeniu konsekutywnym: notowanie treści 
6. ćwiczenia na teksty z notacją, długość1-4 min. 
7. etyka w pracy tłumacza ustnego 
8. zapewnienie jakości w pracy tłumacza ustnego 
semestr 2: 
Zajęcia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie tłumaczenie konsekutywnego. Studenci ćwiczą 
tłumaczenie dłuższych fragmentów oraz wykorzystanie technik notacyjnych. Dokładniej poznają charakterystykę zawodu i 
zyskują umiejętność autokorekty obiektywnej oceny jakości tłumaczeń innych osób. Poznają i ćwiczą tłumaczenie 
towarzyszące. 
 
Zagadnienia: 
1. wprowadzenie: podsumowanie i przypomnienie wiedzy teoretycznej dotyczącej tłumaczenia konsekutywnego 
nabytej w module TKO1 
2. tłumaczenie konsekutywne z notacją, teksty trwające od 2 do 6 minut 
3. rozwinięcie umiejętności w zakresie technik notacji w tłumaczeniu konsekutywnym: notowanie struktury tekstu 
oraz treści, ćwiczenia na tekstach o długości od 2 do 6 minut 
4. identyfikacja problemów i błędów w notacji 
5. alternatywne tryby tłumaczenia konsekutywnego: liaison/ad hoc, sim-consec. 
6. Etyka w pracy tłumacza ustnego 
7. Zapewnienie jakości w pracy tłumacza ustnego 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12, K2_K01, 
K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K07, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.2_W01, S2.2_W02, S2.2_W03, S2.2_W04, S2.2_W05, S2.2_W06, S2.2_W07, S2.2_W08, S2.2_U01, S2.2_U02, 
S2.2_U04, S2.2_U05, S2.2_U07, S2.2_U09, S2.2_U10, S2.2_KO1, S2.2_KO2, S2.2_KO4, S2.2_KO5, S2.2_KO6, 
S2.2_KO7, S2.2_KO8, S2.2_K09, S2.2_K10 

Tłumaczenie symultaniczne B    Ć     30+30 2+2 ZS  językoznawstwo 
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Tłumaczenie symultaniczne C 

ocena ciągła 
na podstawie 
zadań 
cząstkowych 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tłumaczeniem symultanicznym 
(podzielność uwagi, podstawowe procesy zachodzące w procesie tłumaczenia symultanicznego, operowanie dwoma 
językami - aktywacja dwujęzyczna, praca z décalagem, strategie, etyka w tłumaczeniu ustnym itd.). Studenci poznają 
również podstawowe cechy charakterystyczne pracy w kabinie. 
Zagadnienia: 

1.  Wprowadzenie do trybów tłumaczenia i charakterystyka tłumaczenia ustnego; 
2.  Wprowadzenie do metod, strategii i technik tłumaczenia symultanicznego z języka B na język A (polski); 
3.  Wprowadzenie do pracy w kabinie: operowanie mikrofonem, obsługa pulpitu tłumacza, operowanie funkcją 
„mute/cough”; podstawowe zasady zmiany tłumacza aktywnego i pasywnego; 
4.  Rozwijanie technik tłumaczenia symultanicznego tekstów o stopniowo zwiększającym się poziomie trudności; 
5.  Rozwijanie umiejętności takich jak podzielność uwagi, aktywacja dwujęzyczna, operowanie tzw. décalagem czy 
antycypacja; rozwijanie pamięci roboczej tłumacza; 
6. Doskonalenie technik tłumaczenia tekstów narracyjnych i argumentacyjnych o długości ok. 10 min.; 
7. Doskonalenie jakości tłumaczenia w oparciu o kryteria takie jak: wierność wobec oryginału, płynność wypowiedzi, 
logika i poprawność tekstu docelowego; 
8. Etyka w pracy tłumacza ustnego. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12, K2_K01, 
K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K07, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.2_W01, S2.2_W02, S2.2_W03, S2.2_W04, S2.2_W05, S2.2_W06, S2.2_W07, S2.2_W08, S2.2_U01, S2.2_U02, 
S2.2_U04, S2.2_U05, S2.2_U07, S2.2_U09, S2.2_U10, S2.2_KO1, S2.2_KO2, S2.2_KO4, S2.2_KO5, S2.2_KO6, 
S2.2_KO7, S2.2_KO8, S2.2_K09, S2.2_K10 

*Dostępność: 
 Audiodeskrypcja /Napisy dla 
niesłyszących/ Respeaking / 
Tłumaczenie języka migowego (1 
przedmiot do wyboru)  

 K       30 2 ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych  
test końcowy 

B językoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu  
 

Wybór jednego spośród przedmiotów: 
Audiodeskrypcja 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z audiodeskrypcją (AD) - specjalną techniką opisywania filmów dla osób 
niewidomych i słabowidzących. Kurs prowadzony jest w laboratorium komputerowym. 
Omawiane zagadnienia obejmują: zasady i standardy tworzenia audiodeskrypcji, zróżnicowane potrzeby użytkowników AD 
(osób niewidomych i słabowidzących), zasady opracowywania skryptu AD, obiektywizm/subiektywizm opisu, opis 
bohaterów, miejsc, czynności i emocji, różne strategie opisywania, tłumaczenie skryptów AD z innych języków, a także AD 
do różnych gatunków filmowych, dzieł sztuki i wydarzeń na żywo. 
 
Napisy dla niesłyszących  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką opracowywania napisów dla niesłyszących. Kurs prowadzony 
jest w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania do opracowywania napisów 
(EZTitles). 
Omawiane zagadnienia obejmują: zasady opracowywania napisów dla niesłyszących w Polsce i na świecie, zróżnicowanie 
grupy docelowej napisów (osób Głuchych i słabosłyszących), prędkość wyświetlania napisów a prędkość czytania, 
skracanie tekstu i dosłowność, a także opis dźwięków i muzyki oraz różne sposoby oznaczania bohaterów (kolory, etykietki, 
rozstawienie). 
 
 
Respeaking  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką opracowywania napisów na żywo za pomocą respeakingu. Kurs 
prowadzony jest w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do rozpoznawania 
mowy i przetwarzania jej na tekst. 
Omawiane zagadnienia obejmują: specyfikę opracowywania napisów na żywo za pomocą respeakingu w ramach jednego 
języka oraz z tłumaczeniem z języka obcego, technikę “salami”, moderację, accuracy rate, oraz ocenę jakości napisów 
(modele NER i NTR). 
 
 
Tłumaczenie języka migowego 
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczenia języków wizualno-przestrzennych. Kurs prowadzony jest 
w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem nagrań wideo prezentujących m.in. przykładowe rodzaje tłumaczenia 
oraz sytuacje tłumaczenia w różnych środowiskach. 
Omawiane zagadnienia obejmują: charakterystykę społeczności osób głuchych pod kątem zróżnicowanych potrzeb 
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komunikacyjnych, umiejscowienie tłumaczenia języków migowych w typologiach przekładu, wpływ modalności języka 
migowego na trudności w tłumaczeniu, proces profesjonalizowania się zawodu tłumacza języka migowego w Polsce i na 
świecie, etykę i standardy zawodowe tłumaczy języków migowych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W03, K2_W04, K2_W01, K2_W02, K2_W11, K2_U01, K2_U02, K2_U07, K2_U04, K2_U07, K2_U09, K2_U10, 
K2_U03, K2_U11, K2_U12, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K08, K2_K04, K2_K05, K2_K07 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.2_W02, S2.2_W04, S2.2_W05, S2.2_W06, S2.2_W07, S2.2_U02, S2.2_U04, S2.2_U07, S2.2_U09, S2.2_K01, 
S2.2_K04, S2.2_K05, S2.2_K06, S2.2_K08, S2.2_K09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 28 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim):32 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku):60 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 720 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 
Forma zajęć – liczba godzin 

Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne      
I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie   S      60 26 przedstawien
ie całej pracy 
magisterskiej 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawst
wo 



49 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących 
konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku 
obcym oraz przygotowanie do egzaminu magisterskiego z danej dziedziny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Wykład monograficzny powiązany 
z seminarium magisterskim 
* do wyboru (językoznawczy / 
translatoryczny / glottodydaktyczny 
/ literaturoznawczy) 

W        30 4 EP lub EU B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Wykłady przedstawiające wybrane zagadnienia naukowe (z zakresu językoznawstwa ogólnego, stosowanego (translatoryki 
lub glottodydaktyki) lub literaturoznawstwa), pozwalające studentowi pogłębić wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny, a 
także dostarczające mu informacji i wskazówek dotyczących wyboru adekwatnej metodologii badawczej oraz wyboru 
tematu pracy magisterskiej.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Przedmiot fakultatywny  
* do wyboru (fakultet 
językoznawczy/ translatoryczny/ 
glottodydaktyczny/ 
literaturoznawczy) 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o – test 
pisemny, 
zaliczenie 
ustne, esej 
itp. 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu Treści programowe dla przedmiotu  Celem przedmiotu fakultatywnego obejmującego zagadnienia z zakresu: 
- językoznawstwa ogólnego 
- lub stosowanego (translatoryka lub glottodydaktyka) 
- lub literaturoznawstwa 
 jest pogłębienie niezbędnej wiedzy prowadzącej studenta do samodzielnych badań w zależności od wybranej przezeń 
ścieżki specjalizacyjnej.  
Oferta programowa jest zmienna, jednakże w każdym roku akademickim studenci będą mogli wybierać spośród fakultetów 
reprezentujących wymienione wyżej subdziedziny. Możliwy jest także fakultet interdyscyplinarny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W07, K2_W09, K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, 
K2_K06, K2_K08 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

OGUN 
(do realizacji w semestrze 
zimowym lub letnim) 

W K       30 3 w gestii 
prowadząceg
o – test 
pisemny, 
zaliczenie 
ustne, esej 
itp. 

B różne dyscypliny  

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot zasadniczo niezwiązany z kierunkiem studiów lub wykraczający poza jego program, mający na celu poszerzenie 
wiedzy ogólnej studenta i dający możliwość osiągnięcia efektów uczenia się innych niż oferowane przez macierzystą 
jednostkę. Prowadzony najczęściej w formie wykładu lub konwersatorium, zakończony zaliczeniem na stopień. Minimalna 
liczba ECTS wymagana w każdym roku akademickim: 3. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

nie dotyczy 

Wybrane zagadnienia z 
translatoryki 

W        30 2 EP lub EU 
T 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami lingwistycznej i literaturoznawczej teorii przekładu, elementami 
historii przekładu światowego oraz wskazanie zasadniczych problemów, z jakimi może zetknąć się początkujący tłumacz. 
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Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze współczesną i historyczną myślą przekładoznawczą. 
Oddzielną grupę zagadnień stanowi warsztat tłumacza: etapy procesu przekładu (w tym - zasady wstępnej analizy tekstu), 
pojęcie i dobór strategii przekładowej oraz technik tłumaczeniowych w zależności od translatorycznych typów tekstu 
(cechy przekładu tekstów specjalistycznych i tekstów literackich). Cykl zamyka przegląd zagadnień związanych z etyką 
zawodową tłumacza. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

nie dotyczy 

Socjologia przekładu W        30 3 EP lub EU 
Proj 
 

B językoznawstwo 
(przedmiot inter-
dyscyplinarny) 

Treści programowe dla przedmiotu Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat społecznych aspektów przekładu i teorii socjologicznych 
wykorzystywanych do badania przekładu, a także prezentacja metod badań socjologicznych w translatoryce. Przedmiotem 
szczególnego zainteresowania podczas zajęć będą przyczyny tzw. zwrotu socjologicznego w translatoryce, jego główni 
przedstawiciele oraz prowadzone przez nich badania. W trakcie zajęć szczegółowo zaprezentowane zostaną również teorie 
socjologiczne, stosowane do badań nad przekładem. Istotna będzie także dyskusja nad metodologią prowadzenia badań z 
zakresu socjologii przekładu, przy czym głównym przedmiotem zainteresowania w tym aspekcie będą metody badań 
jakościowych. Informacje w wyżej wskazanych tematach uzupełni szczegółowy opis projektu badawczego z zakresu 
socjologii przekładu. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

nie dotyczy 

 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Tłumaczenia ustne 
Tłumaczenie konsekutywne B 
(Ćw.) 
Tłumaczenie konsekutywne C 
(Ćw.) 

   Ć     30+30 2+2 ocena ciągła, 
EU 

 językoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia mają na celu rozwinięcie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie tłumaczenie konsekutywnego (ostatni 
semestr). Studenci ćwiczą tłumaczenie dłuższych fragmentów oraz wykorzystanie technik notacyjnych. Dokładniej poznają 
charakterystykę zawodu i zyskują umiejętność autokorekty obiektywnej oceny jakości tłumaczeń innych osób. Poznają i 
ćwiczą tłumaczenie towarzyszące. 
Studenci doskonalą swoją technikę notacji. Jednocześnie prowadzący/prowadząca przypomina i poszerza praktyczne 
informacje dotyczące zawodu tłumacza konsekutywnego oraz etyki pracy tłumacza Oprócz tłumaczenia konsekutywnego w 
trybie „tradycyjnym” studenci poznają i ćwiczą tłumaczenie konsekutywne towarzyszące w trybie liaison/ad hoc). W czasie 
zajęć studenci pracują nie tylko nad doskonaleniem warsztatu tłumacza, ale także dzięki stosowanym tekstom rozszerzają 
swoją wiedzę ogólną i znajomość języków (ojczystego i obcego). Na ostatnim etapie kształcenia stosuje się większą ilość 
tekstów wyspecjalizowanych, dziedzinowych, wymagających przygotowania leksykalnego i stanowiących większe 
wyzwanie dla studentów. 
Studenci uczestniczą w lekcjach wirtualnych z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, doskonaląc swoje umiejętności 
tłumaczenia konsekutywnego i poddając się zewnętrznej ocenie prowadzących z tychże placówek i instytucji. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12, K2_K01, 
K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K07, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2.2_W01, S2.2_W02, S2.2_W03, S2.2_W04, S2.2_W05, S2.2_W06, S2.2_W07, S2.2_W08, S2.2_U01, S2.2_U02, 
S2.2_U04, S2.2_U05, S2.2_U07, S2.2_U09, S2.2_U10, S2.2_KO1, S2.2_KO2, S2.2_KO4, S2.2_KO5, S2.2_KO6, 
S2.2_KO7, S2.2_KO8, S2.2_K09, S2.2_K10 

Tłumaczenie symultaniczne język 
B 
Tłumaczenie symultaniczne język 
C 

   Ć     120+1
20 

8+8 ocena ciągła, 
EU 

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu semestr 3: 
Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności tłumaczenia kabinowego w oparciu o zróżnicowane teksty o zwiększonym 
stopniu trudności, a także doskonalenie zaawansowanych umiejętności przekładowych i współpracy w kabinie. 
Zagadnienia: 
1. Rozwijanie poprawnej artykulacji: operowania głosem i mówienia do mikrofonu (w tym oddychania i odpowiedniego 
ustawienia mikrofonu); 
2. Rozwijanie umiejętności szybkiego rozpoznawania w oryginalnym wystąpieniu i oddawanie w tłumaczeniu 
specyficznych środków stylistycznych (takich jak neologizmy, związki frazeologiczne, itd.); 
3. Poszerzanie wiedzy i kultury ogólnej; 
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4. Doskonalenie wiedzy o funkcjonowaniu instytucji i systemie prawnym, politycznym czy gospodarczym Polski, Unii 
Europejskiej oraz krajów z danego obszaru językowego, a także z zakresu szeroko pojętej kultury; 
5. Ćwiczenie sprawnego oddawania treści językowych specyficznych dla języka oryginału (liczby, nazwy geograficzne i 
historyczne, patronimiki i toponimy) w języku tłumaczenia; 
6. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych w zakresie tłumaczenia symultanicznego w warunkach zróżnicowanych nadawców 
tekstu oryginału; 
7. Analizę leksykograficzno-gramatyczno-frazeologiczną tekstu oryginału prowadząca do wzbogacania słownictwa i 
frazeologii u studentów oraz ćwiczenia umiejętności kojarzenia znaczeń i dociekania kontekstualnego sensu wypowiedzi w 
języku oryginału; 
8. Rozwijanie umiejętności tłumaczenia symultanicznego w oparciu o teksty specjalistyczne oraz o zwiększonym stopniu 
trudności, a także dłuższe niż 10 min.; 
9. Ćwiczenie umiejętnej pracy z materiałami źródłowymi; 
10. Ćwiczenie współpracy w kabinie. 
semestr 4: 
Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności tłumaczenia kabinowego w oparciu o zróżnicowane teksty o zaawansowanym 
stopniu trudności, a także doskonalenie umiejętności pracy w kabinie oraz przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy 
w Polsce i Unii Europejskiej. Zajęcia w ostatnim semestrze pracy można podzielić na dwa rodzaje. Po pierwsze, studenci 
doskonalą umiejętności przekładu symultanicznego w trybie warsztatowym, z naciskiem położonym na oddanie szczegółów, 
logikę tekstu docelowego, poprawną artykulację i odpowiedni styl wypowiedzi. Ćwiczona jest praca z różnymi tekstami, o 
wysokim stopniu trudności i zróżnicowanej stylistyce, logice, a także właściwościach mówcy. 
Ponadto studenci pracują w grupach oraz biorą udział w sesjach symulujących rzeczywiste zlecenia - tzw. mock 
conferences. Symulacje te mają na celu przygotowanie studentów do pracy po studiach. Uczestnicy zajęć doskonalą 
warsztat przygotowania się do zlecenia, współpracy w kabinie, współpracy z wirtualnym klientem oraz zachowania podczas 
samych „zleceń”. Studenci uczestniczą także w lekcjach wirtualnych z zagranicznymi ośrodkami akademickimi.  

1. Doskonalenie umiejętności zdobytych w poprzednich semestrach; 
2. Dodatkowe doskonalenie warsztatu tłumacza w oparciu o indywidualną ocenę tłumaczenia: uzupełnianie braków i 
umiejętności; 
3. Ćwiczenie tłumaczenia wyspecjalizowanego i o wysokim stopniu trudności; 
4. Doskonalenie tłumaczenia prelegentów rodzimych i z obcymi akcentami, o różnych stylach przemawiania i 
konstruowania wypowiedzi; 
5. Ćwiczenie współpracy z klientem i zachowania się podczas zlecenia; 
6. Doskonalenie współpracy w kabinie; 
7. Przygotowanie do akredytacji. 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12, K2_K01, 
K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K07, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2.2_W01, S2.2_W02, S2.2_W03, S2.2_W04, S2.2_W05, S2.2_W06, S2.2_W07, S2.2_W08, S2.2_U01, S2.2_U02, 
S2.2_U04, S2.2_U05, S2.2_U07, S2.2_U09, S2.2_U10, S2.2_KO1, S2.2_KO2, S2.2_KO4, S2.2_KO5, S2.2_KO6, 
S2.2_KO7, S2.2_KO8, S2.2_K09, S2.2_K10 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 33 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim):27 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku):60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 180 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 510 

Łączna liczba godzin dla cyklu: 1230  
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Specjalność: Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne 

Lista oferowanych języków B (pierwszy język obcy): 
 angielski 
 niemiecki 
 rosyjski 
 włoski 

Lista oferowanych języków C (drugi język obcy): 
 angielski 
 niemiecki 
 rosyjski 
 włoski 

Język A = język polski 
 
5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/
B 

Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Proseminarium magisterskie   S      30 4 ocena ciągła 

E 
Proj 
PR 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do wyboru tematu i opracowania pracy magisterskiej w języku obcym. Ich celem jest 
przedstawienie możliwych zakresów tematycznych i podstaw metodologicznych badań zakresie danej dyscypliny oraz 
wykształcenie umiejętności samodzielnej lektury tekstu naukowego w języku obcym. 

Symbol efektów uczenia się dla K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
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programu studiów K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Seminarium magisterskie   S      30 5 ocena ciągła 
E 
Proj 
PR 
przedstawieni
e koncepcji 
badania 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących 
konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku 
obcym. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Współczesne tendencje w badaniach 
językoznawczych / 
literaturoznawczych / 
glottodydaktycznych 

 K       30 2 T B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem kursu jest przedstawienie tendencji badawczych obecnych współcześnie w jednym wybranym przez studentów 
kontekście, a także współczesnych związków językoznawstwa / literaturoznawstwa / glottodydaktyki z innymi naukami 
humanistycznymi i społecznymi. Szczególne miejsce zajmuje tu zwrot dyskursywny w świetle najnowszych kontaktów 
językoznawstwa / literaturoznawstwa / glottodydaktyki z takimi pokrewnymi obszarami wiedzy, jak np. filozofia, 
socjologia, psychologia społeczna, etnografia czy nauki kognitywne.  
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05 K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Metodologia badań literackich / 
językoznawczych / 
glottodydaktycznych – poziom 
zaawansowany 

W        30 2 EP lub EU B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot ma na celu przegląd kierunków metodologicznych w dwudziestowiecznej nauce o literaturze/ języku/ nabywaniu 
języka, a także syntezę wiadomości w wybranym zakresie. Student ma możliwość pogłębiania wiedzy dotyczącej głównych 
metodologii stosowanych przez współczesne szkoły literaturoznawcze/ językoznawcze/ glottodydaktyczne takich, jak: 
teorie literackie, strukturalizm, językoznawstwo kontrastywne, językoznawstwo kognitywne i korpusowe, akwizycja języka. 
Studentom przedstawione zostaną także zadania i metody badawcze w wybranym przez nich kontekście, co ma szczególnie 
na celu przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej w zakresie literaturoznawstwa/ językoznawstwa/ 
glottodydaktyki. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U08, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K06, K2_K07, K2_K08  

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Dwa przedmioty z puli nauk 
społecznych 
np. 
Socjologia/Psychologia/Pedagogika/
Medioznawstwo/Politologia/Ekonom
ia/ Podstawy prawa/ Historia 
filozofii/Estetyka i kultura 
współczesna  
* do wyboru 

W        30+30 2+3 EP lub EU 
w gestii 
prowadząceg
o 

B nauki społeczne 



58 

Treści programowe dla przedmiotu  Treści programowe uzależnione będą od wybranego przez studenta modułu kształcenia, w którym będzie realizowany 
konkretny przedmiot z dziedziny nauk społecznych. 
 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Przedmiot fakultatywny * do wyboru 
(fakultet translatoryczny/ 
językoznawczy/ literaturoznawczy/ 
glottodydaktyczny) 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o – test 
pisemny, 
zaliczenie 
ustne, esej 
itp. 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem przedmiotu fakultatywnego obejmującego zagadnienia z zakresu: 
- językoznawstwa ogólnego 
- lub stosowanego (translatoryka lub glottodydaktyka) 
- lub literaturoznawstwa 
 jest pogłębienie niezbędnej wiedzy prowadzącej studenta do samodzielnych badań w zależności od wybranej przezeń 
ścieżki specjalizacyjnej.  
Oferta programowa jest zmienna, jednakże w każdym roku akademickim studenci będą mogli wybierać spośród fakultetów 
reprezentujących wymienione wyżej subdziedziny. Możliwy jest także fakultet interdyscyplinarny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W07, K2_W09 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
K2_K01, K2_K06, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 
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OGUN 
(do realizacji w semestrze zimowym 
lub letnim) 

W K       30 3 w gestii 
prowadząceg
o - test 
pisemny lub 
zaliczenie w 
formie ustnej, 
esej itp. 

B różne dyscypliny 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot zasadniczo niezwiązany z kierunkiem studiów lub wykraczający poza jego program, mający na celu poszerzenie 
wiedzy ogólnej studenta i dający możliwość osiągnięcia efektów uczenia się innych niż oferowane przez macierzystą 
jednostkę. Prowadzony najczęściej w formie wykładu lub konwersatorium, zakończony zaliczeniem na stopień. Minimalna 
liczba ECTS wymagana w każdym roku akademickim: 3. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Metodologia badań nad przekładem 
 
 
 

W        30 3 EP lub EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą w zakresie przekładoznawstwa, z kierunkami badań 
przekładoznawczych podejmowanych obecnie na świecie oraz z ich metodami, co pozwoli na prowadzenie własnych badań 
w tym obszarze. Dokonany zostanie przegląd aktualnych badań w wielu obszarach. 
Wśród metod badań translatorycznych omówione zostaną: action research, badania bibliometryczne, studia przypadku, 
analiza konwersacyjna, badania korpusowe, krytyczna analiza dyskursu, etnografia komunikacji, badania eksperymentalne, 
histoire croisée, wywiady i grupy fokusowe, analiza narracji, obserwacje, ankiety. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności  

nie dotyczy 
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Wykład specjalizacyjny 
* do wyboru z oferty 

W        30 2 w gestii 
prowadząceg
o - EP lub 
EU 
T 
Poj 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem wykładu jest pogłębienie specyficznych zagadnień translatorycznych (na przykład dotyczących zawodu tłumacza w 
różnych kontekstach i sytuacjach, z konfliktem włącznie) oraz interdyscyplinarnych, pomocniczych w kontekście przekładu 
(jak na przykład prawo, politologia czy ekonomia), które ze względu na swój specjalistyczny charakter umożliwiają 
studentom kształtowanie własnej ścieżki badawczej i zawodowej. Wykłady mają charakter autorski, ich tematyka zmienia 
się w zależności od cyklu zajęć, zainteresowań studentów oraz prowadzonych badań. 
Przykładowe wykłady z oferty: Przekład w sytuacjach konfliktu, Prawo unijne, Systemy polityczno-ekonomiczne, Język 
angielski jako lingua franca, Zawód tłumacza ustnego 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W06, K2_W08, K2_W09, K2_W11, K2_W12, K2_U01, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, 
K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Przekład specjalistyczny / Przekład 
literacki 
* do wyboru 
 
 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o - T 
E 
Proj 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Przekład specjalistyczny 
Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii i technik przekładu specjalistycznego, jak i najnowszych badań nad 
takim przekładem. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy wybranych tekstów specjalistycznych 
przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie 
świadomości metodologicznej i warsztatowej tak, żeby przygotować studentów do samodzielnych badań z zakresu 
przekładoznawstwa, a zarazem wskazać im metody rozwiązywania problemów przekładoznawczych. 
 
 



61 

Przekład literacki  
Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii przekładu, zarówno z zakresu filozofii i historii przekładu, jak i 
najnowszych badań nad przekładem tekstu literackiego. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy 
tekstów literackich przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B przy wykorzystaniu literatury dziedziny 
naukowej. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie świadomości metodologicznej i warsztatowej tak, 
żeby przygotować studentów do samodzielnych badań z zakresu przekładoznawstwa. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

Przekład specjalistyczny 
K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K08 
 
Przekład literacki  
K2_W02, K2_W03, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Praktyki tłumaczeniowe         120 4 zaliczenie na 
podstawie 
zaświadczeni
a i opinii 
pracodawcy 

P  

Treści programowe dla przedmiotu  Program stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana przewiduje dla studentów pierwszego 
roku obowiązkową praktykę tłumaczeniową. Czas trwania praktyki wynosi cztery tygodnie. Na każdy z tygodni 
przewidziany jest wymiar pracy wynoszący 30 godzin pracy biurowej, tj. w sumie student zobligowany jest do odbycia 120 
godzin praktyk - taki wymiar godzin dostosowany jest do wymogów rynku. 
Praktyka dotyczy języka B lub języków B i C, przy czym dla języka B obowiązuje przynajmniej połowa wymiaru (60 
godzin). 
Terminem odbywania praktyk są miesiące wakacyjne. Inne rozwiązania są możliwe pod warunkiem uprzedniego 
uzgodnienia ich z opiekunem praktyk tłumaczeniowych na kierunku, o ile nie kolidują z innymi obowiązkami studenta 
(zajęciami lub egzaminami). 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W08, K2_W12, K2_W13 
K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U11 
K2_K02, K2_K05, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Praktyki wspólne dla całego kierunku 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne 

Metodologia badań 
terminologicznych 

W        30 2 T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem zajęć jest przedstawienie metodologii stosowanych w badaniach terminologicznych, a zatem wyposażenie studenta w 
narzędzia umożliwiające samodzielne przeprowadzenie analizy terminologicznej na poziomie pracy magisterskiej. Zakłada 
to opanowanie zasad konstruowania hipotez i modeli teoretycznych z zakresu terminologii oraz umiejętność ewaluacji ich 
przydatności i skuteczności opisowej. Pod kątem uzyskania wiedzy praktycznej w zakresie terminologii zostaną 
przedstawione zasady gromadzenia i porządkowania danych terminologicznych, podstawy analizy ilościowej i jakościowej 
danych, tworzenie opisów statystycznych i ankiet ewaluacyjnych. Kurs przygotowuje studentów do ćwiczeń praktycznych z 
terminologii specjalistycznej w drugim semestrze I roku i trzecim semestrze II roku. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W07 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U09, K2_U11  
K2_K01, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W03 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U05, S2.3_U07, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K08 

Bazy terminologiczne i narzędzia 
pracy tłumacza 

 K       30 2 T 
Proj 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem kursu jest zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystaniem narzędzi/ technologii informatycznych 
wspomagających proces tłumaczenia w celu zdobycia i doskonalenia umiejętności tworzenia baz terminologicznych oraz 
zarządzania nimi. 
Treści programowe dotyczą następujących tematów: 
- specyfika procesu tłumaczenia wspomaganego technologią CAT; 
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- typologia programów CAT oraz narzędzi terminologicznych;  
- podstawowe terminy związane z technologią CAT; 
- podstawowe zasady tworzenia baz terminologicznych na potrzeby projektu tłumaczeniowego; 
- tworzenie baz terminologicznych na bazie projektów tłumaczeniowych z wykorzystaniem funkcji ekstrakcji terminów; 
- tworzenie baz terminologicznych z wykorzystaniem korpusu tekstów równoległych;  
- tworzenie baz terminologicznych z wykorzystaniem narzędzi niekomercyjnych; 
- zarządzanie bazami terminologicznymi w ramach projektu tłumaczeniowego; 
- praktyczne aspekty wymiany zasobów tłumaczeniowych; 
- zasoby internetowe dla tłumaczy oraz metody ich weryfikacji.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W13 
K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U09, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W06, S2.3_W07, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U04, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K06, S2.3_K08, S2.3_K09 

Współczesna leksykografia / 
Lingwistyka korpusowa / Definicja i 
definiowanie / Analiza tekstu 
literackiego 
* do wyboru jeden przedmiot 
 
 

 K       30 2 EP lub EU B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Współczesna leksykografia 
Po wprowadzeniu historycznym kurs prezentuje obecny stan rozwoju i możliwości oferowane przez leksykografię. Na treść 
kursu składają się m.in. takie pojęcia, jak: jednostka leksykalna, słownik, makro- i mikrostruktura słownika, artykuł 
hasłowy, definicja, kontekst. Omówione zostają metody pracy leksykograficznej, przydatność słowników jedno- i 
wielojęzycznych w nauczaniu i uczeniu się języków obcych oraz w pracy tłumacza, różnice między słownikami języka 
ogólnego i słownikami terminologicznymi, typy słowników specjalistycznych. Wiele uwagi poświęca się leksykografii 
elektronicznej oraz możliwościom samodzielnego opracowania słownika specjalistycznego. 
 
Lingwistyka korpusowa 
Przedmiot skierowany jest szczególnie do studentów podnoszących kompetencje językowe w zakresie języków obcych oraz 
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rozwijających kompetencje w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających naukę języka obcego oraz procesy 
tłumaczeniowe. Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi narzędziami informatycznymi wspierającymi proces 
gromadzenia, weryfikowania i stosowania odpowiednich dla języka ogólnego i/lub specjalistycznego struktur leksykalnych, 
stylistycznych i syntagmatycznych. Na zajęciach omawiane są wybrane programy do analizy tekstów, tworzenia i oceny 
korpusów tekstowych, programy stylometryczne, elektroniczne korpusy tekstowe. Nabyta wiedza ma posłużyć do 
stworzenia przez studenta (grupę studentów) określonego formalnie na zajęciach modelu korpusu tekstowego. 
Definicja i definiowanie 
Kurs omawia zagadnienia definiowania – czynności o podstawowym znaczeniu dla pracy leksykograficznej oraz 
działalności terminologicznej. Omawiane zagadnienia obejmują pojęcie definicji, budowę definicji, rodzaje definicji i ich 
przydatność do różnych celów, związek między definicjami a językowym obrazem świata, rodzaje danych wykorzystywane 
do tworzenia definicji, błędy definicyjne, zróżnicowanie definicji ze względu na adresata (komunikacja między 
profesjonalistami lub między profesjonalistą a laikiem). 
Analiza tekstu literackiego 
Przedmiotem kursu jest analiza tekstu literackiego w oparciu o teorie literatury, metodologie literaturoznawcze (ogólne i 
właściwe dla danego obszaru językowego), z zachowaniem kontekstu historyczno-kulturowego oraz tradycji literackiej, a 
także/lub reinterpretacja w świetle nowych teorii. W zależności od przyjętej metody dzieło literackie traktowane jest jako 
tekst autonomiczny lub zanurzony w sieci odniesień dyskursywnych i kulturowych. Kurs korzysta z narzędzi badawczych 
poetyki (w tym historycznej), hermeneutyki, badań kulturowych, semiotyki, nowej humanistyki itp. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

Współczesna leksykografia 
K2_W01, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K09 
Lingwistyka korpusowa 
K2_W01, K2_W04, K2_W08, K2_W13, K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U07, K2_U09, K2_U11, K2_K03, K2_K06, 
K2_K09 
Definicja i definiowanie 
K2_W01, K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07 
Analiza tekstu literackiego 
K2_W02, K2_W07, K2_W09 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06 
K2_K01, K2_K04, K2_K06 



65 

 
Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Współczesna leksykografia 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W04, S2.3_W05, S2.3_W06, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U05, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U09, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08, S2.3_K09 
Lingwistyka korpusowa 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W07, S2.3_W10, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U08, S2.3_U12, S2.3_K02, 
S2.3_K04, S2.3_K09 
Definicja i definiowanie 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W05, S2.3_W06 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U05, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U09, S2.3_U10, S2.3_U11 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K07, S2.3_K08 
Analiza tekstu literackiego 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03 
S2.3_U01, S2.3_U03, S2.3_U06, S2.3_U07  
S2.3_K01, S2.3_K06 

Tłumaczenia specjalistyczne pisemne 
- język B lub Tłumaczenia 
specjalistyczne ustne - język B  
* do wyboru dwa przedmioty 
 

   Ć     60 + 
60 

4 + 4  T 
Proj 
PR 
ocena ciągła  
- w gestii 
prowadząceg
o 

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Tłumaczenia specjalistyczne pisemne - język B 
Przedmiot obejmujący blok zajęć mających na celu przedstawienie różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych 
stosowanych przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin: prawnych i prawniczych, ekonomicznych, 
społeczno-politycznych, naukowo-technicznych, medycznych, literackich. Studenci zapoznają się z wybraną terminologią 
fachową, kontekstem specjalistycznym i odpowiednimi uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi na podstawie różnych 
rodzajów tekstów specjalistycznych (w tym autentycznych materiałów, których zadaniem jest wprowadzenie elementów 
(inter)kulturowych), poszukują rozwiązań problemów tłumaczeniowych oraz strategii translatorskich umożliwiających im 
efektywne dokonywanie tłumaczeń tego typu tekstów. Podstawowym celem zajęć jest kształcenie umiejętności 
przeniesienia znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym (A i/lub B) na język docelowy (A i/lub B), tak aby powstał tekst 
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zgodny z zasadami systemu języka docelowego oraz kształcenie umiejętności weryfikacji samodzielnego tłumaczenia tekstu 
specjalistycznego. 
 
Tłumaczenia specjalistyczne ustne - język B 
Rozwijanie i doskonalenie kompetencji translacyjnej w zakresie tłumaczenia ustnego tekstów specjalistycznych o średnim 
stopniu nasycenia terminologią. Kurs podzielony jest na następujące moduły tematyczne: teksty prawne i prawnicze, teksty 
ekonomiczno-polityczne, teksty naukowo-techniczne, teksty z dziedziny kultury i sztuki. Celem zajęć jest wykształcenie 
umiejętności zrozumienia tekstu w języku wyjściowym i przełożenia go na język docelowy w formie ustnej, stosując 
techniki notacji lub tłumacząc a vista. Studenci poznają specyfikę tłumaczenia ustnego i jego odmiany (tłumaczenie 
konsekutywne, symultaniczne, ze względu na okoliczności), analizują proces tłumaczenia, poznają kompetencje tłumacza 
ustnego, w tym kompetencje psychologiczne i socjologiczne. Tłumaczenie dotyczy języków A i B. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08, K2_K09 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08, K2_K09 

Tłumaczenia specjalistyczne pisemne 
- język C lub Tłumaczenia 
specjalistyczne ustne - język C  
* do wyboru dwa przedmioty 
 

   Ć     60 4  T 
Proj 
ocena ciągła 
- w gestii 
prowadząceg
o  

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Tłumaczenia specjalistyczne pisemne - język C 
Przedmiot obejmujący blok zajęć mających na celu przedstawienie różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych 
stosowanych przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin: prawnych i prawniczych, ekonomicznych, 
społeczno-politycznych, naukowo-technicznych, medycznych, literackich. Studenci zapoznają się z wybraną terminologią 
fachową, kontekstem specjalistycznym i odpowiednimi uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi na podstawie różnych 
rodzajów tekstów specjalistycznych (w tym autentycznych materiałów, których zadaniem jest wprowadzenie elementów 
(inter)kulturowych), poszukują rozwiązań problemów tłumaczeniowych oraz strategii translatorskich umożliwiających im 
efektywne dokonywanie tłumaczeń tego typu tekstów. Podstawowym celem zajęć jest kształcenie umiejętności 
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przeniesienia znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym (A i/lub C) na język docelowy (A i/lub C), tak aby powstał tekst 
zgodny z zasadami systemu języka docelowego oraz kształcenie umiejętności weryfikacji samodzielnego tłumaczenia tekstu 
specjalistycznego. 
Tłumaczenia specjalistyczne ustne - język C 
Rozwijanie i doskonalenie kompetencji translacyjnej w zakresie tłumaczenia ustnego tekstów specjalistycznych o średnim 
stopniu nasycenia terminologią. Kurs podzielony jest na następujące moduły tematyczne: teksty prawne i prawnicze, teksty 
ekonomiczno-polityczne, teksty naukowo-techniczne, teksty z dziedziny kultury i sztuki. Celem zajęć jest wykształcenie 
umiejętności zrozumienia tekstu w języku wyjściowym i przełożenia go na język docelowy w formie ustnej, stosując 
techniki notacji lub tłumacząc a vista. Studenci poznają specyfikę tłumaczenia ustnego i jego odmiany (tłumaczenie 
konsekutywne, symultaniczne, ze względu na okoliczności), analizują proces tłumaczenia, poznają kompetencje tłumacza 
ustnego, w tym kompetencje psychologiczne i socjologiczne. Tłumaczenie dotyczy języków A i C. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08, S2.3_K09 

Analiza kontrastywna tekstów 
specjalistycznych - język B / 
Słowotwórstwo - język B / Warsztat 
pracy tłumacza konsekutywnego - 
język B / Wybrane zagadnienia z 
literatury obszaru języka B 
* do wyboru jeden przedmiot 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o - T 
Proj 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstw
o 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Analiza kontrastywna tekstów specjalistycznych - język B 
Kurs wprowadza w zagadnienia zróżnicowania tekstów specjalistycznych w aspekcie międzygatunkowym, 
międzydziedzinowym i międzyjęzykowym. Szczególny nacisk położony jest na ostatni aspekt ze względu na jego znaczenie 
w pracy tłumacza. Analiza porównawcza różnojęzycznych tekstów specjalistycznych obejmuje poziom terminologii, 
leksyki nieterminologicznej, gramatyki tekstów specjalistycznych, organizacji (makrostruktury) i pragmatyki tekstu oraz 
zmierza do ustalenia repertuaru podobieństw i rozbieżności między tekstami specjalistycznymi w języku polskim i 
odpowiednim języku obcym na analizowanych poziomach. 
Słowotwórstwo - język B 
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Celem kursu jest omówienie podstawowych pojęć słowotwórstwa oraz zaprezentowanie technik słowotwórczych w zakresie 
derywacji, kompozycji i konwersji charakterystycznych dla danego języka. Omawiane są m.in. zależności między wyborem 
danej techniki oraz formą neologizmu a jego semantyką. Poruszane jest zagadnienie produktywności określonych procesów 
słowotwórczych. Uwagę poświęca się również charakterystyce słowotwórstwa specjalistycznego w danym języku, także w 
kontekście wpływu innych języków (w szczególności nośników prymarnych systemów terminologicznych) na 
słowotwórstwo specjalistyczne w danym języku. 
Warsztat pracy tłumacza konsekutywnego - język B 
Program przedmiotu obejmuje: 
- sposoby wykorzystania wiedzy z zakresu teorii komunikacji językowej do rozpoznawania konkretnego układu 
translacyjnego, obejmujące informacje o typie i tematyce tekstu wyjściowego, bazie kognitywnej nadawcy i odbiorców oraz 
pozostałych parametrach sytuacji komunikacyjnej, w której ma być realizowane tłumaczenie konsekutywne; 
- systematyczną realizację procedur minimalizujących kłopoty z recepcją i doborem ekwiwalentów terminów z dziedziny, 
reprezentowanej przez dany tekst wyjściowy (korzystanie z tradycyjnych i internetowych źródeł informacji - słowników 
encyklopedycznych, językowych i terminologicznych, tekstów paralelnych, elektronicznych korpusów tekstowych); 
- doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu tekstów w języku A i B, produkowanych przez wykładowcę oraz 
rodzimych użytkowników obu języków; 
- użycie skrótowej notacji z naciskiem na sposób zapisu danych faktograficznych (nazw własnych, dat, danych liczbowych); 
- ćwiczenia w identyfikowaniu w tekście wyjściowym środków wyrażających informacje relewantne, składające się na 
inwariant tłumaczenia; 
- stosowanie adekwatnych metod i technik tłumaczeniowych; 
- doskonalenie sprawności mówienia w języku A i B. 
Wybrane zagadnienia z literatury obszaru języka B 
Kurs obejmuje monograficzny przegląd zjawisk w literaturze obszaru wybranego języka (w ujęciu historycznym lub w 
odniesieniu do zjawisk współczesnych) w oparciu o następujące kryteria: toposy, literaturę danego regionu lub okresu 
historycznego, temat, przyjętą orientację metodologiczną, komparatystykę literacką itp. Omawiane teksty zostały stworzone 
w obszarze języka B (i innym w ujęciu komparatystycznym), a ich omówienie bierze pod uwagę specyfikę powstania, 
recepcji, intertekstualność oraz problemy społeczne/kulturowe/filozoficzne.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

Analiza kontrastywna tekstów specjalistycznych - język B 
K2_W01, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06 
Słowotwórstwo - język B 
K2_W01, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10,  
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K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K06, K2_K07 
Warsztat pracy tłumacza konsekutywnego - język B 
K2_W01, K2_W04, K2_W07, K2_W08, K2_W11, K2_W12 
K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K07 
Wybrane zagadnienia z literatury obszaru języka B 
K2_W02, K2_W07, K2_W09  
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06 
K2_K01, K2_K04, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Analiza kontrastywna tekstów specjalistycznych - język B 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W05, S2.3_W06 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U05, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U09, S2.3_U10, S2.3_U11 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K07, S2.3_K08 
Słowotwórstwo - język B 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W05, S2.3_W06 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U05, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U09 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K06, S2.3_K08 
Warsztat pracy tłumacza konsekutywnego - język B 
S2.3_W05, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U06, S2.3_U09, S2.3_U10 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K07, S2.3_K08 
Wybrane zagadnienia z literatury obszaru języka B 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03 
S2.3_U01, S2.3_U03, S2.3_U06, S2.3_U07  
S2.3_K01, S2.3_K06 

Analiza kontrastywna tekstów 
specjalistycznych - język C / 
Słowotwórstwo - język C / Warsztat 
pracy tłumacza symultanicznego - 
język C / Wybrane zagadnienia z 
literatury obszaru języka C 
* do wyboru jeden przedmiot 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o - T 
Proj 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstw
o 
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Treści programowe dla przedmiotu  
 

Analiza kontrastywna tekstów specjalistycznych - język C 
Kurs wprowadza w zagadnienia zróżnicowania tekstów specjalistycznych w aspekcie międzygatunkowym, 
międzydziedzinowym i międzyjęzykowym. Szczególny nacisk położony jest na ostatni aspekt ze względu na jego znaczenie 
w pracy tłumacza. Analiza porównawcza różnojęzycznych tekstów specjalistycznych obejmuje poziom terminologii, 
leksyki nieterminologicznej, gramatyki tekstów specjalistycznych, organizacji (makrostruktury) i pragmatyki tekstu oraz 
zmierza do ustalenia repertuaru podobieństw i rozbieżności między tekstami specjalistycznymi w języku polskim i 
odpowiednim języku obcym na analizowanych poziomach. 
Słowotwórstwo - język C 
Celem kursu jest omówienie podstawowych pojęć słowotwórstwa oraz zaprezentowanie technik słowotwórczych w zakresie 
derywacji, kompozycji i konwersji charakterystycznych dla danego języka. Omawiane są m.in. zależności między wyborem 
danej techniki oraz formą neologizmu a jego semantyką. Poruszane jest zagadnienie produktywności określonych procesów 
słowotwórczych. Uwagę poświęca się również charakterystyce słowotwórstwa specjalistycznego w danym języku, także w 
kontekście wpływu innych języków (w szczególności nośników prymarnych systemów terminologicznych) na 
słowotwórstwo specjalistyczne w danym języku. 
Warsztat pracy tłumacza symultanicznego - język C 
Program przedmiotu obejmuje: 
- sposoby wykorzystania wiedzy z zakresu teorii komunikacji językowej do rozpoznawania konkretnego układu 
translacyjnego, obejmujące informacje o typie i tematyce tekstu wyjściowego, bazie kognitywnej nadawcy i odbiorców; 
- systematyczną realizację procedur minimalizujących kłopoty z recepcją i doborem ekwiwalentów terminów z dziedziny, 
reprezentowanej przez dany tekst wyjściowy (korzystanie z tradycyjnych i internetowych źródeł informacji - słowników 
encyklopedycznych, językowych i terminologicznych, tekstów paralelnych, elektronicznych korpusów tekstowych); 
- doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu tekstów w języku A i C, produkowanych przez rodzimych użytkowników 
obu języków; 
- kształcenie umiejętności praktycznych niezbędnych w procesie tłumaczenia ustnego (m.in. jednoczesne słuchanie ze 
zrozumieniem i mówienie metodą shadowing, antycypacja ponadfrazowa); 
- ćwiczenia w identyfikowaniu w tekście wyjściowym środków wyrażających informacje relewantne, składające się na 
inwariant tłumaczenia; 
- stosowanie adekwatnych metod i technik tłumaczeniowych. 
- doskonalenie sprawności mówienia w języku A i C. 
Wybrane zagadnienia z literatury obszaru języka C 
Kurs obejmuje monograficzny przegląd zjawisk w literaturze obszaru wybranego języka (w ujęciu historycznym lub w 
odniesieniu do zjawisk współczesnych), w oparciu o następujące kryteria: toposy, literaturę danego regionu lub okresu 
historycznego, temat, przyjętą orientację metodologiczną, komparatystykę literacką itp. Omawiane teksty zostały stworzone 
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w obszarze języka C (i innym w ujęciu komparatystycznym), a ich omówienie bierze pod uwagę specyfikę powstania, 
recepcji, intertekstualność oraz problemy społeczne/kulturowe/filozoficzne.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

Analiza kontrastywna tekstów specjalistycznych - język C 
K2_W01, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06 
Słowotwórstwo - język C 
K2_W01, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10,  
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K06, K2_K07 
Warsztat pracy tłumacza symultanicznego - język C 
K2_W01, K2_W04, K2_W07, K2_W08, K2_W11, K2_W12 
K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K07 
Wybrane zagadnienia z literatury obszaru języka C 
K2_W02, K2_W07, K2_W09 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06 
K2_K01, K2_K04, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Analiza kontrastywna tekstów specjalistycznych - język C 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W05, S2.3_W06 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U05, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U09, S2.3_U10, S2.3_U11 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K07, S2.3_K08 
Słowotwórstwo - język C 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W05, S2.3_W06 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U05, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U09 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K06, S2.3_K08 
Warsztat pracy tłumacza symultanicznego - język C 
S2.3_W05, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U06, S2.3_U09, S2.3_U10 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K07, S2.3_K08 
Wybrane zagadnienia z literatury obszaru języka C 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03 
S2.3_U01, S2.3_U03, S2.3_U06, S2.3_U07  
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S2.3_K01, S2.3_K06 
Terminologia - języki A i B 
* do wyboru dwa moduły 

   Ć     30 2 T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Zajęcia oferowane są w postaci modułów poświęconych poszczególnym dziedzinom specjalistycznym (prawo, ekonomia, 
technika, medycyna itd.). Celem zajęć jest przedstawienie poszczególnych systemów terminologicznych w języku A i B w 
ujęciu kontrastywnym oraz systematyzacja terminologii właściwej dla danej dziedziny pod kątem potrzeb tłumacza: zakłada 
to przedstawienie różnic występujących między językiem ojczystym a językiem docelowym na poziomie leksykalnym 
(tendencje słowotwórcze występujące w terminologiach, łączliwość wyrazowa, kolokacje), semantycznym (procesy 
semantyczne występujące w terminologii, różnice w konceptualizacji terminologicznej). 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08 

Terminologia - języki A i C 
* do wyboru dwa moduły 

   Ć     30 2 T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Zajęcia oferowane są w postaci modułów poświęconych poszczególnym dziedzinom specjalistycznym (prawo, ekonomia, 
technika, medycyna itd.). Celem zajęć jest przedstawienie poszczególnych systemów terminologicznych w języku A i C w 
ujęciu kontrastywnym oraz systematyzacja terminologii właściwej dla danej dziedziny pod kątem potrzeb tłumacza: zakłada 
to przedstawienie różnic występujących między językiem ojczystym a językiem docelowym na poziomie leksykalnym 
(tendencje słowotwórcze występujące w terminologiach, łączliwość wyrazowa, kolokacje), semantycznym (procesy 
semantyczne występujące w terminologii, różnice w konceptualizacji terminologicznej). 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 28 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim): 32 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 720 
 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Seminarium magisterskie   S      60 26 przedstawien

ie całej pracy 
magisterskiej 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących 
konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku 
obcym oraz przygotowanie do egzaminu magisterskiego z danej dziedziny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 
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Wykład monograficzny powiązany 
z seminarium magisterskim 
* do wyboru (językoznawczy / 
translatoryczny / glottodydaktyczny 
/ literaturoznawczy) 

W        30 4 EP lub EU B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Wykłady przedstawiające wybrane zagadnienia naukowe (z zakresu językoznawstwa ogólnego, stosowanego (translatoryki 
lub glottodydaktyki) lub literaturoznawstwa), pozwalające studentowi pogłębić wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny, a 
także dostarczające mu informacji i wskazówek dotyczących wyboru adekwatnej metodologii badawczej oraz wyboru 
tematu pracy magisterskiej.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Przedmiot fakultatywny  
* do wyboru (fakultet 
językoznawczy/ translatoryczny/ 
glottodydaktyczny/ 
literaturoznawczy) 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o – test 
pisemny, 
zaliczenie 
ustne, esej 
itp. 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem przedmiotu fakultatywnego obejmującego zagadnienia z zakresu: 
- językoznawstwa ogólnego 
- lub stosowanego (translatoryka lub glottodydaktyka) 
- lub literaturoznawstwa 
 jest pogłębienie niezbędnej wiedzy prowadzącej studenta do samodzielnych badań w zależności od wybranej przezeń 
ścieżki specjalizacyjnej.  
Oferta programowa jest zmienna, jednakże w każdym roku akademickim studenci będą mogli wybierać spośród fakultetów 
reprezentujących wymienione wyżej subdziedziny. Możliwy jest także fakultet interdyscyplinarny. 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W07, K2_W09, K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, 
K2_K06, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

OGUN 
(do realizacji w semestrze 
zimowym lub letnim) 

W K       30 3 w gestii 
prowadząceg
o – test 
pisemny, 
zaliczenie 
ustne, esej 
itp. 

B różne dyscypliny 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot zasadniczo niezwiązany z kierunkiem studiów lub wykraczający poza jego program, mający na celu poszerzenie 
wiedzy ogólnej studenta i dający możliwość osiągnięcia efektów uczenia się innych niż oferowane przez macierzystą 
jednostkę. Prowadzony najczęściej w formie wykładu lub konwersatorium, zakończony zaliczeniem na stopień. Minimalna 
liczba ECTS wymagana w każdym roku akademickim: 3. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Wybrane zagadnienia z 
translatoryki 

W        30 2 EP lub EU 
T 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami lingwistycznej i literaturoznawczej teorii przekładu, elementami 
historii przekładu światowego oraz wskazanie zasadniczych problemów, z jakimi może zetknąć się początkujący tłumacz. 
Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze współczesną i historyczną myślą przekładoznawczą. 
Oddzielną grupę zagadnień stanowi warsztat tłumacza: etapy procesu przekładu (w tym - zasady wstępnej analizy tekstu), 
pojęcie i dobór strategii przekładowej oraz technik tłumaczeniowych w zależności od translatorycznych typów tekstu (cechy 
przekładu tekstów specjalistycznych i tekstów literackich). Cykl zamyka przegląd zagadnień związanych z etyką zawodową 
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tłumacza. 
Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

nie dotyczy 

Socjologia przekładu W        30 3 EP lub EU 
Proj 
 

B językoznawstwo 
(przedmiot 
interdyscyplinarn
y) 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat społecznych aspektów przekładu i teorii socjologicznych 
wykorzystywanych do badania przekładu, a także prezentacja metod badań socjologicznych w translatoryce. Przedmiotem 
szczególnego zainteresowania podczas zajęć będą przyczyny tzw. zwrotu socjologicznego w translatoryce, jego główni 
przedstawiciele oraz prowadzone przez nich badania. W trakcie zajęć szczegółowo zaprezentowane zostaną również teorie 
socjologiczne, stosowane do badań nad przekładem. Istotna będzie także dyskusja nad metodologią prowadzenia badań z 
zakresu socjologii przekładu, przy czym głównym przedmiotem zainteresowania w tym aspekcie będą metody badań 
jakościowych. Informacje w wyżej wskazanych tematach uzupełni szczegółowy opis projektu badawczego z zakresu 
socjologii przekładu. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności  

nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne 

Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne - język B lub Tłumaczenia 
specjalistyczne ustne - język B  
* do wyboru dwa przedmioty 

   Ć     60+30 4+2 pisemne: 
T 
Proj 
PR 
ocena ciągła 
- w gestii 
prowadząceg

 językoznawstwo 
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o 
 
ustne: 
zaliczenie 
semestralne 
w formie 
ustnej  

Treści programowe dla przedmiotu Tłumaczenia specjalistyczne pisemne - język B 
Kurs obejmuje blok zajęć mających na celu pogłębienie znajomości różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych 
stosowanych przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych. Przedmiot składa się z dwu kursów do wyboru w danym roku 
akademickim spośród następujących dziedzin: teksty prawne i prawnicze, teksty ekonomiczne, teksty społeczno-polityczne, 
teksty naukowo-techniczne, teksty medyczne, teksty literackie. Podstawowym celem zajęć jest kształcenie umiejętności 
przeniesienia znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym (A i/lub B) na język docelowy (A i/lub B), tak aby powstał tekst 
zgodny z zasadami systemu języka docelowego oraz kształcenie umiejętności weryfikacji samodzielnego tłumaczenia tekstu 
specjalistycznego. 
Tłumaczenia specjalistyczne ustne - język B 
Rozwijanie i doskonalenie kompetencji translacyjnej w zakresie tłumaczenia ustnego tekstów specjalistycznych o wysokim 
stopniu nasycenia terminologią. Kurs podzielony jest na następujące moduły tematyczne: teksty prawne i prawnicze, teksty 
ekonomiczno-polityczne, teksty naukowo-techniczne, teksty z dziedziny kultury i sztuki. Studenci wybierają dwa z 
oferowanych modułów tematycznych. Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności zrozumienia tekstu w języku 
wyjściowym i przełożenia go na język docelowy w formie ustnej, stosując techniki notacji lub tłumacząc a vista. Studenci 
poznają specyfikę tłumaczenia ustnego i jego odmiany (tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne, ze względu na 
okoliczności), analizują proces tłumaczenia, poznają kompetencje tłumacza ustnego, w tym kompetencje psychologiczne i 
socjologiczne. Tłumaczenie dotyczy języków A i B. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08, S2.3_K09 

Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne - język C lub Tłumaczenia 

   Ć     60+30 4+2 pisemne: 
T 

 językoznawstwo 
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specjalistyczne ustne - język C  
* do wyboru dwa przedmioty 

Proj 
PR 
ocena ciągła 
- w gestii 
prowadząceg
o 
 
ustne: 
zaliczenie 
semestralne 
w formie 
ustnej  

Treści programowe dla przedmiotu Tłumaczenia specjalistyczne pisemne - język C 
Kurs obejmuje blok zajęć mających na celu pogłębienie znajomości różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych 
stosowanych przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych. Przedmiot składa się z dwu kursów do wyboru w danym roku 
akademickim spośród następujących dziedzin: teksty prawne i prawnicze, teksty ekonomiczne, teksty społeczno-polityczne, 
teksty naukowo-techniczne, teksty medyczne, teksty literackie. Podstawowym celem zajęć jest kształcenie umiejętności 
przeniesienia znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym (A i/lub C) na język docelowy (A i/lub C), tak aby powstał tekst 
zgodny z zasadami systemu języka docelowego oraz kształcenie umiejętności weryfikacji samodzielnego tłumaczenia tekstu 
specjalistycznego. 
Tłumaczenia specjalistyczne ustne - język C 
Rozwijanie i doskonalenie kompetencji translacyjnej w zakresie tłumaczenia ustnego tekstów specjalistycznych o wysokim 
stopniu nasycenia terminologią. Kurs podzielony jest na następujące moduły tematyczne: teksty prawne i prawnicze, teksty 
ekonomiczno-polityczne, teksty naukowo-techniczne, teksty z dziedziny kultury i sztuki. Studenci wybierają dwa z 
oferowanych modułów tematycznych. Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności zrozumienia tekstu w języku 
wyjściowym i przełożenia go na język docelowy w formie ustnej, stosując techniki notacji lub tłumacząc a vista. Studenci 
poznają specyfikę tłumaczenia ustnego i jego odmiany (tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne, ze względu na 
okoliczności), analizują proces tłumaczenia, poznają kompetencje tłumacza ustnego, w tym kompetencje psychologiczne i 
socjologiczne. Tłumaczenie dotyczy języków A i C. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08, K2_K09 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08, S2.3_K09 

Terminologia - języki A i B 
* do wyboru dwa moduły 

   Ć     30 2 T 
Proj 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot ma na celu pogłębianie wiedzy na temat terminologii języków A i B na przykładzie dwóch wybranych przez 
studentów modułów spośród następujących: terminologia prawna, ekonomiczna, techniczna, medyczna, polityczna, z 
dziedziny kultury i sztuki oraz literaturoznawcza, realizowanych w kolejnych semestrach zgodnie z programem studiów.  
Ćwiczenia realizują różne cele: od rozróżniania tekstów ogólnych od tekstów specjalistycznych, poznania terminologii 
specjalistycznej z wybranych kręgów tematycznych, poszerzania zasobu słownictwa specjalistycznego, poprzez 
doskonalenie sprawności językowej w zakresie wybranych dziedzin w języku A i B, do usprawnienia procesu tłumaczenia 
tekstów specjalistycznych i tworzenia kart terminologicznych. Studenci przygotowują się do tłumaczenia specjalistycznego, 
a także rozwiązują napotykane problemy terminologiczne. W razie konieczności przygotowują się do współpracy z 
ekspertami lub z grupą tłumaczy w procesie wyszukiwania terminologii specjalistycznej. Studenci poznają także tradycyjne 
i sieciowe zasoby terminologiczne dotyczące języka A i B, a także normy terminologiczne dotyczące wybranej dziedziny, 
włączając zasady ich kompilowania i oceny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08  

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U09, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08 

Terminologia - języki A i C 
* do wyboru dwa moduły 

   Ć     30 2 T 
Proj 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot ma na celu pogłębianie wiedzy na temat terminologii języków A i C na przykładzie dwóch wybranych przez 
studentów modułów spośród następujących: terminologia prawna, ekonomiczna, techniczna, medyczna, polityczna, z 
dziedziny kultury i sztuki oraz literaturoznawcza, realizowanych w kolejnych semestrach zgodnie z programem studiów.  
Ćwiczenia realizują różne cele: od rozróżniania tekstów ogólnych od tekstów specjalistycznych, poznania terminologii 
specjalistycznej z wybranych kręgów tematycznych, poszerzania zasobu słownictwa specjalistycznego, poprzez 
doskonalenie sprawności językowej w zakresie wybranych dziedzin w języku A i C, do usprawnienia procesu tłumaczenia 
tekstów specjalistycznych i tworzenia kart terminologicznych. Studenci przygotowują się do tłumaczenia specjalistycznego, 
a także rozwiązują napotykane problemy terminologiczne. W razie konieczności przygotowują się do współpracy z 
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ekspertami lub z grupą tłumaczy w procesie wyszukiwania terminologii specjalistycznej. Studenci poznają także tradycyjne 
i sieciowe zasoby terminologiczne dotyczące języka A i C, a także normy terminologiczne dotyczące wybranej dziedziny, 
włączając zasady ich kompilowania i oceny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U09, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08 

Tłumaczenia specjalistyczne - 
języki B-C 

   Ć     30 2 T 
Proj 
ocena ciągła 
- w gestii 
prowadząceg
o 

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Kurs obejmuje blok zajęć mających na celu pogłębienie znajomości różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych 
stosowanych przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych w parze języków B i C. W zależności od zainteresowań studenci 
wybierają jeden moduł zajęć spośród następujących dziedzin: teksty prawne i prawnicze, teksty ekonomiczne, teksty 
społeczno-polityczne, teksty naukowo-techniczne, teksty medyczne, teksty literackie. Podstawowym celem zajęć jest 
kształcenie umiejętności przeniesienia znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym na język docelowy, tak aby powstał 
tekst zgodny z zasadami systemu języka docelowego.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08, S2.3_K09 

Projekt terminologiczny lub Projekt 
literaturoznawczy 
* do wyboru 

   Ć     30 2 Proj B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Projekt terminologiczny 
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Zajęcia mają na celu wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej, zdobytej na zajęciach kierunkowych, tj. wykładach, 
konwersatoriach i ćwiczeniach oraz ćwiczeniach translatorskich, poświęconych terminologii z różnych dziedzin wiedzy. 
Zadaniem studentów będzie stworzenie dwu- lub wielojęzycznych baz danych terminologicznych (indywidualnie lub w 
grupach). Rezultaty projektu będą mogły zostać wykorzystane w pracach magisterskich.  
Projekt literaturoznawczy 
Zajęcia mają na celu wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej, zdobytej na zajęciach kierunkowych, tj. wykładach, 
konwersatoriach i ćwiczeniach, poświęconych literaturoznawstwu i literaturze. Zadaniem studentów będzie przetłumaczenie 
na język polski wybranego dzieła literackiego lub literaturoznawczego (indywidualnie lub w grupach) lub samodzielna 
realizacja własnego pomysłu badawczego. Rezultaty projektu będą mogły zostać wykorzystane w pracach magisterskich. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W04, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W13 
K2_U01, K2_U02, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W04, S2.3_W06, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U05, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08, S2.3_K09 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 33  
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim): 27 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 180 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 510 
Łączna liczba godzin dla cyklu: 1230  
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
 językoznawstwo 75% 
 literaturoznawstwo 15% 
 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  
Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym 
poziomie 

120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 2023 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru  103 (57 z części wspólnej + 46) 

 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

116 ECTS (dla każdej specjalności) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w 
ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) 

4 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w 
uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

PiTT 74 ECTS 
TU 76 ECTS 
TiTS 88 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk 
zawodowych 

4 ECTS, 120 godzin praktyk tłumaczeniowych w instytucjach (skierowanie z wydziału) 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
Praktyka tłumaczeniowa: 
Program stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana przewiduje dla studentów pierwszego roku obowiązkową praktykę tłumaczeniową. 
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Czas trwania praktyki wynosi cztery tygodnie. Na każdy z tygodni przewidziany jest wymiar pracy wynoszący 30 godzin pracy biurowej, tj. w sumie student 
zobligowany jest do odbycia 120 godzin praktyk - taki wymiar godzin dostosowany jest do wymogów rynku. 
Praktyka dotyczy języka B lub języków B i C, przy czym dla języka B obowiązuje przynajmniej połowa wymiaru (60 godzin). 
 
W przypadku opcjonalnej specjalności nauczycielskiej: 
Łączna liczba godzin praktyk: 150, w tym 30 godzin praktyk psychopedagogicznych i 120 dydaktycznych 
Praktyka psychopedagogiczna w wymiarze 30 godzin: 
Celem praktyk pedagogicznych w szkole ponadpodstawowej jest konfrontacja wiedzy pedagogicznej, zdobytej w toku cyklu zajęć teoretycznych z rzeczywistością 
edukacyjną w szkole. Rozwijanie umiejętności badawczych w zakresie obserwacji procesu komunikacji uczeń- nauczyciel na lekcji, diagnozy stylu kierowania 
wychowawczego, zachowań agresywnych i przemocy szkolnej oraz zachowań dyskryminacyjnych. Dokonanie analizy doświadczeń po odbyciu praktyk w instytucji. 
Praktyka dydaktyczna w wymiarze 120 godzin: 
Praktyka dydaktyczna – przygotowanie do nauczania języka obcego (B lub C) dotyczy praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela języka 
obcego na kolejnym etapie edukacji (szkoła ponadpodstawowa) zgodnie z wymogami zapisanymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków. 
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Dodatkowa specjalność (nieobowiązkowa) nauczycielska 

Na kierunku lingwistyka stosowana 

Poziom kształcenia studia 2. stopnia 

Profil kształcenia ogólnoakademicki 

Forma studia stacjonarne 

kontynuacja dla studentów, którzy uzyskali przygotowanie pedagogiczne na studiach I stopnia obejmujące przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 60 godzin i 
Podstawy dydaktyki 30 godz. 

Lista oferowanych języków: 
 angielski 
 francuski 
 hiszpański 
 niemiecki 
 rosyjski 
 włoski 

 
5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 
  

 
Specjalność nauczycielska (nakładka opcjonalna) 

 
Psychologia 

W        30 3 EP B  

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Zajęcia mają na celu wsparcie gotowości studentów do działalności dydaktycznej poprzez przedstawienie im informacji z 
zakresu psychologii, dobranych pod kątem ich teoretycznej i praktycznej użyteczności w prowadzeniu zajęć, realizowaniu 
programu oraz nawiązywania kontaktu z uczniami. Na zajęciach poruszone będą zagadnienia związane z psychologią 
uczenia się, rozwojem dzieci i jego potencjalnymi zaburzeniami oraz trudnymi sytuacjami w klasie. Przewidywane są 
dyskusje oraz ćwiczenia grupowe. 
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Pedagogika W        30 3 EP B  
Treści programowe dla przedmiotu  Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji, 

dylematów współczesnego wychowania, innowacji w procesie nauczania - uczenia się; stworzenie możliwości aktywnego 
poznawania praktyki (analiza przypadku, gry dydaktyczne, modelowe opisy zdarzeń); rozwijanie umiejętności refleksji 
pedagogicznej i autorefleksji: ja w zawodzie. 
 

Metodyka nauczania języków 
obcych w szkołach 
ponadpodstawowych 

W K       30 3 EP B  

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Studenci poznają znaczenie kształcenia językowego na tym etapie edukacyjnym. Celem kursu jest przygotowanie studentów 
do pełnienia roli nauczyciela języka obcego w systemie oświaty i w środowisku w zakresie projektowania celów i zadań 
edukacyjnych, dostosowywania ich do potrzeb i możliwości uczniów oraz oceniania efektywności pracy, osiąganych 
efektów oraz biegłości językowej. Treść zajęć obejmuje także przygotowywanie i prowadzenie kursów i lekcji 
przygotowujących uczniów do egzaminów językowych, a także nauczanie języka zintegrowane z nauczaniem innych 
przedmiotów (CLIL). Zajęcia dotyczyć będą także zagadnień związanych z budowaniem autonomii uczniów i 
przygotowaniem ich do uczenia się języka przez całe życie.  
 

Nauczanie systemów i sprawności 
językowych w szkole 
ponadpodstawowej 
ogólnokształcącej (język B lub C) 

 K       30 3 EP/EU 
Proj 

B  

 Podczas kursu studenci poznają szczegółowe reguły planowania lekcji językowych na tym etapie edukacyjnym i poznają 
właściwe dla tej grupy wiekowej metody i techniki prezentacji i ćwiczenia słownictwa, gramatyki, funkcji językowych, 
zasad organizacji dyskursu i wymowy języka B/C, a także zagadnień związanych z kulturą danego obszaru językowego. 
Ponadto, omawiane są sposoby rozwijania sprawności mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu w języku B/C. 
Studenci zapoznają się z materiałami dydaktycznymi oraz formami działań dydaktycznych dostosowanymi do potrzeb 
uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas kursu studenci poznają także egzaminy biegłości w języku B lub C kierowane 
do tej grupy wiekowej, zarówno polskie jak i zagraniczne. 

Nauczanie języka zawodowego (B 
lub C) 

 K       30 3 EP/EU 
Proj 

B  
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Treści programowe dla przedmiotu  Nauczanie języka specjalistycznego i zawodowego B/C 
Podczas kursu uczniowie poznają znaczenie kompetencji w zakresie języka obcego jako części kompetencji zawodowych 
na przykładzie treści związanych z wybraną specjalnością lub zawodem, takie jak opis specjalności lub zawodu, czynności 
zawodowe, kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Kurs obejmuje także zagadnienia związane z identyfikacją potrzeb 
uczniów w zakresie języka specjalistycznego lub zawodowego, opracowaniem treści nauczania i sylabusów, planowaniem 
zajęć i przygotowaniem materiałów dydaktycznych w tym zakresie. Studenci poznają także techniki samokształceniowe 
związane z rozwojem językowym w wybranych specjalizacjach i zawodach.  
 

Praktyka psychopedagogiczna (B 
lub C) 

       prakt
yka 

30 3 dziennik 
praktyk 

P  

Treści programowe dla przedmiotu  Celem praktyk pedagogicznych w szkole ponadpodstawowej jest konfrontacja wiedzy pedagogicznej, zdobytej w toku 
cyklu zajęć teoretycznych z rzeczywistością edukacyjną w szkole. Rozwijanie umiejętności badawczych w zakresie 
obserwacji procesu komunikacji uczeń- nauczyciel na lekcji, diagnozy stylu kierowania wychowawczego, zachowań 
agresywnych i przemocy szkolnej oraz zachowań dyskryminacyjnych. Dokonanie analizy doświadczeń po odbyciu praktyk 
w instytucji. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 6 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim): 12 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 18 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 90 
Łączna liczba godzin praktyk w semestrze letnim: 30 (praktyka psychopedagogiczna po semestrze pierwszym, przypisana do semestru drugiego) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 150 
Łączna liczba godzin praktyk w roku: 30 (praktyka psychopedagogiczna po semestrze pierwszym, przypisana do semestru drugiego) 
 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 
  

 
Specjalność nauczycielska (nakładka opcjonalna) 
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Praktyka dydaktyczna 
(po 2. semestrze, przypisana do 
semestru 3.) 

       prakt.  4 sprawozdanie, 
dziennik 
praktyk 

P  

Treści programowe dla przedmiotu  Praktyka dydaktyczna – przygotowanie do nauczania języka obcego (B lub C) dotyczy praktycznego przygotowania do 
wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na kolejnym etapie edukacji (szkoła ponadpodstawowa) zgodnie z 
wymogami zapisanymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków. 
Celem praktyk jest utrwalenie przez studentów praktycznego stosowania różnorodnych metod, technik oraz środków 
dydaktycznych w nauczaniu języka obcego, utrwalenie zdobytej wiedzy w zakresie organizacji pracy w szkole, planowania i 
realizacji procesu kształcenia. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 4 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim): 0 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 4 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): brak zajęć, 120 godz. praktyk dydaktycznych, odbytych po semestrze 2. 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 0 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): brak zajęć, 120 godz. praktyk dydaktycznych, odbytych po semestrze 2. 
Łączna liczba godzin dla cyklu: 150 
Łączna liczba praktyk dla cyklu: 150, w tym 30 psychopedagogicznych i 120 dydaktycznych”. 
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Załącznik nr 21 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

„Załącznik nr 94 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest 
kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin [%] 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Nauki fizyczne 54% Nauki fizyczne 

Dziedzina nauk medycznych 
i o zdrowiu 

Nauki medyczne 33%  

Dziedzina nauk medycznych 
i o zdrowiu 

Nauki o zdrowiu 13%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: optometria 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: optometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 wpływ fizycznych czynników środowiskowych na stan zdrowia narządu 
wzroku oraz regulacje prawne z zakresu optometrii pracy 

 
 
 
 
 
 
 

P7S_WG 

K_W02 wpływ wybranych środków farmaceutycznych na organizm, szczególnie 
na układ wzrokowy oraz leków i farmaceutycznych środków 
diagnostycznych stosowanych w okulistyce 

K_W03 w stopniu zaawansowanym proces widzenia, przetwarzania informacji 
wzrokowej, fizyczne i fizjologiczne aspekty widzenia wraz z zasadami 
pomiarów psychofizycznych 

K_W04 a także opisuje w stopniu pogłębionym właściwości optyczne układu 
wzrokowego zarówno w stanach fizjologicznych, jak i patologicznych 

K_W05 metody optycznej korekcji wad wzroku i zaburzeń funkcjonalnych 
widzenia, z uwzględnieniem widzenia obuocznego, oraz ich 
komplementarność do metod chirurgicznych 

 



3 

K_W06 prawidłowy oraz patologicznie zaburzony proces rozwoju i starzenia się 
narządu wzroku oraz zna sposoby określania poziomu rozwoju 
percepcji wzrokowej 

 
 
 
 
 
 
 
 

P7S_WG 

K_W07 rodzaje, budowę i fizyczne podstawy działania aparatury i testów 
wykorzystywanych w pomiarach optometrycznych i w rehabilitacji 
narządu wzroku 

K_W08 procedury optometryczne i rehabilitacyjne wykorzystywane w badaniu 
układu wzrokowego oraz usprawnienia funkcjonowania procesu 
widzenia 

K_W09 zasady działania pomocy wzrokowych oraz techniki oceny i pomiarów 
oka umożliwiające podjęcie decyzji w zakresie zaopatrzenia pacjentów 
z ametropią, zaburzeniami widzenia obuocznego oraz pacjentów 
słabowidzących w pomoce wzrokowe optyczne i nieoptyczne 

K_W10 zasady doboru i użytkowania soczewek kontaktowych o różnym 
przeznaczeniu i budowie, zasady postępowania z pacjentami w 
zakresie kwalifikacji do noszenia soczewek kontaktowych i opieki nad 
użytkownikiem soczewek kontaktowych 

K_W11 zagadnienia ekonomiczne, prawne i etyczne dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej w formie gabinetu optometrycznego 

 
P7S_WK 

K_W12 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 
K_W13 w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty właściwości i oddziaływań 

promieniowania elektromagnetycznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem fizyki laserów FIZ 

P7S_WG 

K_W14 wybrane aspekty współczesnych badań z nauk fizycznych, które mogą 
mieć zastosowanie w optometrii lub psychofizyce widzenia 

P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 przeprowadzić pełne badanie optometryczne pacjenta, w tym badania 
specjalistyczne, w celu zmierzenia parametrów układu wzrokowego i 

P7S_UW, 
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jakości widzenia metodami przedmiotowymi i podmiotowymi i na tej 
podstawie zalecić adekwatną korekcję soczewkami okularowymi, 
kontaktowymi oraz innymi pomocami wzrokowymi i przeprowadzić 
aplikację tych pomocy, a także  zaplanować dalsze postępowanie z 
pacjentem, w tym skierowanie do właściwego lekarza specjalisty gdyby 
stan pacjenta tego wymagał 

K_U02 rozpoznać zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia widzenia 
obuocznego i wdrożyć odpowiednie postępowanie w zakresie korekcji 
optycznej, dodatkowych pomocy wzrokowych oraz technik rehabilitacji i 
usprawnienia procesu widzenia, a także przeszkolić pacjenta do 
samodzielnego wykonywania ćwiczeń wzrokowych i korzystania z 
dobranych dla niego pomocy wzrokowych 

 
 

P7S_UW 

K_U03 posługiwać się aparaturą i sprzętem diagnostycznym stosowanymi w 
praktyce optometrycznej oraz zinterpretować uzyskane wyniki, w 
szczególności przy użyciu wiedzy z zakresu nauk fizycznych, a także 
obsługiwać wybraną specjalistyczną aparaturę pomiarową stosowaną w 
badaniach narządu wzroku i przygotowywać wyniki pomiarów do 
interpretacji przez lekarza specjalistę 

 
 

P7S_UW, 

K_U04 Prowadzić dokumentację optometryczną i medyczną pacjentów 
zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa 

P7S_UW 

K_U05 Planować własną pracę oraz organizować pracę w zespole 
interdyscyplinarnym, komunikując się skutecznie ze specjalistami 
działającymi w ochronie zdrowia i z podmiotami ze swojego otoczenia 
społeczno-gospodarczego oraz przyjmując w takiej współpracy rolę 
lidera 

P7S_UO 

K_U06 posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na 
samodzielne uzupełnianie wykształcenia oraz komunikację ze 
specjalistami w zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie 
z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 
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K_U07 zastosować technologie informacyjne i komunikacyjne, w szczególności 
do pozyskania i przekazania rzetelnej wiedzy. 

P7S_UW 

K_U08 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w 
tym samokształcenia) w zakresie wybranej specjalności oraz poza nią 

P7S_UU 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 pełnienia roli społecznej jako propagatora wiedzy o ochronie wzroku i 
zasadach higieny, profilaktyki i korekcji wad wzroku 

 
 

P7S_KO K_K02 aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
działających w obszarze optyki okularowej, optometrii oraz 
pozazawodowych inicjatywach na rzecz dobrego widzenia.  

K_K03 podporządkowywania się ograniczeniom i zaleceniom prawnym oraz 
etycznym dotyczącym pracy optometrysty 

PS7_KR 

K_K04 krytycznej oceny swojej wiedzy i swoich umiejętności i do ustawicznego 
dokształcania się 

PS7_KK 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów:  nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Ćwicze
nia 
klinicz
ne 

Terapia widzenia 30       45 75 9 EP i egzamin 
praktyczny P Nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Diagnozowanie zaburzeń widzenia obuocznego i ich nieinwazyjna leczenie za pomocą specjalistycznych ćwiczeń narządu wzroku i 
ćwiczeń behawioralnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U04 
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Zaawansowane 
metody badawcze 
w optometrii i 
psychofizyce 
widzenia 

15        15 4 EP oraz praca 
semestralna P Nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedstawienie metod badawczych i aparatury wykorzystywanych we współczesnych badaniach naukowych z zakresu optometrii i 
psychofizyki widzenia. Lektura prac przeglądowych i naukowych poświęconych metodom badawczym optometrii i psychofizyki widzenia, 
również w języku angielskim. Przygotowanie – na podstawie tych lektur – pracy semestralnej poświęconej wybranemu aspektowi 
rozwoju optometrii i psychofizyki widzenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W07, K_U06 
  

Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne  

30   45     75 4 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozwijanie umiejętności praktycznych związanych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi. Nauka programowania w języku 
Python, jako przygotowanie do posługiwania się pakietem PsychoPy wykorzystywanym w eksperymentach psychofizycznych, głównie do 
generowania bodźców wzrokowych w psychofizyce widzenia. Elementy wykorzystania narzędzi sieciowych i baz danych przydatnych w 
praktyce optometrycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_U03, K_U07 

Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 

30        30 2 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej 
innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie 
wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia 
prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności 
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innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i 
technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11 

Podstawy fizyki 
laserów i 
zastosowania w 
okulistyce 

30        30 3 EU B Nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Spektroskopia atomowa/molekularna ośrodków laserujących. Warunki wzbudzenia akcji laserowej, superluminescencja. Klasyfikacja 
laserów ze względu na rodzaj ośrodka aktywnego i rodzaj wzbudzenia. Parametry fizyczne i geometryczne wiązki laserowej. Generacja 
drugiej harmonicznej, mode locking, przestrajanie, mode locking w dziedzinie Fouriera, oddziaływanie wiązki laserowej z tkankami oka, 
rodzaje laserów stosowane w chirurgii i diagnostyce okulistycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05, K_W08, K_W13 

Środowiskowe 
seminarium nauk o 
widzeniu 

  30      30 2 zaliczenie na 
ocenę B Nauki fizyczne 

Nauki medyczne 

Treści 
programowe 

Prezentacja zagadnień stanowiących aktualnie przedmiot badań w zakresie optometrii, zwłaszcza z wykorzystaniem najnowszych 
technologii pomiarowych i osiągnięć w zakresie inżynierii biomedycznej. Prelegenci, zwłaszcza z zewnętrznych instytucji, zapraszani 
przez nauczycieli akademickich prowadzących seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W07, K_U08 
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Przedmiot do 
wyboru z fizyki lub 
biofizyki 

        
60 6 EP lub  zaliczenie 

na ocenę B Nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Uzupełnienie i rozwój wiedzy ze współczesnych metod fizyki i biofizyki, ze szczególnym uwzględnieniem tematów mających 
zastosowanie w optometrii lub psychofizyce widzenia. Wybór przedmiotów odbywa się indywidualnie, po konsultacjach z opiekunem 
kierunku, który, biorąc pod uwagę efekty uczenia się uzyskane dotąd przez studenta, sugeruje i doradza optymalny zestaw przedmiotów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14, K_U03, K_U08 
 

Interna dla 
optometrystów 45        45 5 EU P Nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Choroby narządów i ogólnoukładowe mające wpływ na stan zdrowia narządu wzroku. Choroby układów krążenia, krwi, 
endokrynologiczne, neurologiczne, reumatyczne, zakaźne, onkologiczne, deficyty żywieniowe, dziedziczenie chorób, odporność 
wrodzona i nabyta (szczepienia). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W05 
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Zaćma i protezo-
wanie oka soczew-
kami wewnątrz-
gałkowymi 

     15   15 2,5 EU P Nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Etiologia i rodzaje zaćmy. Metody usuwania zmętniałej soczewki oka. Kwalifikacja pacjenta do operacji zaćmy. Rodzaje wszczepialnych 
soczewek wewnątrzgałkowych. Rozpoznawanie rodzajów soczewek i pomiar parametrów optycznych. Monitorowanie błędu refrakcji w 
okresie pooperacyjnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05 

Postępy 
kontaktologii      15   15 2,5 EU P Nauki fizyczne 

Nauki o zdrowiu 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedstawienie najnowszych konstrukcji soczewek kontaktowych miękkich, sztywnych tlenoprzepuszczalnych, hybrydowych 
w tym soczewek wieloogniskowych, torycznych, skleralnych, miniskleralnych, leczniczych i diagnostycznych. Rozpoznawanie 
rodzajów soczewek i pomiar ich parametrów optycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W10 

Eksperymenty z 
psychofizyki 
widzenia 

15   15     30 4 zaliczenie na 
ocenę P 

Nauki fizyczne 
Nauki o zdrowiu 

Psychologia 

Treści 
programowe 

Generowanie bodźców wzrokowych stacjonarnych i dynamicznych aktywujących wybrane obszary kory wzrokowej, bodźców 
stosowanych w ustalaniu parametrów progowych widzenia i bodźców stosowanych w celach diagnostycznych z użyciem odpowiedniego 
pakietu numerycznego, np. PsychoPy. Planowanie i przygotowanie eksperymentu oraz opracowanie wyników eksperymentu w postaci 
raportu z badań w języku angielskim. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U03 

Wariant A: 
 
Pracownia 
sygnałów 
bioelektrycznych 
 
Wariant B: 
 
Pracownia 
fizyczna dla 
zaawansowanych 
B  

     
 
 

60 
 
 
 
 
 

50 

    
 
 

60 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 

5 
 
 
 
 
 

5 

zaliczenie na 
ocenę P Nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z planowaniem przeprowadzaniem eksperymentów fizycznych dotyczących zjawisk 
użytecznych w pracy optometrysty. A. Badanie parametrów spójnościowych i geometrycznych wiązek laserowych. B. Metody rejestracji 
sygnałów bioelektrycznych, które powstają w ciele człowieka; budowa i parametry aparatury pomiarowej; zakłócenia towarzyszące 
rejestracji sygnałów bioelektrycznych oraz metod ich eliminacji. Rejestracja i analiza elektrookulogramu. Rejestracja i analiza reakcji 
skórno-galwanicznej. Pomiar czynności elektrycznej mózgu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U03 

Środowiskowe 
seminarium nauk o 
widzeniu 

  30      30 2 zaliczenie na 
ocenę B Nauki fizyczne 

Nauki medyczne 

Treści 
programowe 

Prezentacja zagadnień stanowiących aktualnie przedmiot badań naukowych w zakresie optometrii, zwłaszcza z wykorzystaniem 
najnowszych technologii pomiarowych i osiągnięć w zakresie inżynierii biomedycznej. Prelegenci, zwłaszcza z zewnętrznych instytucji, 
zapraszani przez nauczycieli akademickich prowadzących seminarium. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W07, K_U08 

Neurobiologia 
lub 
Inny przedmiot z 
zakresu 
neuropsychologii, 
neurobiologii lub 
neuronauk 

30        30 3 EP B Nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Poziomy organizacji układu nerwowego. Zjawiska elektryczne w układzie nerwowym. Podstawy teorii zmysłów. Czucie somatyczne i 
głębokie. Zmysł słuchu. Zmysł wzroku. Kontrola ruchu. Podstawy teorii emocji. Podstawy teorii uczenia się.i pamięci. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W06 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki z dziedziny nauk 
humanistycznych 
lub społecznych* 

        60 6 EU   

Treści 
programowe 

Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych i nauk medycznych, w szczególności znajomość wybranych 
fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12 

* co najmniej 5 ECTS z dziedzin nauk humanistycznych lub nauk społecznych 



13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Ćwicze
nia 
klinicz
ne 

Praktyka 
zawodowa        420 420 18 Karty badań, opisy 

przypadków P 
Nauki medyczne 
Nauki o zdrowiu 
Nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przyjmowanie pacjentów w gabinecie optometrycznym lub w Akademickim Centrum Kształcenia Optometrystów.  
W trakcie praktyki student powinien zgromadzić doświadczalne dane kliniczne, które wykorzysta w pracy dyplomowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 

Seminarium 
dyplomowe i 
przygotowanie 
pracy dyplomowej 

  

      80 12 zaliczenie B Nauki fizyczne 
Nauki o zdrowiu 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Opracowanie, prezentacja i analiza wybranych wyników pomiarów  przeprowadzonych w trakcie trzymiesięcznej praktyki zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05, K_W08, K_W10, K_U08 

Łączna liczba punktów ECTS 30:  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 500 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1100 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 
kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki ścisłe i przyrodnicze Nauki fizyczne 41% 

Nauki Medyczne i o zdrowiu Nauki medyczne  27% 

Nauki Medyczne i o zdrowiu Nauki o zdrowiu 17% 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 3 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 90 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0533 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 32 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

78 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

45 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) nie dotyczy 
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Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Minimum 420 godzin, 18 
ECTS 

Praktyki mają na celu: poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; kształtowanie umiejętności 
niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania 
kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; 
pogłębianie wiedzy o poszczególnych dziedzinach gospodarki; stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy; 
poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów 
Wspólnot Europejskich; poszerzenie znajomości języków obcych. 
Praktyka zawodowa trwa trzy miesiące (420 godzin)i obejmuje przyjmowanie pacjentów w gabinecie optometrycznym lub w Akademickim  
Centrum Kształcenia Optometrystów.  
W trakcie praktyki student powinien zgromadzić doświadczalne dane kliniczne, które wykorzysta w pracy dyplomowej. 
Praktyka zawodowa w zewnętrznej instytucji odbywana jest na podstawie Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych/praktyki 
zawodowej, zawieranego pomiędzy Wydziałem a Organizatorem praktyk/Organizatorem praktyki. 
”. 
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Załącznik nr 22 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

„Załącznik nr 95 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

prowadzonych w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne nauki o religii i kulturze 83 % nauki o religii i kulturze 

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 13%  

Nauki humanistyczne językoznawstwo 4%  

Nauki humanistyczne - 100% - 
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2. Kierunek studiów:  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:           orientalistyka – Azja Środkowa: mongolistyka i tybetologia 
Poziom kształcenia:                    studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia:                        ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent  

K_W01 
Ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i 
metodologię) z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, 
religioznawstwa i historii 

P7S_WG 

K_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z 
zakresu kultury, literatury, języka, filozofii i religii oraz historii i zagadnień 
społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

P7S_WG 

K_W03 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Azji Środkowej, 
Mongolii i Tybetu (z zakresu kultury, literatury, języka, filozofii i religii oraz 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu 

P7S_WG 

K_W04 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o językach Azji Środkowej, Mongolii i 
Tybetu P7S_WG 

K_W05 
Ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki 
Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu i ośrodkach badawczych w Polsce i na 
świecie 

P7S_WK 
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K_W06 

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania 
różnych wytworów kultury Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu właściwe dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa, 
literaturoznawstwa i studiów nad kulturą, filozofii i religioznawstwa oraz 
historii 

P7S_WK 

K_W07 Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i 
wartościowania) Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu P7S_WK 

K_W08 Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Mongolii i Tybetu P7S_WG 

K_W09 
Ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania we 
współczesnym i klasycznym języku mongolskim, współczesnym i klasycznym 
języku tybetańskim 

P7S_WG 

K_W10 
Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych Mongolii i Tybetu w zakresie 
warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i 
interkulturową 

P7S_WG 

K_W11 Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami 
własności intelektualnej P7S_WK 

Umiejętności: absolwent  

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z 
różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy P7S_UW 

K_U02 Potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na 
podstawie materiałów źródłowych P7S_UW 

K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze 
oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej P7S_UU 

K_U04 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych P7S_UW 

K_U05 
Potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu 
problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach 
profesjonalnych 

P7S_UW 
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K_U06 
Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Mongolii i Tybetu 
w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych 
i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami 

P7S_UK 

K_U07 
Potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i 
religijnych Mongolii i Tybetu a procesami społecznymi, kulturalnymi i 
gospodarczymi 

P7S_UW 

K_U08 

Potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i 
inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze 
społecznym) Mongolii i Tybetu prawidłowo umieszczając je w kontekście 
kulturowym 

P7S_UW 

K_U09 

Umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi 
tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Mongolii i Tybetu 
(film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami 
tradycji i współczesności 

P7S_UW 

K_U10 

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów 
kultury Mongolii i Tybetu w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i 
szkół badawczych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i studiów 
nad kulturą, filozofii i religioznawstwa oraz historii, stosując oryginalne 
podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki 

P7S_UW 

K_U11 Potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji 
społeczno-politycznej/ językowej/ kulturowej Mongolii i Tybetu P7S_UW 

K_U12 Potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory 
współczesnej kultury Mongolii i Tybetu P7S_UW 

K_U13 Potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa Mongolii i Tybetu P7S_UK 

K_U14 Posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U15 Posługuje się językiem mongolskim lub tybetańskim na poziomie B2 P6S_UK 

K_U16 
Potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i 
pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-
kulturowym kontekście Mongolii i Tybetu 

P7S_UK 
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K_U17 
Potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać 
źródła we współczesnym i klasycznym języku mongolskim i/lub tybetańskim, 
odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł 

P6S_UO 

K_U18 

Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z 
zakresu problematyki kulturowej Mongolii i Tybetu w języku polskim oraz w 
we współczesnym języku mongolskim i/lub tybetańskim z uwzględnieniem 
tradycji intelektualnej Mongolii i Tybetu 

P7S_UK 

K_U19 
Posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych 
opinii i wniosków w języku polskim oraz w we współczesnym języku 
mongolskim i/lub tybetańskim 

P7S_UK 

K_U20 Posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów P7S_UK 

K_U21 
Potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i 
internetowych w języku polskim i we współczesnym i klasycznym języku 
mongolskim i/lub tybetańskim 

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent  

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób P7S_UU 

K_K02 Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać 
kontakty i budować relacje społeczne P67S_UG 

K_K03 Potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z 
przedstawicielami odmiennych kultur P7S_KO 

K_K04 Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej, zawodowej i społecznej P7S_KO 

K_K05 Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową P7S_KK 

K_K06 
Ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, 
religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw 
społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych 

P7S_KK 



6 

 

K_K07 Rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z 
przekazywaniem wiedzy o Mongolii i Tybecie 

P7S_KR 
 

K_K08 Rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz 
Mongolii i Tybetu P7S_KK 

K_K09 
Dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości 
filozoficzno-społeczno-kulturowe Mongolii i Tybetu, traktuje kulturową 
synergię jako wartość dodaną 

P7S_KK 

K_K10 
Aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej 
komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, 
kontaktów na gruncie własnym i w Mongolii i Tybecie 

P7S_KO 
 
 

K_K11 
Aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny 
kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury 
Mongolii i Tybetu 

P7S_KO 
 
 

K_K12 
Potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach 
profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy 
imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK 

K_K13 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz 
do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalność na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 
 4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Textology, Orality 
and Perforamtive 

Performing Arts in 
Asia and Africa 

15 30       45 4 ZU / ZP B 
Studies on 
culture and 

religion  

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
LECTURES AND SEMINARS DEVOTED TO TEACHING ON THEORY AND PRACTICE OF STUDIES ON TEXTOLOGY, ORALITY 

AND PERFORMATIVE PERFORMING ARTS ON SELECTED EXAMPLES OF ASIAN AND AFRICAN CULTURE 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, T_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Mongolian 
language and 

culture 
   30     30 4 EU I EP  

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

MODERN MONGOLIAN LANGUAGE IN PRACTICE: THE AIM OF THE COURSE IS TO IMPROVE AND BROADEN KNOWLEDGE 
OF MODERN MONGOLIAN GAINED DURING PREVIOUIS YEARS OF STUDIES. LESSONS FOCUS ON READING AND 

TRANSLATING SPECIALIZED TEXTS AND ON CONVERSATIONS IN MODERN MONGOLIAN. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

 
Tibetan language 

and culture 
 

   30     30 4 EU I EP  
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

LEARNING OF MODERN TIBETAN LANGUAGE CONTINUED. LESSONS FOCUS ON LEARNING SPECIALIZED VOCABULARY 
AND COMPLICATED GRAMMATICAL PHRASES. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Mongolian and 
Tibetan Texts    30     30 4 ZU / ZP B Studies on 

literature 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
PRACTICING TRANSLATION AND ANALYZE OF ORIENTAL TEXTS BASED ON WORKS WRITTEN IN MODERN/CLASSICAL 

MONGOLAN OR TIBETAN  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, 
K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09K_U06, K_U08, K_U09, 

K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09 

Special Topic 
Lectures 30        30 3 EU / EP  

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
THIS LECTURE IS DEVOTED TO PRESENTING SELECTED TOPIC BASED ON THE METHODOLOGY OF LITERARY STUDIES OR 

LINGUISTIC STUDIES OR CULTURE AND RELIGION STUDIES. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, K_U11, K_U12, K_U20, K_U21, 

K_K01, K_K04, K_K06, K_K08, K_K09 

Specialization 
seminar – 
Mongolian 

Culture, Literature 
and Language 

 30       30 3 EU / EP B 
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
CLASSES DEVOTED TO INTRODUCING METHODOLOGY OF STUDIES ON MONGOLIAN LITERETURE / LANGUAGE / CULTURE 

AND  RELIGION 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, 

K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10 

Seminar on 
Mongolian and 
Tibetan culture 

and religion 
 30       30 2 ZU / ZP B 

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
SEMINAR ON SELECTED ISSUES OF MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES FOCUSING ON CULTURE AND RELIGION 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 

K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

M.A. Seminar (W)   30      30 6 ZAL B 
Studies on 
culture and 

religion 
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Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
THE MA SEMINAR ASSITING STUDENTS IN THEIR RESEARCH AND WRITING MA THESES IN THE FIELD OF MONGOLIAN 

AND/OR TIBETAN STUDIES . 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 255 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 690 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – zajęcia do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Textology, Orality 
and Performative 
Performing Arts 

in Asia and Africa 
15 30       45 6 ZU / ZP EU / EP B 

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
LECTURES AND SEMINARS DEVOTED TO TEACHING ON THEORY AND PRACTICE OF STUDIES ON TEXTOLOGY, ORALITY 

AND PERFORMATIVE PERFORMING ARTS ON SELECTED EXAMPLES OF ASIAN AND AFRICAN CULTURE  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, T_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Mongolian 
language and 

culture 
   30     30 4 EU I EP  

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

MODERN MONGOLIAN LANGUAGE IN PRACTICE: THE AIM OF THE COURSE IS TO IMPROVE AND BROADEN KNOWLEDGE 
OF MODERN MONGOLIAN GAINED DURING PREVIOUIS YEARS OF STUDIES. LESSONS FOCUS ON READING AND 

TRANSLATING SPECIALIZED TEXTS AND ON CONVERSATIONS IN MODERN MONGOLIAN. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 
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Tibetan language 

and culture 
 

   30     30 4 EU I EP  
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
LEARNING OF MODERN TIBETAN LANGUAGE CONTINUED. LESSONS FOCUS ON LEARNING SPECIALIZED VOCABULARY 

AND COMPLICATED GRAMMATICAL PHRASES. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Mongolian and 
Tibetan Texts    30     30 4 ZU / ZP B Studies on 

literature 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
PRACTICING TRANSLATION AND ANALYSIS OF ORIENTAL TEXTS BASED ON WORKS WRITTEN IN MODERN/CLASSICAL 

MONGOLAN OR TIBETAN  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, 
K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09K_U06, K_U08, K_U09, 

K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09 

Special Topic 
Lectures 30        30 3 EU / EP  

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
THIS LECTURE IS DEVOTED TO PRESENTING SELECTED TOPIC BASED ON THE METHODOLOGY OF LITERARY STUDIES OR 

LINGUISTIC STUDIES OR CULTURE AND RELIGION STUDIES. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, K_U11, K_U12, K_U20, K_U21, 
K_K01, K_K04, K_K06, K_K08, K_K09 

Specialization 
seminar – 

Tibetan Culture, 
Literature and 

Language 

 30       30 3 EU / EP B 
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
CLASSES DEVOTED TO INTRODUCING METHODOLOGY OF STUDIES ON TIBETAN LITERETURE / LANGUAGE / CULTURE 

AND  RELIGION 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, 
K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10 

M.A. Seminar (W)   30      30 6 ZAL B 
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
THE MA SEMINAR ASSITING STUDENTS IN THEIR RESEARCH AND WRITING MA THESES IN THE FIELD OF MONGOLIAN 

AND/OR TIBETAN STUDIES 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 690+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – zajęcia do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny  
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

 
4.3 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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General University 
Course (W)*         30 5    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

CLASSES OFFERED IN GENERAL REGISTRATION AT THE UNIVERSITY OF WARSAW HELPING STUDENTS TO DEVELOP 
THEIR GENERAL AND ACADEMIC KNOWLEDGE ON THEIR INDIVIDUAL INTERESTS.  

CONTENT OF THE CLASS SELECTED BY A STUDENT AS DESCRIBED IN COURSE DESCRIPTION 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
AS DESCRIBED IN COURSE DESCRIPTION 

Mongolian 
language and 

culture 
   30     30 4 EU I EP  

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

MODERN MONGOLIAN LANGUAGE IN PRACTICE: THE AIM OF THE COURSE IS TO IMPROVE AND BROADEN KNOWLEDGE 
OF MODERN MONGOLIAN GAINED DURING PREVIOUIS YEARS OF STUDIES. LESSONS FOCUS ON READING AND 

TRANSLATING SPECIALIZED TEXTS AND ON CONVERSATIONS IN MODERN MONGOLIAN. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

 
Tibetan language 

and culture 
 

   30     30 4 EU I EP  
Studies on 
culture and 

religion 
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Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
LEARNING OF MODERN TIBETAN LANGUAGE CONTINUED. LESSONS FOCUS ON LEARNING SPECIALIZED VOCABULARY 

AND COMPLICATED GRAMMATICAL PHRASES 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Mongolian and 
Tibetan Texts    30     30 4 ZU / ZP B Studies on 

literature 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
PRACTICING TRANSLATION AND ANALYZE OF ORIENTAL TEXTS BASED ON WORKS WRITTEN IN MODERN/CLASSICAL 

MONGOLAN OR TIBETAN  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, 
K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09K_U06, K_U08, K_U09, 

K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09 

Specialization 
seminar - Modern 

issues of 
Mongolian/Tibetan 

culture 

 30       30 5 EU / EP B 
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
CLASSES DEVOTED TO INTRODUCING METHODOLOGY AND RESEARCH ON SELECTED MODERN ISSUES OF 

MONGOLIAN/TIBETAN LITERETURE / LANGUAGE / CULTURE AND  RELIGION 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, 

K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10 

Seminar on 
Mongolian and 
Tibetan culture 

and religion 
 30       30 2 ZU / ZP B 

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
SEMINAR ON SELECTED ISSUES OF MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES FOCUSING ON CULTURE AND RELIGION 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 

K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

M.A. Seminar (W)   30      30 6 ZAL B 
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
THE MA SEMINAR ASSITING STUDENTS IN THEIR RESEARCH AND WRITING MA THESES IN THE FIELD OF MONGOLIAN 

AND/OR TIBETAN STUDIES 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* incl. at least 5 ECTS points for course of social sciences /* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w 
ciągu całych studiów) 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 690 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – zajęcia do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

General 
University 

Course (W)* 
        30 4    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

CLASSES OFFERED IN GENERAL REGISTRATION AT THE UNIVERSITY OF WARSAW HELPING STUDENTS TO DEVELOP 
THEIR GENERAL AND ACADEMIC KNOWLEDGE ON THEIR INDIVIDUAL INTERESTS.  

CONTENT OF THE CLASS SELECTED BY A STUDENT AS DESCRIBED IN COURSE DESCRIPTION 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

AS DESCRIBED IN COURSE DESCRIPTION 

M.A. Seminar (W)   30      30 26 Proj B 
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
THE MA SEMINAR ASSITING STUDENTS IN THEIR RESEARCH AND WRITING MA THESES IN THE FIELD OF MONGOLIAN 

AND/OR TIBETAN STUDIES 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych / * w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w 
ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 690 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

5. Semestr dla specjalności – nie dotyczy 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
NAUKI HUMANISTYCZNE nauki o kulturze i religii 61% 

NAUKI HUMANISTYCZNE literaturoznawstwo 17% 

NAUKI HUMANISTYCZNE językoznawstwo 14% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 (cztery) 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 0232 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 53 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

min. 111 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

min. 5 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) Nie dotyczy 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

81 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
” 
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Załącznik nr 23 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

„Załącznik nr 110 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 100% Pedagogika  
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Pedagogika 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Poziom kształcenia: Drugi  
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 
dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w pogłębionym stopniu terminologię stosowaną w pedagogice, subdyscyplinach 
pedagogiki oraz terminologię dyscyplin pokrewnych 

P7S1_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu źródła i usytuowanie pedagogiki w systemie nauk oraz jej 
relacje z innymi dyscyplinami nauki 

P7S1_WG 

K_W03 w pogłębionym stopniu metodologiczne paradygmaty badań w naukach społecznych P7S1_WG 

K_W04 w pogłębionym stopniu podziały wewnętrzne pedagogiki (subdyscypliny, specjalności), 
w zakres której wchodzą podstawy teoretyczne i rozwiązania metodyczne 

P7S1_WG 

K_W05 w pogłębionym stopniu charakterystykę ontogenetycznego rozwoju człowieka P7S1_WG 

K_W06 w pogłębionym stopniu funkcjonowanie różnorodnych instytucji edukacyjnych ich 
misję, cele, funkcje oraz zasady organizacji 

P7S1_WG 

K_W07 w pogłębionym stopniu procesy edukacji, teorie procesów kształcenia, wychowania P7S1_WG 
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oraz wsparcia w rozwoju  

K_W08 współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, historyczne i kulturowe konteksty oraz 
determinanty tego rozwoju, a także rodzaje powiązań i relacji społecznych oraz ich 
wagę w perspektywie szeroko rozumianej edukacji 

P7S1_WK 

K_W09 różne struktury społeczne, wiążące je relacje oraz ich znaczenie dla procesów 
edukacyjnych 

P7S1_WK 

K_W10 różnorodność środowisk wychowawczych, w których zakres wchodzą właściwe im 
zjawiska i procesy 

P7S1_WK 

K_W11 strukturę, założone i realizowane funkcje systemu edukacji oraz odniesienia do 
systemów edukacji w innych krajach 

P7S1_WK 

K_W12 problematykę etyczną z uwzględnieniem etyki zawodu oraz prawo autorskie, a także 
konieczność zarządzania własnością intelektualną 

P7S1_WK 

K_W13 pojęcia i teorie z zakresu psychologii edukacyjnej oraz możliwość ich wykorzystywania 
w pracy pedagoga 

P7S1_WG 

K_W14 podstawową wiedzę z zakresu zakładania i zarządzania działalnością w formie 
przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej na rynku usług edukacyjnych 

P7S1_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 obserwować różnorodne zjawiska społeczne, wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać 
informacje na ich temat odwołując się do różnych źródeł i przyjmować różne kryteria 
ich interpretacji 

P7S1_UW 

K_U02 integrować wiedzę  teoretyczną pedagogiki i bliskich jej dyscyplin; analizować, 
diagnozować oraz projektować rozwiązania praktyczne 

P7S1_UW 
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K_U03 formułować problemy, pytania badawcze, adekwatnie dobierać metody, techniki, 
konstruować lub adekwatnie wybierać narzędzia badawcze, analizować, prezentować 
wyniki badań, formułować wnioski, postulować wprowadzenie uzasadnianych 
badaniami zmian, ukazywać kierunek dalszych poszukiwań badawczych w obrębie 
wybranej problematyki 

P7S1_UW 

K_U04 dokonywać obserwacji, konstruować diagnozy, proponować nowe rozwiązania 
problemów pedagogicznych, formułować sądy odnoszące się do rzeczywistości 
społeczno-kulturowej, analizować przyczyny, motywy, wzory zachowań i postaw  

P7S1_UW 

K_U05 adekwatnie wybrać i zastosować praktycznie sposób działania, uwzględniając 
stosowne techniki, metody oraz odpowiednią perspektywę teoretyczną w celu 
uzyskania założonych efektów w pracy zawodowej 

P7S1_UW 

K_U06 wykorzystać różne media oraz wybrane techniki multimedialne w aktywności 
edukacyjnej i działalności zawodowej 

P7S1_UW 

K_U07 komunikować się stosując różne techniki komunikacyjne i prezentować (z 
uwzględnieniem zasad etycznych) własne stanowisko, sądy, wątpliwości poparte 
dobrze przedstawioną argumentacją uwzględniającą różne konteksty i perspektywy 
teoretyczne 

P7S1_UK 

K_U08 w poprawny merytorycznie i formalnie jasny, precyzyjny sposób operować słowem 
mówionym i pisanym (język polski lub obcy), konstruować wypowiedzi prezentujące i 
uzasadniające racje dotyczące problemów i zagadnień pedagogicznych oraz  
formułować opinie krytyczne, w wypowiedziach tych uwzględnia różne stanowiska 
teoretyczne, wiedzę z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin oraz innych nauk 

P7S1_UK 

K_U09 wypowiadać się i przygotować prace pisemne z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin 
w języku polskim i języku obcym - zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu 
B2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

P7S1_UK 
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K_U10 pracować w zespole i zarządzać nim oraz współpracować z instytucjami współtworząc 
i realizując wyznaczone cele, a także rozwiązywać problemy edukacyjne i 
podejmować działania pedagogiczne 

PS7_UO 

K_U11 rozpoznać poziom oraz zakres swojej wiedzy i umiejętności oraz samodzielnie 
planować i realizować uczenie się przez całe życie, mając na uwadze rozwój osobisty i 
zawodowy, a także wspieranie rozwoju innych osób uczestniczących w procesach 
wychowawczych i/lub edukacyjnych 

PS7_UU 

K_U12 wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej w planowaniu działań 
pedagogicznych, ich przeprowadzaniu i ewaluacji 

P7S1_UW 

K_U13  samodzielnie przygotować biznesplan planowanego przedsięwzięcia edukacyjnego P7S1_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności,  rozszerzonego o 
wymiar interdyscyplinarny 

PS7_KK 

K_K02 uczestnictwa w projektach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych 
umożliwiających stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia niezbędnego 
w pracy zawodowej 

PS7_KK 

K_K03 inspirowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego   

PS7_KO 

K_K04 planowania i podejmowania wyzwań na rynku pracy umożliwiających rozwój własnej 
kariery zawodowej 

PS7_KO 

K_K05 przestrzegania etyki zawodowej, rozpoznawania dylematów etycznych związanych z 
wykonywaniem zawodu oraz podejmowania prób ich rozstrzygnięcia 

PS7_KR 

K_K06 przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, działania i ich skutki oraz 
za przygotowanie do wykonywanej pracy 

PS7_KR 
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OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: Pedagogika 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Trener kompetencji miękkich 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 w pogłębionym stopniu terminologię stosowaną w pedagogice i andragogice ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki uczenia się osób dorosłych, rozwoju 
osobistego i zawodowego, niezbędną w pracy trenera kompetencji miękkich 

K_W01, K_W02 

S1_W02 teorie, modele, zjawiska, procesy, uwarunkowania, mechanizmy umożliwiające 
projektowanie oraz realizację zadań rozwojowych i zawodowych  

K_W01, K_W07 
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S1_W03 w pogłębionym stopniu podejścia metodologiczne, metody i narzędzia badawcze 
stosowane zarówno w sytuacjach edukacyjnych, jak również w pracy zawodowej 
trenera 

K_W03, K_W04 

S1_W04 w pogłębionym stopniu charakterystykę rozwoju człowieka w poszczególnych 
okresach dorosłości 

K_W05 

S1_W05 w pogłębionym stopniu kulturowe i społeczne konteksty rozwoju współczesnego 
rynku usług edukacyjnych dla dorosłych, a także zasady funkcjonowania obecnych 
na nim firm, organizacji i instytucji 

K_W06, KW08, K_W09 

S1_WO6 nowoczesne rozwiązania dydaktyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz 
ich znaczenie w budowaniu zaangażowania i zwiększania efektywności procesu 
uczenia się dorosłych  

K_W07 

S1_W07 teoretyczne aspekty szeroko rozumianej przedsiębiorczości umożliwiające 
promowanie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej/organizacji pozarządowej 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W14 

S1_W08 warunki, zjawiska i procesy zachodzące w różnorodnych grupach uczestników 
edukacji dorosłych istotnych w kontekście planowanych i podejmowanych rozwiązań 
edukacyjnych 

K_W07 

S1_W09 terminologię i rozwiązania metodyczne umożliwiające efektywne zarządzanie grupą i 
procesem edukacyjnym stosowanie do reprezentowanych przez uczestników stylów 
uczenia 

K_W01, K_W07 

S1_W10 pojęcia, zagadnienia, kontekst i podstawowe problemy edukacji dorosłych w języku 
angielskim 

K_W01, K_W07 

S1_W11 osobisty potencjał, obszary pracy i możliwości rozwoju osobistego oraz innych osób 
uczestniczących w procesach edukacyjnych 

K_W11 

S1_W12 etykę pracy trenera oraz obowiązujące prawo własności intelektualnej K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 analizować, interpretować sytuacje i zjawiska z obszaru edukacji dorosłych w 
kontekście posiadanej wiedzy teoretycznej oraz dostępnych źródeł 

K_U01 
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S1_U02 zaprojektować i przeprowadzić warsztaty kompetencji miękkich dostosowane do 
różnorodnych grup osób dorosłych oraz przeprowadzić ewaluację pracy własnej w 
sposób krytyczny i refleksyjny  

K_U02 

S1_U03 zastosować nowoczesne rozwiązania dydaktyczne z uwzględnieniem potrzeb grupy 
docelowej uczestników edukacji dorosłych 

K_U02 

S1_U04 identyfikować sytuacje trudne i problemy w sytuacjach edukacyjnych i/lub 
zawodowych oraz projektować rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej   

K_U04, K_U05, K_U13 

S1_U05 prowadzić  obserwacje, formułować wnioski, proponować i wdrażać nowe 
rozwiązania w zakresie podejmowanych działań edukacyjnych i zawodowych 

K_U04 

S1_U06 zastosować różnorodne rozwiązania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w 
celu kreowania wizerunku zawodowego oraz maksymalizowania efektów 
prowadzonej działalności edukacyjnej i zawodowej 

K_U06 

S1_U07 komunikować się z poszanowaniem potrzeb innych osób,  argumentować w sposób 
rzeczowy, bezpośredni i efektywny stosując odpowiednie narzędzia, techniki i style 
komunikacyjne  

K_U07 

S1_U08 dokonywać skutecznej autoprezentacji, formułować sądy, prezentować własne 
stanowisko w sposób rzeczowy i poprawny merytorycznie z problematyki edukacji 
dorosłych (w języku polskim i angielskim, w formie ustnej i pisemnej)  

K_U08, K_U09 

S1_U09 wykorzystać pozycję naturalnego lidera, przewodzić zespołem realizując założone 
cele, a także współpracować z uczestnikami procesów edukacyjnych oraz z innymi 
podmiotami w ramach pracy zawodowej 

K_U10 

S1_U10 stale identyfikować obszary rozwoju osobistego i zawodowego, podejmować 
działania rozwojowe w procesie całożyciowego uczenia się oraz wspierania i 
wspomagania rozwoju innych osób uczestniczących w procesach edukacyjnych 

K_U11 

S1_U11 myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, projektować i podejmować działania 
sprzyjające realizacji własnej kariery zawodowej  

K_U12, K_U13 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 systematycznego rozwijania własnego potencjału rozwojowego, podnoszenia wiedzy 
i rozwoju umiejętności niezbędnych w pracy edukacyjnej trenera oraz realizacji jego 
kariery zawodowej  

K_K01, K_K02 

S1_K02 proponowania rozwiązań, projektowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych w 
obszarze rozwoju kompetencji miękkich, przeznaczonych dla różnorodnych grup 
osób dorosłych  

K_K03 

S1_K03 planowania i rozwijania własnego potencjału osobistego oraz podejmowania działań 
sprzyjających realizacji własnej kariery zawodowej 

K_K04 

S1_K04 wykonywania pracy trenera, rozwiązywania pojawiających się w trakcie pracy 
problemów i dokonywania wyborów zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz 
obowiązującym prawem własności intelektualnej 

K_K05 

S1_K05 rzetelnego oraz świadomego projektowania i wykonywania działań, rozwiązań, 
diagnoz i opinii zawodowych oraz przyjmowania odpowiedzialności za wynikające z 
nich skutki 

K_K06 

3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 
 

w pogłębionym stopniu terminologię stosowaną w doradztwie zawodowym K_W01 

S2_W02 w pogłębionym stopniu podstawy teoretyczne z zakresu doradztwa zawodowego i 
gromadzenia danych z przedmiotowego zakresu 

K_W04 
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S2_W03 w pogłębionym stopniu podziały wewnętrzne pedagogiki w zakres, których wchodzą 
rozwiązania metodyczne związane z warsztatem pracy doradcy zawodowego 

K_W04 

S2_W04 w pogłębionym stopniu ontogenetyczny rozwój człowieka dorosłego (aspekt 
biologiczny, kulturowy, psychologiczny, społeczny i moralny) i jego funkcjonowanie w 
różnych sytuacjach zawodowych 

K_W05 

S2_W05 funkcjonowanie różnorodnych instytucji (edukacyjnych, opiekuńczych, 
wychowawczych, kulturalnych) ich misję, cele, funkcje i zasady organizacji, a także 
relacje występujące między nimi 

K_W06 

S2_W06 teorie zarządzania karierą i rozwojem zawodowym K_W07 

S2_W07 
 

współczesne kierunki rozwoju doradztwa o poradnictwa, ma świadomość 
historycznych i kulturowych kontekstów i determinantów tego rozwoju 

K_W08 

S2_W08 instytucje rynku pracy i wiążące je relacje w kontekście współczesnego rynku pracy K_W06 

S2_W09 różnorodność środowisk wychowawczych w których funkcjonuje człowiek dorosły 
oraz zachodzących w nich zjawisk i procesów 

K_W10 

S2_W10 strukturę, założone i realizowane funkcje rynku pracy oraz instytucji na nim 
funkcjonujących oraz odniesienia do rynku pracy w innych krajach 

K_W09, K_W11 

S2_W11 problematykę etyczną z uwzględnieniem etyki zawodu K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 obserwować różnorodne zjawiska związane z rynkiem pracy, wyszukiwać, 
gromadzić, przetwarzać informacje na ich temat odwołując się do różnych źródeł i 
przyjmować różne kryteria ich interpretacji 

K_U01 

S2_U02 
 

potrafi prawidłowo przygotować proces doradczy biorąc pod uwagę wiedzę 
teoretyczna z pedagogiki i bliskich jej dyscyplin 

K_U02 

S2_U03 potrafi prezentując (z uwzględnieniem zasad etycznych) własne stanowisko, sądy, 
wątpliwości, wyjaśniając stanowiska i procesy społeczne wykorzystać zdobytą wiedzę 
uwzględniając różne konteksty i perspektywy teoretyczne, a także różne stanowiska 
autorskie 

K_U12 
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S2_U04 potrafi obserwować, konstruować diagnozy, formułować sądy do opisu zachowań 
odnoszące się do rzeczywistości społecznej, analizować przyczyny, motywy, wzory 
zachowań i postaw wykorzystując posiadaną wiedzę 

KU_04 

S2_U05 podejmować analizę działań praktycznych stosując należycie dobrze dobraną 
perspektywę teoretyczną 

K_U05 

S2_U06 adekwatnie wybrać i zastosować praktycznie różnorodne rozwiązania doradcze  
uwzględniając stosowne techniki i metody gwarantujące  konkretne efekty  

K_U05 
 

S2_U07 wykorzystać różne media oraz wybrane techniki multimedialne w aktywności 
edukacyjnej i działalności zawodowej 

K_U06 

S2_U08 pracować w zespole, sprawnie realizować wyznaczone cele i komunikować się w 
grupie, przewodzić zespołowi, dążąc do wypracowania optymalnych rozwiązań 

K_U10 

S2_U09 prawidłowo identyfikuje dylematy w obszarze dziedzinowym i rozwiązuje je 
współpracując z różnymi i instytucjami działającymi na rzecz problemów 
edukacyjnych i podejmowania działań pedagogicznych związanych z doradztwem 
zawodowym 

K_U10 

S2_U10 Biorąc pod uwagę rozwój osobisty i zawodowy, a także wspieranie rozwoju innych 
osób poprzez analizowanie poziomu i zakresu swojej wiedzy samodzielnie planuje i 
realizuje uczenie się przez całe życie 

K_U11 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 
 

całożyciowego doskonalenia własnych kompetencji zawodowych oraz wspierania 
innych w tym zakresie 

K_K01, K_K04 

S2_K02 uczestnictwa w projektach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych 
umożliwiających stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia niezbędnego 
w pracy zawodowej 

K_K02 

S2_K03 inspirowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego  oraz antycypowania skutków swojej 
społecznej działalności 

K_K03 
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S2_K04  identyfikowania dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu oraz 
podejmowania prób ich rozstrzygnięcia  
 

K_K05 

S2_K05 współpracy w grupie, dążenia do wypracowania optymalnych rozwiązań oraz 
przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, działania i ich skutki oraz 
za przygotowanie do wykonywanej pracy 

K_K06 

3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 terminologię na poziomie rozszerzonym z zakresu animacji i doradztwa edukacyjno-
zawodowego w kontekście międzykulturowym 

K_W01 

S3_W02 w pogłębionym stopniu źródła i relacje pedagogiki z antropologią, psychologią 
społeczną, socjologią, wiedzą o kulturze i mediach 

K_W02 

S3_W03 genezę i konteksty historyczne, kulturowe oraz determinanty rozwojowe 
współczesnego społeczeństwa wielokulturowego 

K_W08 

S3_W04 w pogłębionym stopniu swoistość metodologiczną badań pedagogicznych, posiada 
także wiedzę z zakresu projektowania diagnoz społecznych i kulturowych oraz 
konstruowania narzędzi diagnostycznych, jak również wykorzystywania metod 
diagnostycznych w procesie poradnictwa edukacyjno-zawodowego 

K_W03 
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S3_W05 w pogłębionym stopniu miejsce animacji społeczno-kulturalnej oraz polityki 
oświatowej w obrębie nauk pedagogicznych 

K_W04 

S3_W06 swoistość funkcjonowania różnych grup wiekowych i społecznych w obszarach 
kultury i życia zawodowego oraz procesów komunikacyjnych zachodzących w 
relacjach interpersonalnych 

K_W05 

S3_W07 różnorodne instytucje rządowe i pozarządowe działające w obszarze animacji i 
poradnictwa zawodowego w Polsce i na świecie 

K_W09 

S3_W08 w pogłębionym stopniu typologie i projektowanie struktur organizacyjnych w obszarze 
społeczeństwa wielokulturowego 

K_W06, K_W09 

S3_W09 kulturowe uwarunkowania procesu kształcenia i pełnienia ról społeczno-zawodowych 
w grupach wielokulturowych 

K_W09 

S3_W10 w pogłębionym stopniu różnorodne instytucje (edukacyjne, opiekuńcze, 
wychowawcze, kulturalne), ich misje, cele, działalności, funkcje, zasady organizacji 

K_W06 

S3_W11 teorie procesów edukacyjnych, uczenia się, nauczania, wychowania i animacji 
społeczno-kulturalnej 

K_W07 

S3_W12 w pogłębionym stopniu uwarunkowania i zróżnicowanie środowisk wychowawczych i 
uczestników procesu animowania oraz procesu doradczego i negocjacyjnego 

K_W10 

S3_W13 strukturę, założone i realizowane funkcje systemu edukacji i odniesienia do systemów 
edukacji  poza granicami kraju 

K_W11 

S3_W14 zasady etyki w zawodzie animatora i doradcy edukacyjnego  K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 wykorzystywać wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu animacji i poradnictwa 
zawodowego do interpretowania problemów społeczeństwa wielokulturowego 

K_U01 

S3_U02 integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną w celu projektowania działań 
praktycznych w zakresie animacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

K_U02 

S3_U03 korzystać z różnych systemów medialnych i kanałów komunikacyjnych jako platformy 
wpływu i budowania przestrzeni rozwoju osobowości 

K_U06 
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S3_U04 budować wypowiedzi w mowie i piśmie poprawne pod względem merytorycznym i 
formalnym oraz formułować krytyczne opinie i oceny 

K_U08 

S3_U05 sprawnie posługiwać się wybranymi metodami i technikami do generowania, 
przetwarzania i analizowania danych empirycznych oraz określić właściwą ich 
interpretację i zakres stosowalności 

K_U03 

S3_U06 świadomie i celowo wykorzystywać wiedzę zdobytą w trakcie edukacji do obserwacji, 
dokonywać analizy i syntezy oraz oceny zjawisk typowych i nietypowych w 
środowisku wielokulturowym 

K_U01 

S3_U07 wybrać odpowiednią podstawę teoretyczną do opisu i interpretacji zjawisk 
społecznych, edukacyjnych i kulturowych oraz wykorzystywać wiedzę teoretyczną w 
działaniach praktycznych 

K_U02 

S3_U08 konstruować oryginalne projekty edukacyjne i wychowawcze z zastosowaniem 
metodyki pracy animatora i doradcy edukacyjno-zawodowego w społeczeństwie 
wielokulturowym 

K_U05 

S3_U09 samodzielnie zdobywać wiedzę i animować uczestników procesu kształcenia w celu 
kształtowania pozytywnej postawy wobec edukacji permanentnej 

K_U11 

S3_U10 
 

posługiwać się wybranymi urządzeniami i technologiami medialnymi w projektowaniu 
i realizacji celów zawodowych, wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce animacyjnej i 
doradczej 

K_U06 

S3_U11 
 

komunikować się, stosując różne techniki komunikacyjne i prezentować (z 
uwzględnieniem zasad etycznych) własne stanowisko, sądy, wątpliwości poparte 
dobrze przedstawioną argumentacją uwzględniającą różne konteksty i perspektywy 
teoretyczne 

K_U07 

S3_U12 
 

pracować w zespole i zarządzać nim oraz współpracować z instytucjami, 
współtworząc i realizując wyznaczone cele  

K_U10 
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S3_U13 
 

dokonywać obserwacji, konstruować diagnozy, proponować nowe rozwiązania 
problemów pedagogicznych, formułować sądy odnoszące się do rzeczywistości 
społeczno-kulturowej, analizować przyczyny, motywy, wzory zachowań i postaw 
występujących w społeczeństwie wielokulturowym 

K_U04 
 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności, dotyczącego 
problemu wielokulturowości w edukacji, rozszerzonego o wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S3_K02 podejmowania samodzielnych działań na rzecz rozwoju osobistego oraz pogłębiania 
wiedzy z zakresu animacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

K_K02 

S3_K03 inspirowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego   

K_K03 

S3_K04 podejmowania wyzwań na rynku pracy umożliwiających rozwój własnej kariery 
zawodowej oraz uznania i wykorzystania wiedzy pedagogicznej i dyscyplin 
pokrewnych w budowaniu własnego warsztatu zawodowego animatora i doradcy 
edukacyjno-zawodowego 

K_K04 

S3_K05 identyfikowania się z założonymi celami pracy animatora i doradcy edukacyjno-
zawodowego oraz projektowania i realizowania działań w tym zakresie  

K_K06 

S3_K06 podejmowania odpowiedzialności za własne działania w pracy animatora i doradcy 
edukacyjno-zawodowego i ich skutki społeczne oraz przestrzegania zasad etyki 
zawodowej 

K_K05 

S3_K07 współpracy z ludźmi i instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów z zakresu 
animacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

K_K06 
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3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Edukacja artystyczna i medialna  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 w pogłębionym stopniu edukacyjną funkcję sztuki i kultury K_W02, K_W07 
S4_W02 zależności między różnymi dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi zajmującymi 

się kulturą, sztuką i edukacją 
K_W02 

S4_W03 w pogłębionym stopniu założenia, koncepcje i funkcje edukacji artystycznej i edukacji 
medialnej 

K_W04, K_W09 

S4_W04 w pogłębionym stopniu terminologię z zakresu edukacji artystycznej i edukacji 
medialnej 

K_W01 

S4_W05 edukacyjne aspekty sztuki dawnej i współczesnej, kultury wizualnej, kultury etnicznej, 
sztuki ludowej, kultury muzycznej 

K_W07 

S4_W06 metody edukacji artystycznej, edukacji muzealnej, metody stosowane w nauczaniu 
plastyki w szkole 

K_W06, K_W07, K_W12 

S4_W07 pojęcia z zakresu komunikacji oraz sposoby posługiwania się mediami w przestrzeni 
edukacyjno-kulturowej 

K_W07, K_W08, K_W12 

S4_W08 zjawiska z obszaru cyberkultury, ich determinanty i przyczyny K_W09, K_W12 

S4_W09 aktualną ofertę wystawienniczą i edukacyjną wybranych instytucji kultury K_W06, K_W09, 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 dokonać oceny działań artystycznych pod kątem ich aspektów edukacyjnych K_U01, K_U04, K_U05, K_U08 

S4_U02 dokonać interpretacji dzieł sztuki, działań artystycznych i tekstów kultury wizualnej 
jako zjawisk społecznych 

K_U01, K_U08, K_U07 

S4_U03 połączyć komentarz artystyczny z głównymi problemami człowieka współczesnego, 
kultury współczesnej 

K_U02, K_U08 

S4_U04 zaprojektować i przeprowadzić działania edukacyjne w przestrzeni artystycznej, 
muzealnej, społecznej i szkolnej z uwzględnieniem odpowiedniej metodyki oraz 
potrzeb różnych grup społecznych i wiekowych 

K_U04, K_U05, K_U07, K_U11, 
K_U10 

S4_U05 zaprojektować i przeprowadzić indywidualne i grupowe warsztaty artystyczne, 
plastyczne, performatywne, dramowe oraz interdyscyplinarne projekty twórcze 

K_U05, K_U07, K_U11, K_U10 

S4_U06 zaprojektować i przeprowadzić lekcje plastyki w szkole podstawowej i 
ponadpodstawowej 

K_U04, K_U05, K_U07, K_U11, 

S4_U07 dokonać krytycznej oceny działań edukacyjnych w przestrzeniach muzealnych i 
innych obszarach kultury współczesnej 

K_U04, K_U05, K_U08 

S4_U08 wykorzystać media oraz wybrane techniki multimedialne w działalności edukacyjnej K_U07, K_U06, K_U07 

S4_U09 przeprowadzić krytyczną analizę komunikatów medialnych oraz ocenić rolę mediów w 
kształtowaniu postaw społecznych 

K_U01, K_U02, K_U08 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 projektowania, organizowania i realizowania działań i projektów edukacyjno-
artystycznych w instytucjach artystycznych, społecznych i edukacyjnych 

K_K02 

S4_K02 wyrażania własnego stanowiska i podawania argumentów na jego obronę z 
zachowaniem szacunku i otwartości wobec innych stanowisk i odmiennych poglądów 
oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne decyzje i działania 

K_K06 

S4_K03 przestrzegania etyki zawodowej K_K05 

S4_K04 pełnienia funkcji popularyzatora i mandatariusza sztuki w środowisku lokalnym K_K03 
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S4_K05 czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym K_K02, K_K03 
S4_K06 identyfikacji zakresu swojej wiedzy i umiejętności, co przekłada się na potrzebę 

permanentnego rozwoju osobistego i zawodowego 
K_K01, K_K04 

S4_K07 respektowania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów procesu edukacyjnego K_K06 

3.5. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Studia nad dzieckiem i rodziną 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S5_W01 teoretyczne podstawy opieki i wychowania, pomocy społecznej oraz pracy społeczno-
wychowawczej z różnymi grupami osób wymagających wsparcia, a także  
terminologie nauk pokrewnych i relacje z innymi naukami 

K_W01, K_W02, K_W06 
 

S5_W02 historyczne i społeczne przemiany rodziny, uwarunkowania sytuacji dziecka w 
rodzinie i społeczeństwie  

K_W01, K_W02, 

S5_W03 specyfikę funkcjonowania współczesnych środowisk wychowawczych i metody ich 
analizy w różnych dyscyplinach nauki 

K_W03, K_W09, K_W10 

S5_W04 podstawy prawne i organizacyjne systemu opieki nad dziećmi w Polsce i w krajach 
Unii Europejskiej 

K_W0 3, K_W06, KW_11 

S5_W05 prawne podstawy pracy społeczno-wychowawczej w różnych środowiskach  K_W01, K_W02 

S5_W06 etyczne zagadnienia działań podejmowanych na rzecz dzieci i innych grup 
społecznych i kontekst etyczny działań w relacji dziecko-rodzina-państwo  

K_W12, K_W06 

S5_W07 ma orientację w polityce UE dotyczącej opieki i ochrony dziecka, zna unijne 
rekomendacje dotyczące pomocy społecznej i opieki nad dzieckiem 

K_W10, K_W11 
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S5_W08 zróżnicowanie systemów pomocy dziecku i rodzinie na świecie oraz przykłady działań 
na rzecz niwelacji nierówności wśród dzieci 

K_W11 

S5_W09 najważniejsze metody i techniki rozpoznawania potrzeb różnych grup i środowisk 
społecznych oraz instytucje, formy i metody działań pomocy i wsparcia oraz 

K_W06, K_W07 

S5_W10 cele, zadania i zasady funkcjonowania instytucji służb pomocy dzieciom, rodzinom i 
innym grupom wymagającym wsparcia  o zna procedury korzystania z pomocy 
wybranych instytucji  

K_W06, K_W07 

S5_W11 społeczne i psychologiczne uwarunkowania procesów wychowawczych K_W01, K_W02,  

S5_W12 aktualne problemy społeczne oraz  narzędzia ewaluacji programów pomocy 
społecznej adresowane do różnych odbiorców 

K_W02, K_W03 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S5_U01 obserwować i analizować różnorodne środowiska wychowawcze posługując się 
metodami i technikami diagnostycznymi z wykorzystaniem różnych teorii 

K_U01, K_U02, 

S5_U02 dostrzec i scharakteryzować problemy wychowawcze dzieci i pomóc w ich 
rozwiązaniu 

K_U04, 

S5_U03 potrafi zastosować kryteria dotyczące jakości życia do opisu sytuacji dzieci w 
wybranym regionie/kraju świata 

K_U02, K_U03 

S5_U04 odpowiednio do potrzeb jednostki/grupy/środowiska dobrać metody diagnostyczne i 
podjąć stosowne działania   

K_U02, K_U05 

S5_U05 potrafi prawidłowo odczytać i zastosować przepisy prawa w sytuacjach 
wymagających interwencji w rodzinie 

K_U02, K_U03 

S5_U06 właściwie opisywać, interpretować i oceniać dane  zebrane na temat dziecka i rodziny 
i formułować poprawne wnioski dotyczące postulowanych działań  społeczno-
wychowawczych 

K_U03, K_U09 

S5_U07 wykorzystać wiedzę teoretyczną z  zakresu opieki, wychowania i praw dziecka do 
interpretowania  zachowań dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, 

K_U01, K_U03 

S5_U08 formułować pytania badawcze i dokonać analizy aktualnych kwestii społecznych  K_U02, K_U03 
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S5_U09 zastosować znane koncepcje teoretyczne do analizy sytuacji dziecka i rodziny K_U01, K_U03 

S5_U10 podejmować interwencje w sytuacji kryzysowej w rodzinie, grupie, instytucji i 
proponować adekwatne do sytuacji rozwiązania  

K_U05 
 

S5_U11 potrafi dokonać ewaluacji programów wychowawczych i społecznych K_U02, K_U03 

S5_U12 zdobywać i wykorzystywać nowe informacje na temat najlepszych sposobów pomocy 
dziecku i wsparcia rodziny w trudnej sytuacji w zróżnicowanych środowiskach 

K_U01, K_U06, 

S5_U13 zajmować stanowisko i samodzielnie formułować dobrze uargumentowane sądy na 
temat proponowanych rozwiązań sytuacji problemowych w różnych środowiskach 

K_U08, K_U09 

S5_U14 sformułować plan pomocy oraz przekonywującą argumentację w piśmie procesowym 
w sprawach rodzinnych 

K_U09 

S5_U15 pracować w zespole wychowawczym i wspólnie realizować zadania wyznaczone 
planem pracy danej instytucji/organizacji 

K_U10, K_U12 

S5_U16 współpracować z rodziną w celu doskonalenie umiejętności wychowawczych  K_U07, K_U10 

S5_U17 tworzyć  i realizować cele z grupą dzieci K_U10, K_U16 

S5_U18 zorganizować zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane do potrzeb odbiorców 
działań 

KU_10 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S5_K01 uzupełniania wiedzy teoretycznej o doświadczenia zdobywane w ramach 
samodzielnie wybranych praktyk 

K_K01, K_K02, 

S5_K02 uzupełniania wiedzy i umiejętności dokonując wyboru zajęć fakultatywnych 
pogłębiających program specjalizacji 

K_K01,  K_K02 

S5_K03 współdziałania w grupie w celu stworzenia i realizacji programu pomocy dla osób i 
grup wymagających wsparcia 

K_K02 

S5_K04 uczestnictwa w programach pracy z dziećmi, grupami, rodzinami, środowiskiem 
ocenę tych programów i uwzględniania w procesie ewaluacji opinii realizatorów, 

K_K02 
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współuczestników i beneficjantów 

S5_K05 nawiązania kontaktu z dziećmi, rodzinami, grupami, szczególnie potrzebującymi 
wsparcia i wspólnego działania w ich interesie  

K_K03 

S5_K06 organizowania zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach zorganizowanych praktyk K_K03 

S5_K07 współpracy w zespołach działających na rzecz dzieci i rodzin oraz  podejmowania w 
nich różnych ról 

K_K02, K_K03 

S5_K08 dokonywania analizy sytuacji wychowawczych i społecznych w różnych środowiskach 
i podejmowania inicjatyw środowiskowych 

K_K02, K_K03 

S5_K09 działania zgodnie z etyką zawodową pedagoga i pracownika służb społecznych K_K05 

S5_K10 rozstrzygania dylematów związanych z pracą z społeczno-wychowawczą zgodnie z 
zasadami etyki zawodowej 

K-K05 

S5_K11 stosowania zasady etyki zawodowej we wszystkich działaniach na rzecz dziecka i 
rodziny 

K_K05 

S5_K12 odpowiedzialnie przygotowywać się do zaplanowanej pracy K_K04, K_K05 

S5_K13 przyjmować odpowiedzialność za prowadzone działania i ich skutki K_K06 
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3.6. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Polityka oświatowa – menedżer oświaty 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S6_W01 
 

w pogłębionym stopniu stosuje terminologię z zakresu zarządzania 
placówkami oświatowymi 

K_W01 

S6_W02 
 

w pogłębionym stopniu podstawy teoretyczne z zakresu zarządzania placówkami 
edukacyjnymi w Polsce i krajach europejskich, koncepcji zachowań organizacyjnych 
oraz metod organizacji i zarządzania 

K_W02, K_W04 

S6_W03 w pogłębionym stopniu ontogenetyczny rozwój człowieka dorosłego (aspekt 
biologiczny, kulturowy, psychologiczny, społeczny i moralny) i jego funkcjonowanie w 
różnych rolach zawodowych 

K_W05 

S6_W04 funkcjonowanie  różnorodnych instytucji (edukacyjnych, opiekuńczych, 
wychowawczych, kulturalnych) ich misję, cele, funkcje i zasady organizacji, a także 
relacje występujące między nimi 

K_W06 

S6_W05 teorie zarządzania i przywództwa w edukacji oraz zna zasady zarządzania kapitałem 
ludzkim 

K_W02, K_W07 

S6_W06 
 

współczesne kierunki rozwoju teorii zarządzania i polityki oświatowej, ma 
świadomość historycznych i kulturowych kontekstów i determinantów tego rozwoju 

K_W08 

S6_W07 
 

instytucje edukacyjne i społeczne, oraz instytucje nadzoru pedagogicznego o 
charakterze zewnętrznym i wewnętrznym oraz zależności między nimi 

K_W06, K_W09 

S6_W08 różnorodność środowisk wychowawczych, w których funkcjonuje człowiek dorosły, 
oraz zakres specyficznych dla nich zjawisk i procesów 

K_W09, K_W10 

S6_W09 strukturę, założone i realizowane funkcje polityki oświatowej  oraz odniesienia do K_W11 
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systemów zarządzania instytucjami edukacyjnymi w innych krajach 

S6_W10 problematykę etyczną z uwzględnieniem etyki zawodu K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S6_U01 obserwować różnorodne zjawiska wynikające z prowadzonej przez państwo polityki 
oświatowej, wyszukiwać, selekcjonować, gromadzić i przetwarzać  informacje na ich 
temat odwołując się do różnych źródeł i przyjmować różne kryteria ich interpretacji 

K_U01 

S6_U02 
 

 przeprowadzić diagnozę potrzeb, prawidłowo zaplanować i skonstruować adekwatną 
strategię kierowania zespołem uwzględniając wiedzę z pedagogiki, jej subdyscyplin i 
dyscyplin pokrewnych 

K_U02 

S6_U03 zaprezentować własne stanowisko, zdefiniować wątpliwości, sformułować problem i 
przedstawić argumenty wyjaśniając stanowiska i procesy społeczne wykorzystać 
zdobytą wiedzę uwzględniając różne konteksty i perspektywy teoretyczne, a także 
różne stanowiska autorskie  

K_U03 

S6_U04 przeprowadzić, metodologicznie poprawną, obserwację, dokonać diagnozy i 
sformułować wnioski do opisu zjawisk z obszaru zarządzania oświatą,  analizować 
przyczyny, motywy, wzory zachowań i postaw wykorzystując posiadaną wiedzę 

K_U04 

S6_U05 przeprowadzić analizę działań praktycznych stosując współmiernie dobraną 
perspektywę teoretyczną w celu uzyskania założonych efektów 

K_U05 

S6_U06 wykorzystać media i techniki multimedialne w konstruowaniu strategii promocji 
placówki oświatowej i przeprowadzaniu projektów edukacyjnych 

K_U06 

S6_U07 budować zespół, zarządzać nim, stawiając i realizując wyznaczone cele i sprawnie 
komunikować się w grupie z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych 

K_U10 

S6_U08 planuje i realizuje uczenie się przez całe życie uwzględniając poziom swojej wiedzy, 
umiejętności i postaw wobec rzeczywistości, tworzy warunki i wspiera rozwój innych 
osób 

K_U11 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S6_K01 
 

doskonalenia własnych kompetencji osobowościowych i zawodowych K_K01, K_K04 

S6_K02 uczestnictwa w projektach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych 
umożliwiających stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia niezbędnego 
w pracy zawodowej 

K_K02 

S6_K03 inicjowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć i projektów edukacyjnych na 
rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego  oraz przewidywania skutków 
swojej działalności 

K_K03 

S6_K04 przestrzegania etyki zawodowej, rozpoznawania dylematów etycznych związanych z 
wykonywaniem zawodu oraz podejmowania prób ich rozstrzygnięcia 

K_K05 

S6_K05 kierowania zespołem, przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 
aktywności i ich skutki oraz za przygotowanie do wykonywanej pracy 

K_K06 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr 
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4.1. Rok dla specjalności: Trener kompetencji miękkich 
4.1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 
Razem: 

punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W06; K_W07; K_W08; K_W09; K_W12;  
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U08; K_U11;  
K_K01; K_K05; K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013; K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Trener kompetencji miękkich 

Moduł Metodyczny 30 30       60 3 EU, Proj. P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Formułowanie i operacjonalizacja celów dydaktycznych. Kryteria doboru i organizacji treści dydaktycznych. Metody dydaktyczne w pracy z 
ludźmi dorosłymi. Wykorzystanie środków dydaktycznych. Organizacja przestrzeni dydaktycznej i wystąpienia publicznego. Autoprezentacja 
i budowanie autorytetu. Rozwiązywanie problemowych sytuacji dydaktycznych. Ocena dydaktyczna. Specyfika prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z osobami dorosłymi. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: metodyka kształcenia dorosłych (30 godzin W, 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W04; K_W05, 
K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U10,  
K_K04; K_K06 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01; S1_W02; S1_W04; S1_W09, 
S1_U04; S1_U05; S1_U07; S1_U08; S1_U10, 
S1_K05 
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Moduł 
specjalnościowy 1 
Kompetencje 
kluczowe 

30 15 15 30  45   135 7 EU, Proj. P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Kulturowy i społeczny kontekst kompetencji kluczowych. Znaczenie kompetencji kluczowych dla indywidualnego rozwoju edukacyjnego i 
zawodowego w perspektywie międzynarodowej. Wspomaganie rozwoju kompetencji kluczowych u osób dorosłych. Procesy, style i 
koncepcje przywództwa niezbędne w pracy trenera. Współczesne style przywództwa. Etyczne aspekty przywództwa w pracy trenera. Style i 
poziomy komunikacji interpersonalnej. Asertywność, NVC, Terytorium psychologiczne. Analiza własnego potencjału osobistego. 
Diagnozowanie mocnych i słabych stron. Luki kompetencyjne. Tworzenie planu rozwoju potencjału osobistego. Efektywne negocjacje w 
pracy trenera. Rozwiązywanie konfliktów w sytuacjach edukacyjnych, Podejmowanie decyzji i ryzyka. Zarządzanie sobą w czasie. Badania 
psychologiczne i społeczne jako źródło wiedzy trenera. Jakościowe badania andragogiczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W03; K_W07; K_09; K_W10; K_W12, 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11, 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W06,S1_W07, S1_W08, S1_W09,S1_W10, S1_W11, S1_W12, 
S1_U01, S1_02, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, 
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05 

Moduł 
specjalnościowy 2 
Warsztat pracy 
trenera kompetencji 
miękkich 

 30    15   45 3 EU, Proj. P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Teorie wyjaśniające procesy uczenia się dorosłych. Aktywność edukacyjna dorosłych - uwarunkowania, mechanizmy warunkujące 
podejmowanie i podtrzymywanie aktywności edukacyjnej. Metody badawcze w pracy trenera. Zasady i etapy projektowania zajęć 
warsztatowych. Potrzeby i oczekiwania dorosłych w procesie uczenia się. Nowoczesne metody i narzędzia pracy dydaktycznej trenera 
kompetencji miękkich. Prawo autorskie i własność intelektualna. Diagnozowanie, analiza, projektowanie rozwiązań dydaktycznych 
sprzyjających kreatywności, zdolności do samopoznania, komunikatywności, samodzielności, elastyczności i zaangażowania w procesie 
uczenia się. Analiza i ewaluacja projektów zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji miękkich. 

Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: projektowanie zajęć warsztatowych (30 godzin K) , Edutainment – innowacyjne techniki 
szkoleniowe (15 Wr) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01,K_U02,K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W06, S1_W08, S1_W09,  S1_W10, S1_W11, S1_W12, 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, 
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 
Razem: 

punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30       120 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
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programu studiów K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Trener kompetencji miękkich 

Moduł Metodyczny 30 15  30   60  135 4 EU, Proj. P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Formułowanie i operacjonalizacja celów dydaktycznych. Kryteria doboru i organizacji treści dydaktycznych. Metody dydaktyczne w pracy z 
ludźmi dorosłymi. Wykorzystanie środków dydaktycznych. Organizacja przestrzeni dydaktycznej i wystąpienia publicznego. Autoprezentacja 
i budowanie autorytetu. Rozwiązywanie problemowych sytuacji dydaktycznych. Ocena dydaktyczna. Specyfika prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z osobami dorosłymi. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: analiza doświadczeń (15 godzin Ć), praktyki pedagogiczne (60 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W04; K_W05, 
K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U10,  
K_K04; K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01; S1_W02; S1_W04; S1_W09, 
S1_U04; S1_U05; S1_U07; S1_U08; S1_U10, 
S1_K05 
 

Moduł 
specjalnościowy 2 
Warsztat pracy 
trenera kompetencji 
miękkich 

30  15 15  45   105 7 EU, Proj. P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Teorie wyjaśniające procesy uczenia się dorosłych. Aktywność edukacyjna dorosłych - uwarunkowania, mechanizmy warunkujące 
podejmowanie i podtrzymywanie aktywności edukacyjnej. Metody badawcze w pracy trenera. Zasady i etapy projektowania zajęć 
warsztatowych. Potrzeby i oczekiwania dorosłych w procesie uczenia się. Nowoczesne metody i narzędzia pracy dydaktycznej trenera 
kompetencji miękkich. Prawo autorskie i własność intelektualna. Diagnozowanie, analiza, projektowanie rozwiązań dydaktycznych 
sprzyjających kreatywności, zdolności do samopoznania, komunikatywności, samodzielności, elastyczności i zaangażowania w procesie 
uczenia się. Analiza i ewaluacja projektów zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji miękkich. 

Podział modułu na semestry: semestr drugi: teorie uczenia się dorosłych (30 godzin W), cyfrowy warsztat trenera (15 godzin Wr), metody 
badawcze w pracy trenera (15 godzin S), metody i narzędzia outdoor education (15 godzin Ć), warsztaty autorskie kompetencji miękkich 
(30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01,K_U02,K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W06, S1_W08, S1_W09,  S1_W10, S1_W11, S1_W12, 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, 
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 375 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 390 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 765 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1515 
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4.1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 E P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 30 30       60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: podstawy dydaktyki (30 godzin W, 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

30        30 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapy zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

II przedmioty właściwe specjalności Trener kompetencji miękkich 

Moduł 
specjalnościowy III : 
Rozwój kariery 
trenera kompetencji 
miękkich 

30 30 15    30  105 5 EU, Proj. B/P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Teorie i koncepcje zarządzania karierą. Polski i zagraniczny rynek pracy w kontekście pracy trenera. Źródła i formy rozwoju zawodowego 
trenera. Uczenia się międzykulturowe w organizacji. Praca trenera w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Kręgi kulturowe. Postawy 
wobec różnorodności. Bariery kulturowe i ich znaczenie w pracy trenera. Komunikacja w zespołach zróżnicowanych kulturowo. Uczenie się 
międzykulturowe w organizacji. Szok kulturowy – istota, przyczyny i sposoby adaptacji. Social media na współczesnym rynku usług. 
Elementy strategii budowania marki osobistej z wykorzystaniem narzędzi social media. Kreowanie marki osobistej w zawodzie trenera. 
Etyka w tworzeniu marki osobistej. Diagnoza i planowanie rozwoju w zawodzie trenera. Pozyskiwanie źródeł i dotacji i finansowania 
projektów edukacyjnych i zawodowych. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: zarządzanie karierą na rynku usług rozwojowych (30 godzin W), rozwój zawodowy trenera 
(15 godzin K), pozyskiwanie dotacji i finansowanie projektów edukacyjnych oraz zawodowych (15 godzin S), kariera trenera w świecie 
międzykulturowości i różnorodności (15 godzin K), wizyty studyjne (30 godzin Pr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K04, K_K05,  K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_W08, S1_W09, S1_W11, S1_W12 
S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 E P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań  
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: translatorium (30 godzin Tr), seminarium międzynarodowe (30 godzin S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
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programu studiów K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

Moduł dydaktyczny  30     30  60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: metodyka działalności pedagogicznej (30 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

30        30 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02 

II przedmioty właściwe specjalności Trener kompetencji miękkich 

Moduł 
specjalnościowy III : 

  30      30 3 EU, Proj. B/P Pedagogika 
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Rozwój kariery 
trenera kompetencji 
miękkich 

Treści programowe 
dla Modułu  

Teorie i koncepcje zarządzania karierą. Polski i zagraniczny rynek pracy w kontekście pracy trenera. Źródła i formy rozwoju zawodowego 
trenera. Uczenia się międzykulturowe w organizacji. Praca trenera w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Kręgi kulturowe. Postawy 
wobec różnorodności. Bariery kulturowe i ich znaczenie w pracy trenera. Komunikacja w zespołach zróżnicowanych kulturowo. Uczenie się 
międzykulturowe w organizacji. Szok kulturowy – istota, przyczyny i sposoby adaptacji. Social media na współczesnym rynku usług. 
Elementy strategii budowania marki osobistej z wykorzystaniem narzędzi social media. Kreowanie marki osobistej w zawodzie trenera. 
Etyka w tworzeniu marki osobistej. Diagnoza i planowanie rozwoju w zawodzie trenera. Pozyskiwanie źródeł i dotacji i finansowania 
projektów edukacyjnych i zawodowych. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: budowanie marki osobistej (30 godzin S), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K04, K_K05,  K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_W08, S1_W09, S1_W11, S1_W12 
S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05 

Moduł 
specjalnościowy IV: 
Przedsiębiorczość 
w pracy trenera 

30 45 15    30  120 7 EU, Proj. B/P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Teorie i koncepcje z obszaru nauk społecznych dotyczące usług edukacyjnych na współczesnym rynku komercyjnym. Funkcjonowanie 
współczesnego rynku usług edukacyjnych (firm, organizacji, placówek edukacyjnych przeznaczonych dla osób dorosłych). Narzędzia 
marketingowe. Tworzenie planów promocji placówek edukacyjnych oraz zaawansowanych analiz wprowadzania przedsiębiorstwa na rynek. 
Zastosowanie social mediów w celach marketingowych z zachowaniem zasad etyki przekazu medialnego. Dynamika trendów społecznych 
w kontekście procesów zachodzących wewnątrz współczesnego społeczeństwa. Problematykę uczenia się organizacyjnego. Czynniki 
determinujące naturę uczenia się w aspekcie jednostkowym oraz w kontekście procesów warunkujących kapitalizację wartości 
przedsięwzięcia gospodarczego. Zasady tworzenia pełnego planu marketingowego przedsiębiorstwa związanego z obszarem edukacji 
dorosłych. Tworzenie profesjonalnych autoprezentacji i komunikacji z zespołem w języku angielskim.  

Symbol efektów K_W01, K_W06, K_W08, K_W11, K_W12, K_W14 
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uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_W13 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05,  K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W05,  S1_W10, S1_W11   
S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_U08, S1_U11  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 375 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 375 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 750 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1515 

4.2. Rok dla specjalności: Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 
4.2.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
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podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K06 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych  

Moduł Metodyczny 30   30     60 3 EU P/B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Formułowanie i operacjonalizacja celów dydaktycznych. Kryteria doboru i organizacji treści dydaktycznych. Metody dydaktyczne w pracy z 
ludźmi dorosłymi. Wykorzystanie środków dydaktycznych. Organizacja przestrzeni dydaktycznej i wystąpienia publicznego. Autoprezentacja 
i budowanie autorytetu. Rozwiązywanie problemowych sytuacji dydaktycznych. Ocena dydaktyczna. Specyfika prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z osobami dorosłymi. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: metodyka nauczania dorosłych (30 godz. W, 30 godz. Ć) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05,  
K_U04,K_U05,K_U06, K_U10  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W04,  
S2_U06, S2_U04, S2_U07, S2_U09 
 

Moduł 
specjalnościowy  
Doradztwo zawodowe 

30 30 30   30   120 10 EU P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Terminologia związana z zarządzaniem karierą (kwalifikacje, kompetencje, zarządzanie w różnych naukach, praca, rozwój, kariera). 
Kierunki rozwoju doradztwa zawodowego. Rozwój człowieka dorosłego. Współczesny rynek pracy. Mechanizmy regulujące funkcjonowanie 
dorosłych na współczesnym rynku pracy. Wskaźniki i prawidłowości rynku pracy. Wybrane teorie z zakresu zarządzania karierą i rozwoju 
zawodowego. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Metody i narzędzia opisu kariery zawodowej. Umiejętności metodyczne doradcy 
zawodowego: diagnozowanie, praca z grupą oraz praca indywidualna, prowadzenie rozmowy doradczej. Związek  pomiędzy człowiekiem 
dorosłym i zmieniającymi się wymaganiami pracy zawodowej. Rozwój własnych kompetencji i kierowania własną karierą zawodową. 
Informacje niezbędne do opracowania rozwiązań doradczych indywidualnych potrzeb dorosłych właściwe. Modele rozwoju zawodowego. 
Wybrane zjawiska zachodzące na rynku pracy i ich konsekwencje dla człowieka na rynku pracy. Praca z grupą o specjalnych potrzebach 
społecznych. Rozwiązania doradcze dopasowane do różnych grup odbiorców. Wybrane dylematy związane z zarządzaniem karierą 
zawodową. Aktualizowanie wiedzy na temat rynku pracy oraz własnego doskonalenia zawodowego. Etyka w pracy doradcy zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: zarządzanie karierą (30 godzin W), modele rozwoju zawodowego (30 godzin K), 
współczesny rynek pracy (30 godzin S), doradztwo zawodowe dla wybranych grup społecznych (30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01,K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, 
K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W06,S2_W07,S2_W09,S2_W10, S2_W11, 
S2_U01, S2_02, S2_U03, S2_04, S2_U6, S2_07, S2_U09, S2_U10,  
S2_K01 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30       120 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych  

Moduł Metodyczny  15     60  75 4 EU P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Formułowanie i operacjonalizacja celów dydaktycznych. Kryteria doboru i organizacji treści dydaktycznych. Metody dydaktyczne w pracy z 
ludźmi dorosłymi. Wykorzystanie środków dydaktycznych. Organizacja przestrzeni dydaktycznej i wystąpienia publicznego. Autoprezentacja 
i budowanie autorytetu. Rozwiązywanie problemowych sytuacji dydaktycznych. Ocena dydaktyczna. Specyfika prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z osobami dorosłymi. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: analiza doświadczeń (15 Ć), praktyki pedagogiczne (60 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05,  
K_U04,K_U05,K_U06, K_U10  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W04,  
S2_U06, S2_U04, S2_U07, S2_U09 
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Moduł 
specjalnościowy  
Doradztwo zawodowe 

     60 30  90 7 EU P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Terminologia związana z zarządzaniem karierą (kwalifikacje, kompetencje, zarządzanie w różnych naukach, praca, rozwój, kariera). 
Kierunki rozwoju doradztwa zawodowego. Rozwój człowieka dorosłego. Współczesny rynek pracy. Mechanizmy regulujące funkcjonowanie 
dorosłych na współczesnym rynku pracy. Wskaźniki i prawidłowości rynku pracy. Wybrane teorie z zakresu zarządzania karierą i rozwoju 
zawodowego. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Metody i narzędzia opisu kariery zawodowej. Umiejętności metodyczne doradcy 
zawodowego: diagnozowanie, praca z grupą oraz praca indywidualna, prowadzenie rozmowy doradczej. Związek  pomiędzy człowiekiem 
dorosłym i zmieniającymi się wymaganiami pracy zawodowej. Rozwój własnych kompetencji i kierowania własną karierą zawodową. 
Informacje niezbędne do opracowania rozwiązań doradczych indywidualnych potrzeb dorosłych właściwe. Modele rozwoju zawodowego. 
Wybrane zjawiska zachodzące na rynku pracy i ich konsekwencje dla człowieka na rynku pracy. Praca z grupą o specjalnych potrzebach 
społecznych. Rozwiązania doradcze dopasowane do różnych grup odbiorców. Wybrane dylematy związane z zarządzaniem karierą 
zawodową. Aktualizowanie wiedzy na temat rynku pracy oraz własnego doskonalenia zawodowego. Etyka w pracy doradcy zawodowego. 
Podział modułu na semetry: semestr drugi: kompetencje doradcy zawodowego (30 godzin Wr), Metodyka pracy doradcy zawodowego (30 
godzin Wr), praktyki pedagogiczne ( 30 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01,K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W06,S2_W07,S2_W09,S2_W10, S2_W11, 
S2_U01, S2_02, S2_U03, S2_04, S2_U6, S2_07, S2_U09, S2_U10,  
S2_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 690 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1335 
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4.2.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 30 30       60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: podstawy dydaktyki (30 godzin W, 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

30        30 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe Wymogi etapy zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
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zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

II przedmioty właściwe specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 

Moduł 
specjalnościowy : 
Edukacyjne Wymiary 
Doradztwa 
Zawodowego 

  30   30   60 5 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Rodzaje sytuacji tranzycyjnych w życiu człowieka dorosłego oraz ich konsekwencjach dla sfery edukacji i pracy. Przyczyny i przebieg 
procesów tranzycyjnych. Zależności i związki między kulturą środowiska pochodzenia a oczekiwaniami rynku pracy. Rynek pracy w Polsce. 
Narzędzia wykorzystywane do diagnozowania rynku pracy. Instytucje rynku pracy świadczących usługi doradcze. Potencjał edukacyjny 
człowieka dorosłego. Obszary wykorzystania potencjału edukacyjnego człowieka. Dylematy z pogranicza pracy i edukacji i potencjalne 
możliwości ich rozstrzygnięcia. Priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu edukacyjnego. Problemy człowieka 
dorosłego w sytuacjach tranzycji związanych z edukacyjnymi wyzwaniami na współczesnym rynku pracy. Ocena i analiza pojawiających się 
trudności z pogranicza pracy i edukacji. Działanie doradcy na rzecz środowiska społecznego. 
Podział modułu na semestry: instytucje rynku pracy (30 godzin S), analiza potencjału człowieka dorosłego w sytuacjach edukacyjnych i 
zawodowych (30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W09, 
K_U01,K_U04, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K04, K_K02, K_K03, K_K05,  K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W04, S2_W05, S2_W08,  
S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        30 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

Moduł dydaktyczny  30     30  60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: metodyka działalności pedagogicznej (30 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

30        30 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02 

II przedmioty właściwe specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 

Moduł 30 30     30  90 10 EU B Pedagogika 
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specjalnościowy : 
Edukacyjne Wymiary 
Doradztwa 
Zawodowego 
Treści programowe 
dla Modułu  

Rodzaje sytuacji tranzycyjnych w życiu człowieka dorosłego oraz ich konsekwencjach dla sfery edukacji i pracy. Przyczyny i przebieg 
procesów tranzycyjnych. Zależności i związki między kulturą środowiska pochodzenia a oczekiwaniami rynku pracy. Rynek pracy w Polsce. 
Narzędzia wykorzystywane do diagnozowania rynku pracy. Instytucje rynku pracy świadczących usługi doradcze. Potencjał edukacyjny 
człowieka dorosłego. Obszary wykorzystania potencjału edukacyjnego człowieka. Dylematy z pogranicza pracy i edukacji i potencjalne 
możliwości ich rozstrzygnięcia. Priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu edukacyjnego. Problemy człowieka 
dorosłego w sytuacjach tranzycji związanych z edukacyjnymi wyzwaniami na współczesnym rynku pracy. Ocena i analiza pojawiających się 
trudności z pogranicza pracy i edukacji. Działanie doradcy na rzecz środowiska społecznego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: wspomaganie edukacyjne osób dorosłych w sytuacjach tranzycyjnych (30 godzin 
W), rynek pracy w perspektywie międzykulturowej (30 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W09, 
K_U01,K_U04, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K04, K_K02, K_K03, K_K05,  K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_W05, S1_W08,  
S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 315 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 645 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1335  
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4.3. Rok dla specjalności: Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym 
4.3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 Egzamin B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6    

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3    

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł 
specjalnościowy I 
Środowisko pracy 
animatora-doradcy 

120 30     30   180 10 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu jest integracja wiedzy o środowisku, instytucjach oraz uwarunkowaniach kulturowych pracy animatora kultury i doradcy 
edukacyjno-zawodowego. Student poznaje kulturowe konteksty, determinanty zjawisk i procesów edukacyjnych. W ramach modułu 
realizowane są następujące komponenty: Podstawy wiedzy o animacji i komunikacji międzykulturowej, Język, komunikowanie i media, 
Teoria animacji społeczno-kulturalnej, Instytucje wspierające działania pedagoga wielokulturowego, Doradca międzykulturowy w polityce 
oświatowej krajów UE, Przygotowanie do wystąpień publicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W08,  K_W09, K_W11,  
K_U01, K_U06, K_U08, K_U11,  
K_K03, K_K01, K_K02, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W05, S3_W06, S3_W03, S3_W07, S3_W08, S3_W09, S3_W13,  
S3_U01, S3_U03, S3_U04, S3_U09,  
S3_K03, S3_K01, S3_K02, S3_K07 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6    
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Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        15 1    

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł metodyczny 
 

 60 30   30 120  240 9  E P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu metodycznego jest wprowadzenie studentów specjalności w obszar praktycznych umiejętności związanych z diagnozą, 
przygotowaniem i realizacją projektów animacyjnych i zadań doradczych oraz rozwijanie kompetencji interpersonalnych. Kluczowymi celami 
kształcenia w Module metodycznym są: zrozumienie wagi kompetencji społecznych, kompetencji badawczych i dydaktycznych w praktyce 
pedagogicznej w społeczeństwie wielokulturowym, metoda naukowa i jakie ma znaczenie w refleksji i praktyce pedagogicznej, - 
opanowanie umiejętności wykorzystania współczesnej wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki, psychologii społecznej i socjologii w 
analizowaniu, projektowaniu i realizacji projektów animacyjnych i zadań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego w zróżnicowanych 
grupach wielokulturowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W10,  
K_U06, K_U08, K_U03, K_U06, K_U10,  
K_K03, K_K05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W04, S3_W06, S3_W12,  
S3_U03, S3_U04, S3_U05, S3_U10, S3_U12,  
S3_K03, S3_K06, S3_K02 

Moduł pogłębiający 
wiedzę  

 30    30   60 4  ZO B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Modułu pogłębiający 
wiedzę 

Celem modułu jest pogłębienie wiedzy w wybranych przez studenta obszarach związanych z pracą animatora kultury i doradcy edukacyjno-
zawodowego. W ramach przewidzianych zajęć (do wyboru dwa zajęcia), student porządkuje wiedzę dotyczącą projektowania diagnoz 
społecznych i kulturowych oraz konstruowania narzędzi diagnostycznych, a także wykorzystywania metod diagnostycznych w procesie 
poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Uczy się efektywnie korzystać z różnych systemów medialnych i kanałów komunikacyjnych jako 
platformy wpływu i budowania przestrzeni rozwoju osobowości, a także doskonali swoje kompetencje interpersonalne.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W10, K_W011, K_W12,  
K_U02,  K_U03, K_U04, K_U05,  
K_K03,  K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W04, S3_W13, S3_W12, S3_W14,  
S3_U02, S3_U05, S3_U08, S3_U13,  
S3_K03, S3_K06, S3_K07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 375 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 465 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 840 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1680 
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4.3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B  

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 30 30       60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: podstawy dydaktyki (30 godzin W, 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

30        30 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapu  zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14 
K_U13 
K_K01; K_K03; K_K04; K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł 
specjalnościowy 
Bazowe 
kompetencje  animato
ra-doradcy 

30        30 2 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej animacji kultury i doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
kontekście międzykulturowym oraz wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności niezbędne w pracy animatora kultury i doradcy 
edukacyjno-zawodowego.  
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: psychologiczno-społeczne aspekty działalności pedagoga (30 godzin W) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07,  
K_U01, K_U04,  K_K06, K_U07, 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W11,  
S3_U01, S3_U11, S3_U13, 
S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K07 

Moduł  
specjalnościowy III 
Warsztat pracy 
animatora-doradcy 

 30    30   60 3 E B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest integracja i pogłębienie wiedzy dotyczącej różnorodnych obszarów pracy animatora kultury i doradcy edukacyjno-
zawodowego oraz nabycie przez studenta umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce animacyjnej i doradczej, w tym 
projektowania struktur organizacyjnych w obszarze społeczeństwa wielokulturowego. Moduł  składa się z następujących komponentów: 
Kultura popularna i media, Teorie i czynniki rozwoju zawodowego, Konstruowanie programów wychowawczych i projektów 
wielokulturowych, Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w grupie wielokulturowej, Warsztat realizacji medialnych, Laboratorium technik 
wizualnych. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: warsztat realizacji medialnych (30 godzin Wr), Kultura popularna i media (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W09,  
K_U01, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W07, S3_W08, S3_W09, S3_W10,  
S3_U03, S3_U06, S3_U09, S3_U12,  
S3_K01, S3_K06 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
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dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: translatorium (30 godzin Tr), seminarium międzynarodowe (30 godzin S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B  

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        30 2 Określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

Moduł dydaktyczny  30     30  60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: metodyka działalności pedagogicznej (30 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 
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Popular Myths In 
Education  

30        30 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W07; K_W08 
K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł 
specjalnościowy 
Bazowe 
kompetencje  animato
ra-doradcy 

30 60  30   30   150 6 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej animacji kultury i doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
kontekście międzykulturowym oraz wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności niezbędne w pracy animatora kultury i doradcy 
edukacyjno-zawodowego.  
Podział modułu na semestry: semestr drugi:  Antropologia współczesności (30 godzin W), Metodyka pracy pedagoga szkolnego (30 godzin 
K), Sztuka w projektach outdoor and adventure education (30 godzin S), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (30 
godzin K), Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy (30 godzin Wr), egzamin modułowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07,  
K_U01, K_U04,  K_K06, K_U07, 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W11,  
S3_U01, S3_U11, S3_U13, 
S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K07 
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Moduł  
specjalnościowy III 
Warsztat pracy 
animatora-doradcy 

 60    60   120 5 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest integracja i pogłębienie wiedzy dotyczącej różnorodnych obszarów pracy animatora kultury i doradcy edukacyjno-
zawodowego oraz nabycie przez studenta umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce animacyjnej i doradczej, w tym 
projektowania struktur organizacyjnych w obszarze społeczeństwa wielokulturowego.  
Podział modułu na semestry: semestr drugi:  teorie i czynniki rozwoju zawodowego (30 godzin K), konstruowanie programów 
wychowawczych i projektów wielokulturowych (30 godzin K), umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w grupie wielokulturowej (30 godzin 
Wr),  laboratorium technik wizualnych (30 godzin Wr), egzamin modułowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W09,  
K_U01, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W07, S3_W08, S3_W09, S3_W10,  
S3_U03, S3_U06, S3_U09, S3_U12,  
S3_K01, S3_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 480 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 840 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1680 
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4.4. Rok dla specjalności: Edukacja artystyczna i medialna 
4.4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K06 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy I: 
Edukacja w kulturze 
audiowizualnej – 
sztuka i media 

30 30 60   30   150 10 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Edukacyjne funkcje kultury i sztuki. Podstawowe zagadnienia historii sztuki. Współczesne działania edukacyjne w różnych obszarach 
kulturowych. Edukacyjne aspekty sztuki dawnej i współczesnej, kultury wizualnej, kultury etnicznej, sztuki ludowej. 
Film i teatr w kulturze. Kultura i sztuka etniczna. Wybrane zjawiska z obszaru cyberkultury oraz ich determinanty i przyczyny. 
Edukacja medialna w cyberkulturze. Warsztaty plastyczne: podstawowe techniki plastyczne, zasady kompozycji, problematyka ekspresji 
wizualnej. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: wybrane zagadnienia sztuki współczesnej (30 godzin S), warsztaty artystyczne (30 godzin 
Wr), sztuka obrazu: historia i teoria (30 godzin W), kultura i sztuka etniczna (30 godzin S), film i teatr w kulturze (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U07,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W8,  
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U09, 
S4_K02, S4_K03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K07 

Moduł metodyczny    60     60 3 PR P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Koncepcje i funkcje edukacji artystycznej. Współczesne metody edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna w wybranych instytucjach 
artystycznych. Metodyka zajęć plastycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nowe technologie w projektach edukacyjnych. 
Antropologiczne, psychologiczne i socjologiczne źródła dramy oraz jej usytuowanie we współczesnych teoriach pedagogicznych. 
Podstawowe funkcje i techniki dramowe w edukacji. Sztuki performatywne, działania performatywne oraz znaczenie zwrotu 
performatywnego we współczesnej kulturze. Praktyka w instytucjach artystycznych i medialnych. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: warsztaty plastyczne (30 godzin Wr); Metodyka zajęć plastycznych (30 godzin Wr) 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W03, S4_W04, S4_W06, S4_W07, S4_W09, 
S4_U04, S4_U05, S4_U06, S4_U07, S4_U08, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K07 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K06 
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Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy I: 
Edukacja w kulturze 
audiowizualnej – 
sztuka i media 

 30       30 5 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Edukacyjne funkcje kultury i sztuki. Podstawowe zagadnienia historii sztuki. Współczesne działania edukacyjne w różnych obszarach 
kulturowych. Edukacyjne aspekty sztuki dawnej i współczesnej, kultury wizualnej, kultury etnicznej, sztuki ludowej. 
Film i teatr w kulturze. Kultura i sztuka etniczna. Wybrane zjawiska z obszaru cyberkultury oraz ich determinanty i przyczyny. 
Edukacja medialna w cyberkulturze. Warsztaty plastyczne: podstawowe techniki plastyczne, zasady kompozycji, problematyka ekspresji 
wizualnej. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: edukacja medialna w cyberkulturze (30 godzin K), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U07,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W8,  
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U09, 
S4_K02, S4_K03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K07 

Moduł metodyczny 30 30    60 60  180 6 PR P Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Koncepcje i funkcje edukacji artystycznej. Współczesne metody edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna w wybranych instytucjach 
artystycznych. Metodyka zajęć plastycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nowe technologie w projektach edukacyjnych. 
Antropologiczne, psychologiczne i socjologiczne źródła dramy oraz jej usytuowanie we współczesnych teoriach pedagogicznych. 
Podstawowe funkcje i techniki dramowe w edukacji. Sztuki performatywne, działania performatywne oraz znaczenie zwrotu 
performatywnego we współczesnej kulturze. Praktyka w instytucjach artystycznych i medialnych. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: współczesne koncepcje i metody edukacji artystyczne (30 godzin W), praktyka w instytucjach 
artystycznych i medialnych (60 godzin), nowe technologie w projektach edukacyjnych (30 godzin Wr), metodyka treningu kreatywności (30 
godzin Wr),  metodyka nauczania zdalnego (30 godzin K)  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W03, S4_W04, S4_W06, S4_W07, S4_W09, 
S4_U04, S4_U05, S4_U06, S4_U07, S4_U08, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 405 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 765 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1500 
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4.4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 



68 

studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 30 30       60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: podstawy dydaktyki (30 godzin W, 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

30        30 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapu  zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01; K_K03; K_K04; K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy II: 
Sztuka – Media - 
Wychowanie 

30 30 30      90 5 Proj B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podstawowe założenia teorii wychowania estetycznego. Edukacja muzealna: elementy edukacyjne, kulturowe i estetyczne ekspozycji 
muzealnej. Koncepcje wystaw artystycznych i interdyscyplinarnych. Wychowawczy potencjał muzyki. Komunikacja medialna. Kształtowanie 
kompetencji medialnych. Oferta wystawiennicza i edukacyjna wybranych instytucji kultury. Przygotowanie i realizacja interdyscyplinarnych 
projektów twórczych. Warsztaty artystyczne: praktyczne aspekty koncepcji wychowania przez sztukę. Praktyka artystyczna i medialna w 
szkole. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: Teoria wychowania estetycznego (30 godzin W), Komunikacja medialna (30 
godzin S), Kształtowanie kompetencji medialnych (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_W09, 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U05, S4_U06, S4_U07, S4_U09, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K07 
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Rok studiów: drugi 
Semestr:  czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: translatorium (30 godzin Tr), seminarium międzynarodowe (30 godzin S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3 określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

Moduł dydaktyczny  30     30  60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: metodyka działalności pedagogicznej (30 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

30        30 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W07; K_W08, 
K_U08; K_U09, 
K_K01; K_K02 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy II: 
Sztuka – Media - 
Wychowanie 

 30 30   30 60  150 10 Proj B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podstawowe założenia teorii wychowania estetycznego. Edukacja muzealna: elementy edukacyjne, kulturowe i estetyczne ekspozycji 
muzealnej. Koncepcje wystaw artystycznych i interdyscyplinarnych. Wychowawczy potencjał muzyki. Komunikacja medialna. Kształtowanie 
kompetencji medialnych. Oferta wystawiennicza i edukacyjna wybranych instytucji kultury. Przygotowanie i realizacja interdyscyplinarnych 
projektów twórczych. Warsztaty artystyczne: praktyczne aspekty koncepcji wychowania przez sztukę. Praktyka artystyczna i medialna w 
szkole. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: muzyka i wychowanie (30 godzin S), muzeum interaktywne (30 godzin K), praktyka 
artystyczna i medialna w szkole (60 godzin), interdyscyplinarne projekty twórcze (30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_W09, 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U05, S4_U06, S4_U07, S4_U09, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 360  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 375 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 735 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1500 
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4.5.Rok dla specjalności: Studia nad dzieckiem i rodziną 
4.5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        15 1 Określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł 
specjalnościowy I 
Podstawy pracy z 
dziećmi i rodzinami 

30 60 30   30  30 180 12 egzamin B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł stanowi wprowadzenie do pozostałych zajęć specjalnościowych, zawiera podstawową problematykę teoretyczną, prawną i 
organizacyjną pracy z dzieckiem i rodziną. Stanowi komplementarny układ treści pedagogicznych, psychologicznych i prawno- 
organizacyjnych niezbędny do podejmowania pracy i rozwiązywania podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych i społecznych 
rodziny. Moduł składa się między innymi z takich komponentów jak Opieka i Wychowanie, Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną, 
Dzieci świata – badania i projekty pomocy, Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny. Komponentem moduły są również praktyki pedagogiczne 
w instytucjach, organizacjach działających na rzecz dzieci  w czasie której studenci poznają cele organizacji i metody pracy. Kształtują 
swoje umiejętności wychowawcze i poznają etyczne zasady zawodu 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01,S5_W02, S5_W03, S5_W04, S5_W05, S5_W06, S5_W07, S5_W08, S5_W09, S5_W11, 
S5_U01, S5_U02, S5_U03, S5_U04, S5_U05, S5_U06, SU_U07, S5_U14, S5_U15,S5_U16, S5_U17,S5_U18, 
S5_K01, S5_K02, SK_03, S5_K04, S5_K05, S5_K06, S5_K08, S5_K09, S5_K10, S5_K11, S5_K12, S5_K13 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 
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Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        75 5 Określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł metodyczny    15  90  90 195 9 EG P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podczas zajęć modułu metodycznego studenci poznają wiele różnorodnych metod pracy indywidualnej, grupowej i w rodzinie stosowanych 
w pracy społeczno-wychowawczej m.in. arteterapię, bajkoterapię, dramę, techniki relaksacyjne, twórczą wizualizację, streetworking, terapię 
poznawczo-behawioralną, terapię rodzin (główne nurty i kierunki), ekologiczną terapię rodzin, terapię komunikacyjną, terapię 
krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach, socjoterapię, wideotrening komunikacji i inne.  
Studenci zdobywają wiedzę i ćwiczą umiejętności pracy z dzieckiem i rodzinami wieloproblemowymi, w kryzysie, z problemem przemocy, 
choroby psychicznej, przeżywającej żałobę. Poznają także metody grupowej pomocy psychologicznej i doświadczają specyfiki procesu 
grupowego. 
Jednocześnie studenci odbywają praktyki, w trakcie których mają możność ćwiczenia i doskonalenia swych nowo zdobytych umiejętności  
Samodzielnie wybierając miejsce odbywania praktyk spośród instytucji i służb działających na rzecz dziecka i rodziny odpowiedzialnie 
włączają się w  realizację programu tych instytucji i uczą się zasad współdziałania w zespole oraz samodzielnego wyrażania opinii, 
uzasadnianie swego stanowiska i podejmowania współpracy. 
Realizując opracowany plan pracy z rodziną  student uczy się rozumienia zachowań ludzi będących w trudnych i kryzysowych sytuacjach,  
podmiotowo traktować rodziny, motywować do zmiany zachowań i respektować stanowisko rodziców i działać na rzecz dziecka. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, 
K_U01, K_U05, K_U06, K_U07, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W02, S5_W03, S5_W05, S5_W06, S5_W07, S5_W08, S5_W09, S5_W11, 
S5_U01, S5_U02, S5_U03, S5_U04, S5_U05,S5_U07, S5_U08, S5_U10, S5_U11, S5_U12, 
S5_U13,S5_U14,S5_U15,S5_U16,SU17,S5_U18, 
S5_K01, S5_K02, S5_K03, S5_K04, S5_K05, S5_K06, S5_K07, S5_K08, S5_K09, S5_K10, S5_K11, S5_K12, S5_K13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 345 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 420 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 765 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1575 

4.5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
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niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD   

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 
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Moduł dydaktyczny 30 30       60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: podstawy dydaktyki (30 godzin W, 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

30        30 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe Wymogi etapu zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14 
K_U13 
K_K01; K_K03; K_K04; K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł 
specjalnościowy II 
Dzieci i rodziny w 
systemie pomocy 
społecznej 

30 30     60  120 5 Egzamin P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Definicja pracy socjalnej i poznanie podstaw polityki społecznej w Polsce. Współczesne problemy stanowiące wyzwania dla polityki 
społecznej. Krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące praw dziecka. Katalog praw dziecka i sposoby ich ochrony. Sposoby 
postępowania w przypadkach naruszeń praw dziecka. Cel, zasady i metody postępowania asystenta rodziny. Asysta rodzinna jako forma 
wsparcia rodzicielstwa. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z rodziną, monitorowanie efektów pracy z 
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rodziną. Uzależnienie od alkoholu jako problem rodziny. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Metody postępowania i 
pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Praktyka w instytucjach organizujących pomoc dzieciom i rodzinom. Poznanie podstaw 
prawnych, zasad funkcjonowania, sposobu dotarcia do klientów/odbiorców programów pomocy i metod pracy z nimi. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: praca z dzieckiem z problemem alkoholowym (30 godzin K), Pomoc społeczna i praca 
socjalna ,praktyka (30 godzin W), praktyki pedagogiczne (60 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_03, K-W06,, K_W07, K-W09, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U12, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K4, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01,S5_W02, S5_W03, S5_W04, S5_W05, S5_W09, S5_W10, S5_W12, 
S5_U01, S5_U02, S5_U03, S5_U04, S5_U05, S5_U06, SU_U07, S5_U09, S5_U10, S5_U11, 
S5_U13,S5_U14,S5_U15,S5_U16,SU17,S5_U18, 
S5_K01, S5_K02, S5_03, S5_K04, S5_K05, S5_K06, S5_K10, S5_K11, S5_K12,S5_K13 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: translatorium (30 godzin Tr), seminarium międzynarodowe (30 godzin S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD   

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny  30     30  60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: metodyka działalności pedagogicznej (30 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

30        30 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W07; K_W08 
K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł 
specjalnościowy II 
Dzieci i rodziny w 
systemie pomocy 
społecznej 

 60       60 4 Egzamin P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Definicja pracy socjalnej i poznanie podstaw polityki społecznej w Polsce. Współczesne problemy stanowiące wyzwania dla polityki 
społecznej. Krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące praw dziecka. Katalog praw dziecka i sposoby ich ochrony. Sposoby 
postępowania w przypadkach naruszeń praw dziecka. Cel, zasady i metody postępowania asystenta rodziny. Asysta rodzinna jako forma 
wsparcia rodzicielstwa. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z rodziną, monitorowanie efektów pracy z 
rodziną. Uzależnienie od alkoholu jako problem rodziny. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Metody postępowania i 
pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Praktyka w instytucjach organizujących pomoc dzieciom i rodzinom. Poznanie podstaw 
prawnych, zasad funkcjonowania, sposobu dotarcia do klientów/odbiorców programów pomocy i metod pracy z nimi. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: Ochrona praw dziecka (30 godzin K), Asysta rodzinna (30 godzin K), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_03, K-W06,, K_W07, K-W09, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U12, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K4, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01,S5_W02, S5_W03, S5_W04, S5_W05, S5_W09, S5_W10, S5_W12, 
S5_U01, S5_U02, S5_U03, S5_U04, S5_U05, S5_U06, SU_U07, S5_U09, S5_U10, S5_U11, 
S5_U13,S5_U14,S5_U15,S5_U16,SU17,S5_U18, 
S5_K01, S5_K02, S5_03, S5_K04, S5_K05, S5_K06, S5_K10, S5_K11, S5_K12,S5_K13 

Moduł 
specjalnościowy III 
Studia nad 
wychowaniem, 
dziećmi i rodzinami 

 120     60  180 9 Egzamin P/B Pedagogika 

  



83 

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach tego modułu studenci poznają uwarunkowania trudnych sytuacji dziecka w  różnych okresach historii Polski. Zapoznają się z 
twórcami koncepcji pedagogicznych i  przedstawiają uwarunkowania społeczno-historyczne tych koncepcji. Zadaniem studentów jest też 
zapoznanie się z zaprezentowanie różnych idei pedagogiczne i koncepcji działań społeczno-wychowawczych i ich realizacji w dzisiejszych 
instytucjach działających na rzecz dzieci, rodzin i grup wymagających pomocy. Studenci zapoznają się z problematyką migracji – aktualnym 
problemem społecznym i kulturowym. Przedstawiają sytuację dzieci w procesie migracji oraz zasady pracy z rodzinami migrantów i ich 
dziećmi.   
W ramach praktyk poznają konkretne programy pomocy dzieciom i rodzinom, dokonują analizy jakości i efektywności ich działania na 
podstawie wybranej koncepcji ewaluacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_06, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U12, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01,S5_W02, S5_W03, S5_W04, S5_W05, S5_W11, S5_W12,  
S5_U01, S5_U02, S5_U03, S5_U04, S5_U05, S5_U06, SU_U07, S5_U13,S5_U14,S5_U15,S5_U16,SU17,S5_U18, 
S5_K01, S5_K02, S5_03, S5_K04, S5_K05, S5_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 390 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 420 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 810 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1575 
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4.6. Rok dla specjalności: Polityka oświatowa – menedżer oświaty 
4.6.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak Lek 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 Egzamin B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 
Polityka oświatowa 

30 30 30   30   120 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Realizacja Modułu zapewni studentom poznanie i utrwalenie podstawowej wiedzy umożliwiającej zrozumienie ogólnych założeń i 
mechanizmów polityki oświatowej realizowanej w wybranych państwach Europy i świata, a także najważniejsze międzynarodowe instytucje 
specjalizujące się w tej dziedzinie. Opisane zostaną źródła i mechanizmy polityki oświatowej w polityce państwa. Zostanie wyjaśniona  
problematyka diagnozowania potrzeb i celów oświatowych, wyznaczania kierunków polityki oświatowej oraz jej uwarunkowania i zasady. 
Kompetencje studentów zostaną uzupełnione o rozwój umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Strona poznawcza obejmuje: 
systemowe koncepcje twórczości, strukturę i poznawcze składniki procesu twórczego oraz społeczny kontekst twórczości. Przygotowanie 
do myślenia twórczego jest wstępem do konstruowania indywidualnych projektów edukacyjnych. Studenci samodzielnie przygotowują 
(konstruują) programy cyklu lub pojedynczych zajęć z dowolnie wybranej przez siebie problematyki. Ważnym uzupełnieniem kompetencji 
jest przygotowanie do wystąpień publicznych, które w praktyce jest zrealizowane podczas prezentacji własnych projektów edukacyjnych. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: edukacja w Europie (30 godzin K), Polityka oświatowa (30 godzin W), Przygotowanie do 
wystąpień publicznych (30 godzin WR), Twórcze rozwiązywanie problemów (30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U03, K_U10, K_U11, 
K_01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W02, S6_W04, S6_W09, S6_W10, 
S6_U01, S6_U03, S6_U07, S6_U08, 
S6_K01 

Moduł Metodyczny   30   30 45  105 4 EU, Proj. P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu 

Zajęcia realizowane w ramach Modułu Metodycznego rozwijają osobiste kompetencje studentów w obszarach diagnozowania potrzeb i 
kontekstu społecznego działań pedagogicznych oraz kierowania takimi działaniami. Praktyki wprowadzone do programu modułu 
umożliwiają trening osobistych umiejętności w wymienionych zakresach. 
W obszarze wiedzy student zrozumie znaczenie socjologicznych i psychologicznych aspektów zarządzania i przywództwa oraz zasady 
zarządzania kapitałem ludzkim oraz pozna prawidłowości funkcjonowania człowieka i wpływu czynników związanych z kierowaniem grupą 
na społeczne interakcje i więzi społeczne. 
W obszarze umiejętności: zastosuje narzędzia diagnostyki pedagogicznej i będzie generował oryginalne rozwiązania problemów 
pedagogicznych, w tym szczególnie edukacyjnych, będzie przygotowywał oryginalne projekty w tym zakresie wiążąc stronę pedagogiczną i 
organizacyjną projektów, będzie potrafił prognozować ich przebieg i skutki oraz zmiany społeczne i osobowe nimi wywołane, wykorzysta 
zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk z obszaru zarządzania oświatą, przygotuje i zaprezentuje publicznie opinie i argumenty 
związane z problemami społecznymi i organizacyjnymi. 
Zaprezentuje gotowość pracy w zespole i motywację do rozwiązywania problemów edukacyjnych, pedagogicznych i społecznych. Przyjmie 
pozycję lidera i pokieruje pracą zespołu. Będzie miał poczucie odpowiedzialności za efekty uzyskane przez zespół realizujący zadania 
edukacyjne.  
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: (kompetencje menedżera (30 godzin Wr) , Instytucje państwa obywatelskiego (30 godzin 
S), praktyki pedagogiczne  (45 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W_06, K_W09, K_W10, K_W11, 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U10, K_U11, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W03, S6_W04, S6_W07,  S6_W08,  
S6_U02, S6_U03, S6_U05, S6_U07, S6_U08, 
S6_K02, S-K03, S6_K04, S6_K05 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr:  drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak Lek 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3 określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 
Polityka oświatowa 

  30      30 6 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Realizacja Modułu zapewni studentom poznanie i utrwalenie podstawowej wiedzy umożliwiającej zrozumienie ogólnych założeń i 
mechanizmów polityki oświatowej realizowanej w wybranych państwach Europy i świata, a także najważniejsze międzynarodowe instytucje 
specjalizujące się w tej dziedzinie. Opisane zostaną źródła i mechanizmy polityki oświatowej w polityce państwa. Zostanie wyjaśniona  
problematyka diagnozowania potrzeb i celów oświatowych, wyznaczania kierunków polityki oświatowej oraz jej uwarunkowania i zasady. 
Kompetencje studentów zostaną uzupełnione o rozwój umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Strona poznawcza obejmuje: 
systemowe koncepcje twórczości, strukturę i poznawcze składniki procesu twórczego oraz społeczny kontekst twórczości. Przygotowanie 
do myślenia twórczego jest wstępem do konstruowania indywidualnych projektów edukacyjnych. Studenci samodzielnie przygotowują 
(konstruują) programy cyklu lub pojedynczych zajęć z dowolnie wybranej przez siebie problematyki. Ważnym uzupełnieniem kompetencji 
jest przygotowanie do wystąpień publicznych, które w praktyce jest zrealizowane podczas prezentacji własnych projektów edukacyjnych. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: konstruowanie projektów edukacyjnych (30 godzin S), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U03, K_U10, K_U11, 
K_01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W02, S6_W04, S6_W09, S6_W10, 
S6_U01, S6_U03, S6_U07, S6_U08, 
S6_K01 
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Moduł Metodyczny  30 30    45  105 5 EU, Proj. P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu 

Zajęcia realizowane w ramach Modułu Metodycznego rozwijają osobiste kompetencje studentów w obszarach diagnozowania potrzeb i 
kontekstu społecznego działań pedagogicznych oraz kierowania takimi działaniami. Praktyki wprowadzone do programu modułu 
umożliwiają trening osobistych umiejętności w wymienionych zakresach. 
W obszarze wiedzy student zrozumie znaczenie socjologicznych i psychologicznych aspektów zarządzania i przywództwa oraz zasady 
zarządzania kapitałem ludzkim oraz pozna prawidłowości funkcjonowania człowieka i wpływu czynników związanych z kierowaniem grupą 
na społeczne interakcje i więzi społeczne. 
W obszarze umiejętności: zastosuje narzędzia diagnostyki pedagogicznej i będzie generował oryginalne rozwiązania problemów 
pedagogicznych, w tym szczególnie edukacyjnych, będzie przygotowywał oryginalne projekty w tym zakresie wiążąc stronę pedagogiczną i 
organizacyjną projektów, będzie potrafił prognozować ich przebieg i skutki oraz zmiany społeczne i osobowe nimi wywołane, wykorzysta 
zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk z obszaru zarządzania oświatą, przygotuje i zaprezentuje publicznie opinie i argumenty 
związane z problemami społecznymi i organizacyjnymi. 
Zaprezentuje gotowość pracy w zespole i motywację do rozwiązywania problemów edukacyjnych, pedagogicznych i społecznych. Przyjmie 
pozycję lidera i pokieruje pracą zespołu. Będzie miał poczucie odpowiedzialności za efekty uzyskane przez zespół realizujący zadania 
edukacyjne.  
Podział modułu na semestry: semestr drugi: umiejętności negocjacyjno-mediacyjne (30 godzin K), umiejętności pedagogiczne (30 godzin 
S), praktyki pedagogiczne (45 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W_06, K_W09, K_W10, K_W11, 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U10, K_U11, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W03, S6_W04, S6_W07,  S6_W08,  
S6_U02, S6_U03, S6_U05, S6_U07, S6_U08, 
S6_K02, S-K03, S6_K04, S6_K05 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 375 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 705 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1350 



90 

 
4.6.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
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dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 30 30       60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: podstawy dydaktyki (30 godzin W, 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

30        30 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapu  zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14 
K_U13 
K_K01; K_K03; K_K04; K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 2 
Menedżer oświaty 

30      30  60 5 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu jest uzupełnienie wiedzy studentów o kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Pedagog - przyszły kierownik 
placówki oświatowej musi poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności o znajomość procesu i technik zarządzania oraz stylów sprawowania 
władzy i podejmowania decyzji. Zakres tematyki obejmuje również zasady tworzenia zespołów zadaniowych, modele zarządzania kapitałem 
ludzkim, zarządzanie zmianą wraz z rolą lidera w zarządzaniu organizacją oraz strategię marketingową. W zakresie umiejętności ćwiczone 
są style przewodzenia zespołowi, komunikowania się z pracownikami, motywowania ich do aktywności oraz sposoby efektywnego 
kontrolowania efektów pracy.  
Zadaniem menedżera oświaty jest zarządzanie jakością kształcenia w placówkach oświatowych stąd włączenie w zakres tematyczny 
innowacji edukacyjnych. Zakres tematyczny obejmuje: przepisy prawne dotyczące innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
wykorzystanie sieci i urządzeń elektronicznych, źródła informacji edukacyjnych oraz innowacje aktualnie realizowane w szkołach.  
Stałym elementem pracy menedżera jest stres. Przygotowaniu  studentów do pracy w stresie służą ćwiczenia poświecone analizie przyczyn 
występowania stresu i powstania wypalenia zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: zarządzanie oświatą (30 godzin W), praktyka pedagogiczna indywidualna (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_W12, 
K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_W03, S6_W05, S6_W06, S6_W10, 
S6_U02, S6_U04, S6_U06, S6_U07, 
S6_K01 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: translatorium (30 godzin Tr), seminarium międzynarodowe (30 godzin S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3 określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

Moduł dydaktyczny  30     30  60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: metodyka działalności pedagogicznej (30 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

30        30 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W07; K_W08 
K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 2 
Menedżer oświaty 

  30 60     90 10 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu jest uzupełnienie wiedzy studentów o kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Pedagog - przyszły kierownik 
placówki oświatowej musi poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności o znajomość procesu i technik zarządzania oraz stylów sprawowania 
władzy i podejmowania decyzji. Zakres tematyki obejmuje również zasady tworzenia zespołów zadaniowych, modele zarządzania kapitałem 
ludzkim, zarządzanie zmianą wraz z rolą lidera w zarządzaniu organizacją oraz strategię marketingową. W zakresie umiejętności ćwiczone 
są style przewodzenia zespołowi, komunikowania się z pracownikami, motywowania ich do aktywności oraz sposoby efektywnego 
kontrolowania efektów pracy.  
Zadaniem menedżera oświaty jest zarządzanie jakością kształcenia w placówkach oświatowych stąd włączenie w zakres tematyczny 
innowacji edukacyjnych. Zakres tematyczny obejmuje: przepisy prawne dotyczące innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
wykorzystanie sieci i urządzeń elektronicznych, źródła informacji edukacyjnych oraz innowacje aktualnie realizowane w szkołach.  
Stałym elementem pracy menedżera jest stres. Przygotowaniu  studentów do pracy w stresie służą ćwiczenia poświecone analizie przyczyn 
występowania stresu i powstania wypalenia zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: zarządzanie zmianą (30 godzin Ć), Stres w pracy menedżera (30 godzin Ć),  Innowacje 
edukacyjne (30 godzin S), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_W12, 
K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_W03, S6_W05, S6_W06, S6_W10, 
S6_U02, S6_U04, S6_U06, S6_U07, 
S6_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 315 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 645 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1350 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu, minimalna liczba godzin dla 
kierunku (dla całego cyklu): 1335 
 

Zajęcia uzupełniające dla studentów kierunku Pedagogika (I rok) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

Ochrona własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 T   

Treści programowe  Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w zakresie interesującym dla studentów 
różnych specjalności, zarówno nauczycielskich jak i nienauczycielskich  studiów pedagogicznych. Podczas wykładu prezentowane są akty 
prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej, omawiane są podstawowe pojęcia z tego zakresu. Nacisk położony jest na zasady 
korzystania z utworów chronionych przez prawa autorskie przez szkoły, uczelnie i biblioteki, a także zakres dozwolonego użytku osobistego 
utworu objętego ochroną. Poruszana jest także problematyka plagiatu. 

BHP 4        4 0,5 T   

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 

 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– Tr – Translatorium 
– Wr – warsztaty 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– ZP – zaliczeniowa praca na ocenę 
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– Prak – praktyki pedagogiczne 
– L – laboratorium 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PRJO – prezentacja w języku obcym 
– KON – konspekt 
– PRD – praca dyplomowa 

5 Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 95% 

6 Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów cztery 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:  
1. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Trener kompetencji miękkich, 
2. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Andragogika-Doradztwo zawodowe i edukacyjne 
dorosłych, 
3. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w 
społeczeństwie wielokulturowym, 
4. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Edukacja artystyczna i medialna, 
5. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Studia nad dzieckiem i rodziną, 
6. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Polityka oświatowa–menedżer oświaty 

 

Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 0111 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru minimum 50 ECTS 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 115 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS (zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 
humanistyczne) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

od 64 do 91 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych 
Na Wydziale Pedagogicznym UW praktyki pedagogiczne są prowadzone i rozliczane w powiązaniu z przedmiotami 
metodycznymi, realizowanymi przez nauczycieli akademickich Wydziału, a jednocześnie są nadzorowane przez mentorów z 
instytucji przyjmujących studentów. Są organizowane według zasad przyjętych przez Radę Wydziału.  
1. Cele praktyk pedagogicznych: 

• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
• poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, a zwłaszcza tych, w których absolwenci mogą znaleźć 

zatrudnienie, 
• nabycie umiejętności projektowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć, 
• nabycie umiejętności refleksyjnej analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez 

opiekunów praktyk i studentów, 
• doskonalenie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych, 
• nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej skutków oraz pracy dzieci, 
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

Organizacja praktyk 
2. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada pracownik Wydziału Pedagogicznego UW, który jest 
koordynatorem wiodącego przedmiotu przygotowującego studentów do praktyki w określonym typie placówki, zwanym dalej 
koordynatorem praktyki. 
3. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik 
dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną. 

Miejsce odbywania praktyk 
4. Praktyka może się odbywać w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach, instytucjach społecznych i 
oświatowych, placówkach kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub w innych jednostkach organizacyjnych (zwanych 
dalej „placówką/instytucją”) tak, aby charakter odbywanej przez studenta praktyki był zgodny z profilem kierunku studiów i 

maksymalnie 150 godzin, 5 
ECTS 
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specjalności. 
5. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych 
do studentów.  
6. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie placówkach zgodnie z profilem kierunku studiów 
i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów, po uzyskaniu zgody koordynatora praktyki. 

Formy praktyk 
7. Ustala się następujące formy praktyk pedagogicznych: 
7.1. Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Wydział Pedagogiczny UW oferty praktyk 
wynikającej z zawartych umów długoterminowych, dostępnej u koordynatora przedmiotu przygotowującego studentów do 
praktyki w określonym typie placówki. 
7.2. Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z placówką/instytucją, a nadzór merytoryczny i 
organizacyjny nad przebiegiem praktyki sprawuje koordynator praktyk danej specjalności. 
7.3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w 
placówce/instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów. 
”. 
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Załącznik nr 24 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

„Załącznik nr 111 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 100% Pedagogika 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: pedagogika 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Poziom kształcenia: Drugi  
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w pogłębionym stopniu terminologię stosowaną w pedagogice, subdyscyplinach 
pedagogiki oraz terminologię dyscyplin pokrewnych 

P7S1_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu źródła i usytuowanie pedagogiki w systemie nauk oraz jej 
relacje z innymi dyscyplinami nauki 

P7S1_WG 

K_W03 w pogłębionym stopniu metodologiczne paradygmaty badań w naukach 
społecznych 

P7S1_WG 

K_W04 w pogłębionym stopniu podziały wewnętrzne pedagogiki (subdyscypliny, 
specjalności), w zakres której wchodzą podstawy teoretyczne i rozwiązania 
metodyczne 

P7S1_WG 

K_W05 w pogłębionym stopniu charakterystykę ontogenetycznego rozwoju człowieka P7S1_WG 

K_W06 w pogłębionym stopniu funkcjonowanie różnorodnych instytucji edukacyjnych ich 
misję, cele, funkcje oraz zasady organizacji 

P7S1_WG 

K_W07 w pogłębionym stopniu procesy edukacji, teorie procesów kształcenia, wychowania 
oraz wsparcia w rozwoju  

P7S1_WG 
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K_W08 współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, historyczne i kulturowe konteksty oraz 
determinanty tego rozwoju, a także rodzaje powiązań i relacji społecznych oraz ich 
wagę w perspektywie szeroko rozumianej edukacji 

P7S1_WK 

K_W09 różne struktury społeczne, wiążące je relacje oraz ich znaczenie dla procesów 
edukacyjnych 

P7S1_WK 

K_W10 różnorodność środowisk wychowawczych, w których zakres wchodzą właściwe im 
zjawiska i procesy 

P7S1_WK 

K_W11 strukturę, założone i realizowane funkcje systemu edukacji oraz odniesienia do 
systemów edukacji w innych krajach 

P7S1_WK 

K_W12 problematykę etyczną z uwzględnieniem etyki zawodu oraz prawo autorskie, a 
także konieczność zarządzania własnością intelektualną 

P7S1_WK 

K_W13 pojęcia i teorie z zakresu psychologii edukacyjnej oraz możliwość ich 
wykorzystywania w pracy pedagoga 

P7S1_WG 

K_W14 podstawową wiedzę z zakresu zakładania i zarządzania działalnością w formie 
przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej na rynku usług edukacyjnych 

P7S1_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 obserwować różnorodne zjawiska społeczne, wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać 
informacje na ich temat odwołując się do różnych źródeł i przyjmować różne 
kryteria ich interpretacji 

P7S1_UW 

K_U02 integrować wiedzę  teoretyczną pedagogiki i bliskich jej dyscyplin; analizować, 
diagnozować oraz projektować rozwiązania praktyczne 

P7S1_UW 

K_U03 formułować problemy, pytania badawcze, adekwatnie dobierać metody, techniki, 
konstruować lub adekwatnie wybierać narzędzia badawcze, analizować, 
prezentować wyniki badań, formułować wnioski, postulować wprowadzenie 
uzasadnianych badaniami zmian, ukazywać kierunek dalszych poszukiwań 
badawczych w obrębie wybranej problematyki 

P7S1_UW 
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K_U04 dokonywać obserwacji, konstruować diagnozy, proponować nowe rozwiązania 
problemów pedagogicznych, formułować sądy odnoszące się do rzeczywistości 
społeczno-kulturowej, analizować przyczyny, motywy, wzory zachowań i postaw  

P7S1_UW 

K_U05 adekwatnie wybrać i zastosować praktycznie sposób działania, uwzględniając 
stosowne techniki, metody oraz odpowiednią perspektywę teoretyczną w celu 
uzyskania założonych efektów w pracy zawodowej 

P7S1_UW 

K_U06 wykorzystać różne media oraz wybrane techniki multimedialne w aktywności 
edukacyjnej i działalności zawodowej 

P7S1_UW 

K_U07 komunikować się stosując różne techniki komunikacyjne i prezentować (z 
uwzględnieniem zasad etycznych) własne stanowisko, sądy, wątpliwości poparte 
dobrze przedstawioną argumentacją uwzględniającą różne konteksty i perspektywy 
teoretyczne 

P7S1_UK 

K_U08 w poprawny merytorycznie i formalnie jasny, precyzyjny sposób operować słowem 
mówionym i pisanym (język polski lub obcy), konstruować wypowiedzi prezentujące 
i uzasadniające racje dotyczące problemów i zagadnień pedagogicznych oraz  
formułować opinie krytyczne, w wypowiedziach tych uwzględnia różne stanowiska 
teoretyczne, wiedzę z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin oraz innych nauk 

P7S1_UK 

K_U09 wypowiadać się i przygotować prace pisemne z zakresu pedagogiki i jej 
subdyscyplin w języku polskim i języku obcym - zgodnie z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego) 

P7S1_UK 

K_U10 pracować w zespole i zarządzać nim oraz współpracować z instytucjami 
współtworząc i realizując wyznaczone cele, a także rozwiązywać problemy 
edukacyjne i podejmować działania pedagogiczne 

PS7_UO 

K_U11 rozpoznać poziom oraz zakres swojej wiedzy i umiejętności oraz samodzielnie 
planować i realizować uczenie się przez całe życie, mając na uwadze rozwój 
osobisty i zawodowy, a także wspieranie rozwoju innych osób uczestniczących w 
procesach wychowawczych i/lub edukacyjnych 

PS7_UU 

K_U12 wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej w planowaniu działań P7S1_UW 
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pedagogicznych, ich przeprowadzaniu i ewaluacji 

K_U13  samodzielnie przygotować biznesplan planowanego przedsięwzięcia edukacyjnego P7S1_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności,  rozszerzonego o 
wymiar interdyscyplinarny 

PS7_KK 

K_K02 uczestnictwa w projektach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych 
umożliwiających stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia 
niezbędnego w pracy zawodowej 

PS7_KK 

K_K03 inspirowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego   

PS7_KO 

K_K04 planowania i podejmowania wyzwań na rynku pracy umożliwiających rozwój 
własnej kariery zawodowej 

PS7_KO 

K_K05 przestrzegania etyki zawodowej, rozpoznawania dylematów etycznych związanych 
z wykonywaniem zawodu oraz podejmowania prób ich rozstrzygnięcia 

PS7_KR 

K_K06 przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, działania i ich skutki 
oraz za przygotowanie do wykonywanej pracy 

PS7_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: Pedagogika 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: pedagogika 
Nazwa specjalności: Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 
 

w pogłębionym stopniu terminologię stosowaną w doradztwie zawodowym K_W01 

S2_W02 w pogłębionym stopniu podstawy teoretyczne z zakresu doradztwa zawodowego i 
gromadzenia danych z przedmiotowego zakresu 

K_W04 

S2_W03 w pogłębionym stopniu podziały wewnętrzne pedagogiki w zakres, których wchodzą 
rozwiązania metodyczne związane z warsztatem pracy doradcy zawodowego 

K_W04 

S2_W04 w pogłębionym stopniu ontogenetyczny rozwój człowieka dorosłego (aspekt 
biologiczny, kulturowy, psychologiczny, społeczny i moralny) i jego funkcjonowanie w 
różnych sytuacjach zawodowych 

K_W05 

S2_W05 funkcjonowanie różnorodnych instytucji (edukacyjnych, opiekuńczych, 
wychowawczych, kulturalnych) ich misję, cele, funkcje i zasady organizacji, a także 
relacje występujące między nimi 

K_W06 

S2_W06 teorie zarządzania karierą i rozwojem zawodowym K_W07 

S2_W07 
 

współczesne kierunki rozwoju doradztwa o poradnictwa, ma świadomość 
historycznych i kulturowych kontekstów i determinantów tego rozwoju 

K_W08 

S2_W08 instytucje rynku pracy i wiążące je relacje w kontekście współczesnego rynku pracy K_W06 
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S2_W09 różnorodność środowisk wychowawczych w których funkcjonuje człowiek dorosły 
oraz zachodzących w nich zjawisk i procesów 

K_W10 

S2_W10 strukturę, założone i realizowane funkcje rynku pracy oraz instytucji na nim 
funkcjonujących oraz odniesienia do rynku pracy w innych krajach 

K_W09, K_W11 

S2_W11 problematykę etyczną z uwzględnieniem etyki zawodu K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 obserwować różnorodne zjawiska związane z rynkiem pracy, wyszukiwać, 
gromadzić, przetwarzać informacje na ich temat odwołując się do różnych źródeł i 
przyjmować różne kryteria ich interpretacji 

K_U01 

S2_U02 
 

potrafi prawidłowo przygotować proces doradczy biorąc pod uwagę wiedzę 
teoretyczna z pedagogiki i bliskich jej dyscyplin 

K_U02 

S2_U03 potrafi prezentując (z uwzględnieniem zasad etycznych) własne stanowisko, sądy, 
wątpliwości, wyjaśniając stanowiska i procesy społeczne wykorzystać zdobytą wiedzę 
uwzględniając różne konteksty i perspektywy teoretyczne, a także różne stanowiska 
autorskie 

K_U12 

S2_U04 potrafi obserwować, konstruować diagnozy, formułować sądy do opisu zachowań 
odnoszące się do rzeczywistości społecznej, analizować przyczyny, motywy, wzory 
zachowań i postaw wykorzystując posiadaną wiedzę 

KU_04 

S2_U05 podejmować analizę działań praktycznych stosując należycie dobrze dobraną 
perspektywę teoretyczną 

K_U05 

S2_U06 adekwatnie wybrać i zastosować praktycznie różnorodne rozwiązania doradcze  
uwzględniając stosowne techniki i metody gwarantujące  konkretne efekty  

K_U05 
 

S2_U07 wykorzystać różne media oraz wybrane techniki multimedialne w aktywności 
edukacyjnej i działalności zawodowej 

K_U06 

S2_U08 pracować w zespole, sprawnie realizować wyznaczone cele i komunikować się w 
grupie, przewodzić zespołowi, dążąc do wypracowania optymalnych rozwiązań 

K_U10 
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S2_U09 prawidłowo identyfikuje dylematy w obszarze dziedzinowym i rozwiązuje je 
współpracując z różnymi i instytucjami działającymi na rzecz problemów 
edukacyjnych i podejmowania działań pedagogicznych związanych z doradztwem 
zawodowym 

K_U10 

S2_U10 Biorąc pod uwagę rozwój osobisty i zawodowy, a także wspieranie rozwoju innych 
osób poprzez analizowanie poziomu i zakresu swojej wiedzy samodzielnie planuje i 
realizuje uczenie się przez całe życie 

K_U11 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 
 

całożyciowego doskonalenia własnych kompetencji zawodowych oraz wspierania 
innych w tym zakresie 

K_K01, K_K04 

S2_K02 uczestnictwa w projektach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych 
umożliwiających stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia niezbędnego 
w pracy zawodowej 

K_K02 

S2_K03 inspirowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego  oraz antycypowania skutków swojej 
społecznej działalności 

K_K03 

S2_K04  identyfikowania dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu oraz 
podejmowania prób ich rozstrzygnięcia  
 

K_K05 

S2_K05 współpracy w grupie, dążenia do wypracowania optymalnych rozwiązań oraz 
przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, działania i ich skutki oraz 
za przygotowanie do wykonywanej pracy 

K_K06 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 terminologię na poziomie rozszerzonym z zakresu animacji i doradztwa edukacyjno-
zawodowego w kontekście międzykulturowym 

K_W01 

S3_W02 w pogłębionym stopniu źródła i relacje pedagogiki z antropologią, psychologią 
społeczną, socjologią, wiedzą o kulturze i mediach 

K_W02 

S3_W03 genezę i konteksty historyczne, kulturowe oraz determinanty rozwojowe 
współczesnego społeczeństwa wielokulturowego 

K_W08 

S3_W04 w pogłębionym stopniu swoistość metodologiczną badań pedagogicznych, posiada 
także wiedzę z zakresu projektowania diagnoz społecznych i kulturowych oraz 
konstruowania narzędzi diagnostycznych, jak również wykorzystywania metod 
diagnostycznych w procesie poradnictwa edukacyjno-zawodowego 

K_W03 

S3_W05 w pogłębionym stopniu miejsce animacji społeczno-kulturalnej oraz polityki 
oświatowej w obrębie nauk pedagogicznych 

K_W04 

S3_W06 swoistość funkcjonowania różnych grup wiekowych i społecznych w obszarach 
kultury i życia zawodowego oraz procesów komunikacyjnych zachodzących w 
relacjach interpersonalnych 

K_W05 

S3_W07 różnorodne instytucje rządowe i pozarządowe działające w obszarze animacji i 
poradnictwa zawodowego w Polsce i na świecie 

K_W09 
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S3_W08 w pogłębionym stopniu typologie i projektowanie struktur organizacyjnych w obszarze 
społeczeństwa wielokulturowego 

K_W06, K_W09 

S3_W09 kulturowe uwarunkowania procesu kształcenia i pełnienia ról społeczno-zawodowych 
w grupach wielokulturowych 

K_W09 

S3_W10 w pogłębionym stopniu różnorodne instytucje (edukacyjne, opiekuńcze, 
wychowawcze, kulturalne), ich misje, cele, działalności, funkcje, zasady organizacji 

K_W06 

S3_W11 teorie procesów edukacyjnych, uczenia się, nauczania, wychowania i animacji 
społeczno-kulturalnej 

K_W07 

S3_W12 w pogłębionym stopniu uwarunkowania i zróżnicowanie środowisk wychowawczych i 
uczestników procesu animowania oraz procesu doradczego i negocjacyjnego 

K_W10 

S3_W13 strukturę, założone i realizowane funkcje systemu edukacji i odniesienia do systemów 
edukacji  poza granicami kraju 

K_W11 

S3_W14 zasady etyki w zawodzie animatora i doradcy edukacyjnego  K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 wykorzystywać wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu animacji i poradnictwa 
zawodowego do interpretowania problemów społeczeństwa wielokulturowego 

K_U01 

S3_U02 integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną w celu projektowania działań 
praktycznych w zakresie animacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

K_U02 

S3_U03 korzystać z różnych systemów medialnych i kanałów komunikacyjnych jako platformy 
wpływu i budowania przestrzeni rozwoju osobowości 

K_U06 

S3_U04 budować wypowiedzi w mowie i piśmie poprawne pod względem merytorycznym i 
formalnym oraz formułować krytyczne opinie i oceny 

K_U08 

S3_U05 sprawnie posługiwać się wybranymi metodami i technikami do generowania, 
przetwarzania i analizowania danych empirycznych oraz określić właściwą ich 
interpretację i zakres stosowalności 

K_U03 

S3_U06 świadomie i celowo wykorzystywać wiedzę zdobytą w trakcie edukacji do obserwacji, 
dokonywać analizy i syntezy oraz oceny zjawisk typowych i nietypowych w 
środowisku wielokulturowym 

K_U01 
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S3_U07 wybrać odpowiednią podstawę teoretyczną do opisu i interpretacji zjawisk 
społecznych, edukacyjnych i kulturowych oraz wykorzystywać wiedzę teoretyczną w 
działaniach praktycznych 

K_U02 

S3_U08 konstruować oryginalne projekty edukacyjne i wychowawcze z zastosowaniem 
metodyki pracy animatora i doradcy edukacyjno-zawodowego w społeczeństwie 
wielokulturowym 

K_U05 

S3_U09 samodzielnie zdobywać wiedzę i animować uczestników procesu kształcenia w celu 
kształtowania pozytywnej postawy wobec edukacji permanentnej 

K_U11 

S3_U10 
 

posługiwać się wybranymi urządzeniami i technologiami medialnymi w projektowaniu 
i realizacji celów zawodowych, wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce animacyjnej i 
doradczej 

K_U06 

S3_U11 
 

komunikować się, stosując różne techniki komunikacyjne i prezentować (z 
uwzględnieniem zasad etycznych) własne stanowisko, sądy, wątpliwości poparte 
dobrze przedstawioną argumentacją uwzględniającą różne konteksty i perspektywy 
teoretyczne 

K_U07 

S3_U12 
 

pracować w zespole i zarządzać nim oraz współpracować z instytucjami, 
współtworząc i realizując wyznaczone cele  

K_U10 

S3_U13 
 

dokonywać obserwacji, konstruować diagnozy, proponować nowe rozwiązania 
problemów pedagogicznych, formułować sądy odnoszące się do rzeczywistości 
społeczno-kulturowej, analizować przyczyny, motywy, wzory zachowań i postaw 
występujących w społeczeństwie wielokulturowym 

K_U04 
 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności, dotyczącego 
problemu wielokulturowości w edukacji, rozszerzonego o wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S3_K02 podejmowania samodzielnych działań na rzecz rozwoju osobistego oraz pogłębiania 
wiedzy z zakresu animacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

K_K02 
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S3_K03 inspirowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego   

K_K03 

S3_K04 podejmowania wyzwań na rynku pracy umożliwiających rozwój własnej kariery 
zawodowej oraz uznania i wykorzystania wiedzy pedagogicznej i dyscyplin 
pokrewnych w budowaniu własnego warsztatu zawodowego animatora i doradcy 
edukacyjno-zawodowego 

K_K04 

S3_K05 identyfikowania się z założonymi celami pracy animatora i doradcy edukacyjno-
zawodowego oraz projektowania i realizowania działań w tym zakresie  

K_K06 

S3_K06 podejmowania odpowiedzialności za własne działania w pracy animatora i doradcy 
edukacyjno-zawodowego i ich skutki społeczne oraz przestrzegania zasad etyki 
zawodowej 

K_K05 

S3_K07 współpracy z ludźmi i instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów z zakresu 
animacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

K_K06 

 
3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Edukacja artystyczna i medialna  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 w pogłębionym stopniu edukacyjną funkcję sztuki i kultury K_W02, K_W07 
S4_W02 zależności między różnymi dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi zajmującymi 

się kulturą, sztuką i edukacją 
K_W02 

S4_W03 w pogłębionym stopniu założenia, koncepcje i funkcje edukacji artystycznej i edukacji 
medialnej 

K_W04, K_W09 
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S4_W04 w pogłębionym stopniu terminologię z zakresu edukacji artystycznej i edukacji 
medialnej 

K_W01 

S4_W05 edukacyjne aspekty sztuki dawnej i współczesnej, kultury wizualnej, kultury etnicznej, 
sztuki ludowej, kultury muzycznej 

K_W07 

S4_W06 metody edukacji artystycznej, edukacji muzealnej, metody stosowane w nauczaniu 
plastyki w szkole 

K_W06, K_W07, K_W12 

S4_W07 pojęcia z zakresu komunikacji oraz sposoby posługiwania się mediami w przestrzeni 
edukacyjno-kulturowej 

K_W07, K_W08, K_W12 

S4_W08 zjawiska z obszaru cyberkultury, ich determinanty i przyczyny K_W09, K_W12 

S4_W09 aktualną ofertę wystawienniczą i edukacyjną wybranych instytucji kultury K_W06, K_W09, 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 dokonać oceny działań artystycznych pod kątem ich aspektów edukacyjnych K_U01, K_U04, K_U05, K_U08 

S4_U02 dokonać interpretacji dzieł sztuki, działań artystycznych i tekstów kultury wizualnej 
jako zjawisk społecznych 

K_U01, K_U08, K_U07 

S4_U03 połączyć komentarz artystyczny z głównymi problemami człowieka współczesnego, 
kultury współczesnej 

K_U02, K_U08 

S4_U04 zaprojektować i przeprowadzić działania edukacyjne w przestrzeni artystycznej, 
muzealnej, społecznej i szkolnej z uwzględnieniem odpowiedniej metodyki oraz 
potrzeb różnych grup społecznych i wiekowych 

K_U04, K_U05, K_U07, K_U11, 
K_U10 

S4_U05 zaprojektować i przeprowadzić indywidualne i grupowe warsztaty artystyczne, 
plastyczne, performatywne, dramowe oraz interdyscyplinarne projekty twórcze 

K_U05, K_U07, K_U11, K_U10 

S4_U06 zaprojektować i przeprowadzić lekcje plastyki w szkole podstawowej i 
ponadpodstawowej 

K_U04, K_U05, K_U07, K_U11, 

S4_U07 dokonać krytycznej oceny działań edukacyjnych w przestrzeniach muzealnych i 
innych obszarach kultury współczesnej 

K_U04, K_U05, K_U08 

S4_U08 wykorzystać media oraz wybrane techniki multimedialne w działalności edukacyjnej K_U07, K_U06, K_U07 



14 

 

S4_U09 przeprowadzić krytyczną analizę komunikatów medialnych oraz ocenić rolę mediów w 
kształtowaniu postaw społecznych 

K_U01, K_U02, K_U08 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 projektowania, organizowania i realizowania działań i projektów edukacyjno-
artystycznych w instytucjach artystycznych, społecznych i edukacyjnych 

K_K02 

S4_K02 wyrażania własnego stanowiska i podawania argumentów na jego obronę z 
zachowaniem szacunku i otwartości wobec innych stanowisk i odmiennych poglądów 
oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne decyzje i działania 

K_K06 

S4_K03 przestrzegania etyki zawodowej K_K05 

S4_K04 pełnienia funkcji popularyzatora i mandatariusza sztuki w środowisku lokalnym K_K03 

S4_K05 czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym K_K02, K_K03 
S4_K06 identyfikacji zakresu swojej wiedzy i umiejętności, co przekłada się na potrzebę 

permanentnego rozwoju osobistego i zawodowego 
K_K01, K_K04 

S4_K07 respektowania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów procesu edukacyjnego K_K06 
 

3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Studia nad dzieckiem i rodziną 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S5_W01 teoretyczne podstawy opieki i wychowania, pomocy społecznej oraz pracy społeczno-
wychowawczej z różnymi grupami osób wymagających wsparcia, a także  
terminologie nauk pokrewnych i relacje z innymi naukami 

K_W01, K_W02, K_W06 
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S5_W02 historyczne i społeczne przemiany rodziny, uwarunkowania sytuacji dziecka w 
rodzinie i społeczeństwie  

K_W01, K_W02, 

S5_W03 specyfikę funkcjonowania współczesnych środowisk wychowawczych i metody ich 
analizy w różnych dyscyplinach nauki 

K_W03, K_W09, K_W10 

S5_W04 podstawy prawne i organizacyjne systemu opieki nad dziećmi w Polsce i w krajach 
Unii Europejskiej 

K_W0 3, K_W06, KW_11 

S5_W05 prawne podstawy pracy społeczno-wychowawczej w różnych środowiskach  K_W01, K_W02 

S5_W06 etyczne zagadnienia działań podejmowanych na rzecz dzieci i innych grup 
społecznych i kontekst etyczny działań w relacji dziecko-rodzina-państwo  

K_W12, K_W06 

S5_W07 ma orientację w polityce UE dotyczącej opieki i ochrony dziecka, zna unijne 
rekomendacje dotyczące pomocy społecznej i opieki nad dzieckiem 

K_W10, K_W11 

S5_W08 zróżnicowanie systemów pomocy dziecku i rodzinie na świecie oraz przykłady działań 
na rzecz niwelacji nierówności wśród dzieci 

K_W11 

S5_W09 najważniejsze metody i techniki rozpoznawania potrzeb różnych grup i środowisk 
społecznych oraz instytucje, formy i metody działań pomocy i wsparcia oraz 

K_W06, K_W07 

S5_W10 cele, zadania i zasady funkcjonowania instytucji służb pomocy dzieciom, rodzinom i 
innym grupom wymagającym wsparcia  o zna procedury korzystania z pomocy 
wybranych instytucji  

K_W06, K_W07 

S5_W11 społeczne i psychologiczne uwarunkowania procesów wychowawczych K_W01, K_W02,  

S5_W12 aktualne problemy społeczne oraz  narzędzia ewaluacji programów pomocy 
społecznej adresowane do różnych odbiorców 

K_W02, K_W03 
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3.5. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Polityka oświatowa – menedżer oświaty 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S6_W01 
 

w pogłębionym stopniu stosuje terminologię z zakresu zarządzania 
placówkami oświatowymi 

K_W01 

S6_W02 
 

w pogłębionym stopniu podstawy teoretyczne z zakresu zarządzania placówkami 
edukacyjnymi w Polsce i krajach europejskich, koncepcji zachowań organizacyjnych 
oraz metod organizacji i zarządzania 

K_W02, K_W04 

S6_W03 w pogłębionym stopniu ontogenetyczny rozwój człowieka dorosłego (aspekt 
biologiczny, kulturowy, psychologiczny, społeczny i moralny) i jego funkcjonowanie w 
różnych rolach zawodowych 

K_W05 

S6_W04 funkcjonowanie  różnorodnych instytucji (edukacyjnych, opiekuńczych, 
wychowawczych, kulturalnych) ich misję, cele, funkcje i zasady organizacji, a także 
relacje występujące między nimi 

K_W06 

S6_W05 teorie zarządzania i przywództwa w edukacji oraz zna zasady zarządzania kapitałem 
ludzkim 

K_W02, K_W07 

S6_W06 
 

współczesne kierunki rozwoju teorii zarządzania i polityki oświatowej, ma 
świadomość historycznych i kulturowych kontekstów i determinantów tego rozwoju 

K_W08 

S6_W07 
 

instytucje edukacyjne i społeczne, oraz instytucje nadzoru pedagogicznego o 
charakterze zewnętrznym i wewnętrznym oraz zależności między nimi 

K_W06, K_W09 

S6_W08 różnorodność środowisk wychowawczych, w których funkcjonuje człowiek dorosły, 
oraz zakres specyficznych dla nich zjawisk i procesów 

K_W09, K_W10 
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S6_W09 strukturę, założone i realizowane funkcje polityki oświatowej  oraz odniesienia do 
systemów zarządzania instytucjami edukacyjnymi w innych krajach 

K_W11 

S6_W10 problematykę etyczną z uwzględnieniem etyki zawodu K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S6_U01 obserwować różnorodne zjawiska wynikające z prowadzonej przez państwo polityki 
oświatowej, wyszukiwać, selekcjonować, gromadzić i przetwarzać  informacje na ich 
temat odwołując się do różnych źródeł i przyjmować różne kryteria ich interpretacji 

K_U01 

S6_U02 
 

 przeprowadzić diagnozę potrzeb, prawidłowo zaplanować i skonstruować adekwatną 
strategię kierowania zespołem uwzględniając wiedzę z pedagogiki, jej subdyscyplin i 
dyscyplin pokrewnych 

K_U02 

S6_U03 zaprezentować własne stanowisko, zdefiniować wątpliwości, sformułować problem i 
przedstawić argumenty wyjaśniając stanowiska i procesy społeczne wykorzystać 
zdobytą wiedzę uwzględniając różne konteksty i perspektywy teoretyczne, a także 
różne stanowiska autorskie  

K_U03 

S6_U04 przeprowadzić, metodologicznie poprawną, obserwację, dokonać diagnozy i 
sformułować wnioski do opisu zjawisk z obszaru zarządzania oświatą,  analizować 
przyczyny, motywy, wzory zachowań i postaw wykorzystując posiadaną wiedzę 

K_U04 

S6_U05 przeprowadzić analizę działań praktycznych stosując współmiernie dobraną 
perspektywę teoretyczną w celu uzyskania założonych efektów 

K_U05 

S6_U06 wykorzystać media i techniki multimedialne w konstruowaniu strategii promocji 
placówki oświatowej i przeprowadzaniu projektów edukacyjnych 

K_U06 

S6_U07 budować zespół, zarządzać nim, stawiając i realizując wyznaczone cele i sprawnie 
komunikować się w grupie z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych 

K_U10 

S6_U08 planuje i realizuje uczenie się przez całe życie uwzględniając poziom swojej wiedzy, 
umiejętności i postaw wobec rzeczywistości, tworzy warunki i wspiera rozwój innych 
osób 

K_U11 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S6_K01 
 

doskonalenia własnych kompetencji osobowościowych i zawodowych K_K01, K_K04 

S6_K02 uczestnictwa w projektach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych 
umożliwiających stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia niezbędnego 
w pracy zawodowej 

K_K02 

S6_K03 inicjowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć i projektów edukacyjnych na 
rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego  oraz przewidywania skutków 
swojej działalności 

K_K03 

S6_K04 przestrzegania etyki zawodowej, rozpoznawania dylematów etycznych związanych z 
wykonywaniem zawodu oraz podejmowania prób ich rozstrzygnięcia 

K_K05 

S6_K05 kierowania zespołem, przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 
aktywności i ich skutki oraz za przygotowanie do wykonywanej pracy 

K_K06 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0 
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4.1. Rok dla specjalności: Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 
4.1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

32 16       48 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Psychologia 
edukacyjna 

16        16 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych  

Moduł Metodyczny 16 16       32 3 EU P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Formułowanie i operacjonalizacja celów dydaktycznych. Kryteria doboru i organizacji treści dydaktycznych. Metody dydaktyczne w pracy z 
ludźmi dorosłymi. Wykorzystanie środków dydaktycznych. Organizacja przestrzeni dydaktycznej i wystąpienia publicznego. Autoprezentacja 
i budowanie autorytetu. Rozwiązywanie problemowych sytuacji dydaktycznych. Ocena dydaktyczna. Specyfika prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z osobami dorosłymi. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Metodyka kształcenia dorosłych (16 godzin W, 16 K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05,  
K_U04,K_U05,K_U06, K_U10  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04,  
S1_U06, S1_U04, S1_U07, S1_U09 
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Moduł 
specjalnościowy  
Doradztwo zawodowe 

16 16 16   16   64 10 EU P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Terminologia związana z zarządzaniem karierą (kwalifikacje, kompetencje, zarządzanie w różnych naukach, praca, rozwój, kariera). 
Kierunki rozwoju doradztwa zawodowego. Rozwój człowieka dorosłego. Współczesny rynek pracy. Mechanizmy regulujące funkcjonowanie 
dorosłych na współczesnym rynku pracy. Wskaźniki i prawidłowości rynku pracy. Wybrane teorie z zakresu zarządzania karierą i rozwoju 
zawodowego. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Metody i narzędzia opisu kariery zawodowej. Umiejętności metodyczne doradcy 
zawodowego: diagnozowanie, praca z grupą oraz praca indywidualna, prowadzenie rozmowy doradczej. Związek  pomiędzy człowiekiem 
dorosłym i zmieniającymi się wymaganiami pracy zawodowej. Rozwój własnych kompetencji i kierowania własną karierą zawodową. 
Informacje niezbędne do opracowania rozwiązań doradczych indywidualnych potrzeb dorosłych właściwe. Modele rozwoju zawodowego. 
Wybrane zjawiska zachodzące na rynku pracy i ich konsekwencje dla człowieka na rynku pracy. Praca z grupą o specjalnych potrzebach 
społecznych. Rozwiązania doradcze dopasowane do różnych grup odbiorców. Wybrane dylematy związane z zarządzaniem karierą 
zawodową. Aktualizowanie wiedzy na temat rynku pracy oraz własnego doskonalenia zawodowego. Etyka w pracy doradcy zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Zarządzanie karierą (16 godzin W), Modele rozwoju zawodowego (16 godzin K), Współczesny 
rynek pracy (16 godzin S),Doradztwo zawodowe dla wybranych grup społecznych (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01,K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W06,S1_W07,S1_W09,S1_W10, S1_W11, 
S1_U01, S1_02, S1_U03, S1_04, S1_U6, S1_07, S1_U09, S1_U10,  
S1_K01 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Moduł badań 
społecznych 

48 16       64 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 
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Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

II przedmioty właściwe dla specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych  

Moduł Metodyczny      16 60  76 4 EU P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Formułowanie i operacjonalizacja celów dydaktycznych. Kryteria doboru i organizacji treści dydaktycznych. Metody dydaktyczne w pracy z 
ludźmi dorosłymi. Wykorzystanie środków dydaktycznych. Organizacja przestrzeni dydaktycznej i wystąpienia publicznego. Autoprezentacja 
i budowanie autorytetu. Rozwiązywanie problemowych sytuacji dydaktycznych. Ocena dydaktyczna. Specyfika prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z osobami dorosłymi. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: analiza doświadczeń (16 godzin Wr), praktyki pedagogiczne (60 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05,  
K_U04,K_U05,K_U06, K_U10  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04,  
S1_U06, S1_U04, S1_U07, S1_U09 
 

Moduł 
specjalnościowy  
Doradztwo zawodowe 

     32 30  62 7 EU P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Terminologia związana z zarządzaniem karierą (kwalifikacje, kompetencje, zarządzanie w różnych naukach, praca, rozwój, kariera). 
Kierunki rozwoju doradztwa zawodowego. Rozwój człowieka dorosłego. Współczesny rynek pracy. Mechanizmy regulujące funkcjonowanie 
dorosłych na współczesnym rynku pracy. Wskaźniki i prawidłowości rynku pracy. Wybrane teorie z zakresu zarządzania karierą i rozwoju 
zawodowego. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Metody i narzędzia opisu kariery zawodowej. Umiejętności metodyczne doradcy 
zawodowego: diagnozowanie, praca z grupą oraz praca indywidualna, prowadzenie rozmowy doradczej. Związek  pomiędzy człowiekiem 
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dorosłym i zmieniającymi się wymaganiami pracy zawodowej. Rozwój własnych kompetencji i kierowania własną karierą zawodową. 
Informacje niezbędne do opracowania rozwiązań doradczych indywidualnych potrzeb dorosłych właściwe. Modele rozwoju zawodowego. 
Wybrane zjawiska zachodzące na rynku pracy i ich konsekwencje dla człowieka na rynku pracy. Praca z grupą o specjalnych potrzebach 
społecznych. Rozwiązania doradcze dopasowane do różnych grup odbiorców. Wybrane dylematy związane z zarządzaniem karierą 
zawodową. Aktualizowanie wiedzy na temat rynku pracy oraz własnego doskonalenia zawodowego. Etyka w pracy doradcy zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Kompetencje doradcy zawodowego (16 godzin Wr), Metodyka pracy doradcy zawodowego (16 
godzin Wr), praktyki pedagogiczne (30 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01,K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W06,S1_W07,S1_W09,S1_W10, S1_W11, 
S1_U01, S1_02, S1_U03, S1_04, S1_U6, S1_07, S1_U09, S1_U10,  
S1_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 176 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 234 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 410 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 774 
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4.1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
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wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 16 16       32 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Podstawy dydaktyki (16 godzin W, 16 godzin K )  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

16        16 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapy zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

II przedmioty właściwe specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 

Moduł 
specjalnościowy : 
Edukacyjne Wymiary 
Doradztwa 
Zawodowego 

  16   16   32 5 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Rodzaje sytuacji tranzycyjnych w życiu człowieka dorosłego oraz ich konsekwencjach dla sfery edukacji i pracy. Przyczyny i przebieg 
procesów tranzycyjnych. Zależności i związki między kulturą środowiska pochodzenia a oczekiwaniami rynku pracy. Rynek pracy w Polsce. 
Narzędzia wykorzystywane do diagnozowania rynku pracy. Instytucje rynku pracy świadczących usługi doradcze. Potencjał edukacyjny 
człowieka dorosłego. Obszary wykorzystania potencjału edukacyjnego człowieka. Dylematy z pogranicza pracy i edukacji i potencjalne 
możliwości ich rozstrzygnięcia. Priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu edukacyjnego. Problemy człowieka 
dorosłego w sytuacjach tranzycji związanych z edukacyjnymi wyzwaniami na współczesnym rynku pracy. Ocena i analiza pojawiających się 
trudności z pogranicza pracy i edukacji. Działanie doradcy na rzecz środowiska społecznego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Instytucje rynku pracy (16 godzin S), Analiza potencjału człowieka dorosłego w 
sytuacjach edukacyjnych i zawodowych (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W09, 
K_U01,K_U04, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K04, K_K02, K_K03, K_K05,  K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_W05, S1_W08,  
S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

    32    32 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: translatorium (32 godzin Tr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

Moduł dydaktyczny  16     30  46 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Metodyka działalności pedagogicznej (16 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

16        16 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02 
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II przedmioty właściwe specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 

Moduł 
specjalnościowy : 
Edukacyjne Wymiary 
Doradztwa 
Zawodowego 

16 16     30  62 10 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Rodzaje sytuacji tranzycyjnych w życiu człowieka dorosłego oraz ich konsekwencjach dla sfery edukacji i pracy. Przyczyny i przebieg 
procesów tranzycyjnych. Zależności i związki między kulturą środowiska pochodzenia a oczekiwaniami rynku pracy. Rynek pracy w Polsce. 
Narzędzia wykorzystywane do diagnozowania rynku pracy. Instytucje rynku pracy świadczących usługi doradcze. Potencjał edukacyjny 
człowieka dorosłego. Obszary wykorzystania potencjału edukacyjnego człowieka. Dylematy z pogranicza pracy i edukacji i potencjalne 
możliwości ich rozstrzygnięcia. Priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu edukacyjnego. Problemy człowieka 
dorosłego w sytuacjach tranzycji związanych z edukacyjnymi wyzwaniami na współczesnym rynku pracy. Ocena i analiza pojawiających się 
trudności z pogranicza pracy i edukacji. Działanie doradcy na rzecz środowiska społecznego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Wspomaganie edukacyjne osób dorosłych w sytuacjach tranzycyjnych (16 godzin W), 
Rynek pracy w perspektywie międzykulturowej (16 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W09, 
K_U01,K_U04, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K04, K_K02, K_K03, K_K05,  K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_W05, S1_W08,  
S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 176 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 188 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 364 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 774  
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4.2. Rok dla specjalności: Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym 
4.2.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

32 16       48 9 Egzamin B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6    

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3    

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

Psychologia 
edukacyjna 

16        16 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł 
specjalnościowy I 
Środowisko pracy 
animatora-doradcy 

64 16    16   96 10 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu jest integracja wiedzy o środowisku, instytucjach oraz uwarunkowaniach kulturowych pracy animatora kultury i doradcy 
edukacyjno-zawodowego. Student poznaje kulturowe konteksty, determinanty zjawisk i procesów edukacyjnych. W ramach modułu 
realizowane są następujące komponenty: Podstawy wiedzy o animacji i komunikacji międzykulturowej, Język, komunikowanie i media, 
Teoria animacji społeczno-kulturalnej, Instytucje wspierające działania pedagoga wielokulturowego, Doradca międzykulturowy w polityce 
oświatowej krajów UE, Przygotowanie do wystąpień publicznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W08,  K_W09, K_W11,  
K_U01, K_U06, K_U08, K_U11,  
K_K03, K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W05, S2_W06, S2_W03, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W13,  
S2_U01, S2_U03, S2_U04, S2_U09,  
S2_K03, S2_K01, S2_K02, S2_K07 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6    

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 1    

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł metodyczny 
 

 32 16   16 120  184 9  E P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu metodycznego jest wprowadzenie studentów specjalności w obszar praktycznych umiejętności związanych z diagnozą, 
przygotowaniem i realizacją projektów animacyjnych i zadań doradczych oraz rozwijanie kompetencji interpersonalnych. Kluczowymi celami 
kształcenia w Module metodycznym są: - zrozumienie wagi kompetencji społecznych, kompetencji badawczych i dydaktycznych w praktyce 
pedagogicznej w społeczeństwie wielokulturowym, metoda naukowa i jakie ma znaczenie w refleksji i praktyce pedagogicznej, - 
opanowanie umiejętności wykorzystania współczesnej wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki, psychologii społecznej i socjologii w 
analizowaniu, projektowaniu i realizacji projektów animacyjnych i zadań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego w zróżnicowanych 
grupach wielokulturowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W10,  
K_U06, K_U08, K_U03, K_U06, K_U10,  
K_K03, K_K05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W04, S2_W06, S2_W12,  
S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U10, S2_U12,  
S2_K03, S2_K06, S2_K02 

Moduł pogłębiający 
wiedzę  

 16     16   32 4  ZO B Pedagogika 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Modułu pogłębiający 
wiedzę 

Celem modułu jest pogłębienie wiedzy w wybranych przez studenta obszarach związanych z pracą animatora kultury i doradcy edukacyjno-
zawodowego. W ramach przewidzianych zajęć (do wyboru dwa zajęcia), student porządkuje wiedzę dotyczącą projektowania diagnoz 
społecznych i kulturowych oraz konstruowania narzędzi diagnostycznych, a także wykorzystywania metod diagnostycznych w procesie 
poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Uczy się efektywnie korzystać z różnych systemów medialnych i kanałów komunikacyjnych jako 
platformy wpływu i budowania przestrzeni rozwoju osobowości, a także doskonali swoje kompetencje interpersonalne.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W10, K_W011,  K_W12,  
K_U02,  K_U03, K_U04, K_U05,  
K_K03,  K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_W04, S2_W13, S2_W12, S2_W14,  
S2_U02, S2_U05, S2_U08, S2_U13,  
S2_K03, S2_K06, S2_K07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 192 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 312 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 504  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 966 
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4.2.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  

Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
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wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje językowe 
na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B  

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 16 16       32 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Podstawy dydaktyki (16 godzin W, 16 godzin K ) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

16        16 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapy zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł 
specjalnościowy 
Bazowe 
kompetencje  animato
ra-doradcy 

16        16 2 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej animacji kultury i doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
kontekście międzykulturowym oraz wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności niezbędne w pracy animatora kultury i doradcy 
edukacyjno-zawodowego.  
Podział modułu na semestry: semestr 1: Psychologiczno-społeczne aspekty działalności pedagoga (16 godzin W) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07,  
K_U01, K_U04,  K_K06, K_U07, 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W04, S2_W11,  
S2_U01, S2_U11, S2_U13, 
S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K07 

Moduł  
specjalnościowy III 
Warsztat pracy 
animatora-doradcy 

 16    16   32 3 E B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest integracja i pogłębienie wiedzy dotyczącej różnorodnych obszarów pracy animatora kultury i doradcy edukacyjno-
zawodowego oraz nabycie przez studenta umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce animacyjnej i doradczej, w tym 
projektowania struktur organizacyjnych w obszarze społeczeństwa wielokulturowego.  
Podział modułu na semestry: semestr 1: Warsztat realizacji medialnych (16 godzin Wr), Kultura popularna i media (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W09,  
K_U01, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10,  
S2_U03, S2_U06, S2_U09, S2_U12,  
S2_K01, S2_K06 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

    32    32 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
 
Podział modułu na semestry: semestr 2: translatorium (32 godzin Tr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B  

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 2 Określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

Moduł dydaktyczny  16     30  46 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Metodyka działalności pedagogicznej (16 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 
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Popular Myths In 
Education  

16        16 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł 
specjalnościowy 
Bazowe 
kompetencje  animato
ra-doradcy 

16 32 16   16   80 6  E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej animacji kultury i doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
kontekście międzykulturowym oraz wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności niezbędne w pracy animatora kultury i doradcy 
edukacyjno-zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Antropologia współczesności (16 godzin W), Metodyka pracy pedagoga szkolnego (16 godzin K), 
Sztuka w projektach outdoor and adventure education (16 godzin S), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (16 godzin 
K), Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy (16 godzin Wr), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07,  
K_U01, K_U04,  K_K06, K_U07, 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W04, S2_W11,  
S2_U01, S2_U11, S2_U13, 
S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K07 
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Moduł  
specjalnościowy III 
Warsztat pracy 
animatora-doradcy 

 32    32   64 5 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest integracja i pogłębienie wiedzy dotyczącej różnorodnych obszarów pracy animatora kultury i doradcy edukacyjno-
zawodowego oraz nabycie przez studenta umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce animacyjnej i doradczej, w tym 
projektowania struktur organizacyjnych w obszarze społeczeństwa wielokulturowego.  
Podział modułu na semestry: semestr 2:  Teorie i czynniki rozwoju zawodowego (16 godzin K), Konstruowanie programów wychowawczych 
i projektów wielokulturowych (16 godzin K), Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w grupie wielokulturowej (16 godzin Wr), Laboratorium 
technik wizualnych (16 godzin Wr), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W09,  
K_U01, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10,  
S2_U03, S2_U06, S2_U09, S2_U12,  
S2_K01, S2_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 192 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 270 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 462 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 966 
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4.3. Rok dla specjalności: Edukacja artystyczna i medialna 
4.3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

32 16       48 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Psychologia 
edukacyjna 

16        16 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy I: 
Edukacja w kulturze 
audiowizualnej – 
sztuka i media 

16 16 32   16   80 10 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Edukacyjne funkcje kultury i sztuki. Podstawowe zagadnienia historii sztuki. Współczesne działania edukacyjne w różnych obszarach 
kulturowych. Edukacyjne aspekty sztuki dawnej i współczesnej, kultury wizualnej, kultury etnicznej, sztuki ludowej. 
Film i teatr w kulturze. Kultura i sztuka etniczna. Wybrane zjawiska z obszaru cyberkultury oraz ich determinanty i przyczyny. 
Edukacja medialna w cyberkulturze. Warsztaty plastyczne: podstawowe techniki plastyczne, zasady kompozycji, problematyka ekspresji 
wizualnej. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: wybrane zagadnienia sztuki współczesnej (16 godzin S), warsztaty artystyczne (16 godzin 
Wr), sztuka obrazu: historia i teoria (16 godzin W), kultura i sztuka etniczna (16 godzin S), film i teatr w kulturze (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U07,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W05, S3_W8,  
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U09 
S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K06, S3_K07 

Moduł metodyczny      32   32 3 PR P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Koncepcje i funkcje edukacji artystycznej. Współczesne metody edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna w wybranych instytucjach 
artystycznych. Metodyka zajęć plastycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nowe technologie w projektach edukacyjnych. 
Antropologiczne, psychologiczne i socjologiczne źródła dramy oraz jej usytuowanie we współczesnych teoriach pedagogicznych. 
Podstawowe funkcje i techniki dramowe w edukacji. Sztuki performatywne, działania performatywne oraz znaczenie zwrotu 
performatywnego we współczesnej kulturze. Praktyka w instytucjach artystycznych i medialnych. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: warsztaty plastyczne (16 godzin Wr); Metodyka zajęć plastycznych (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W03, S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_W09, 
S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U08, 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K06, S3_K07 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 
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Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy I: 
Edukacja w kulturze 
audiowizualnej – 
sztuka i media 

 16       16 5 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Edukacyjne funkcje kultury i sztuki. Podstawowe zagadnienia historii sztuki. Współczesne działania edukacyjne w różnych obszarach 
kulturowych. Edukacyjne aspekty sztuki dawnej i współczesnej, kultury wizualnej, kultury etnicznej, sztuki ludowej. 
Film i teatr w kulturze. Kultura i sztuka etniczna. Wybrane zjawiska z obszaru cyberkultury oraz ich determinanty i przyczyny. 
Edukacja medialna w cyberkulturze. Warsztaty plastyczne: podstawowe techniki plastyczne, zasady kompozycji, problematyka ekspresji 
wizualnej. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: : edukacja medialna w cyberkulturze (16 godzin K), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U07,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W05, S3_W8,  
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U09 
S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K06, S3_K07 

Moduł metodyczny 16 16    32 60  124 6 PR P Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Koncepcje i funkcje edukacji artystycznej. Współczesne metody edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna w wybranych instytucjach 
artystycznych. Metodyka zajęć plastycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nowe technologie w projektach edukacyjnych. 
Antropologiczne, psychologiczne i socjologiczne źródła dramy oraz jej usytuowanie we współczesnych teoriach pedagogicznych. 
Podstawowe funkcje i techniki dramowe w edukacji. Sztuki performatywne, działania performatywne oraz znaczenie zwrotu 
performatywnego we współczesnej kulturze. Praktyka w instytucjach artystycznych i medialnych. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: współczesne koncepcje i metody edukacji artystyczne (16 godzin W), praktyka w instytucjach 
artystycznych i medialnych (60 godzin), nowe technologie w projektach edukacyjnych (16 godzin Wr), metodyka treningu kreatywności (16 
godzin Wr),  metodyka nauczania zdalnego (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W03, S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_W09, 
S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U08, 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K06, S3_K07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 192 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 236 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 428 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 854 
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4.3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
 
Podział modułu na semestry: semestr 1: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 16 16       32 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Podstawy dydaktyki (16 godzin W, 16 godzin K ) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

16        16 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapy zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy II: 
Sztuka – Media - 
Wychowanie 

16 16 16      48 5 Proj B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podstawowe założenia teorii wychowania estetycznego. Edukacja muzealna: elementy edukacyjne, kulturowe i estetyczne ekspozycji 
muzealnej. Koncepcje wystaw artystycznych i interdyscyplinarnych. Wychowawczy potencjał muzyki. Komunikacja medialna. Kształtowanie 
kompetencji medialnych. Oferta wystawiennicza i edukacyjna wybranych instytucji kultury. Przygotowanie i realizacja interdyscyplinarnych 
projektów twórczych. Warsztaty artystyczne: praktyczne aspekty koncepcji wychowania przez sztukę. Praktyka artystyczna i medialna w 
szkole. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Teoria wychowania estetycznego (16 godzin W), Komunikacja medialna (16 godzin S), 
Kształtowanie kompetencji medialnych (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W05, S3_W06, S3_W07, S3_W09 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U09 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K06, S3_K07 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

    32    32 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
 
Podział modułu na semestry: semestr 2: translatorium (32 godzin Tr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

Moduł dydaktyczny  16     30  46 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Metodyka działalności pedagogicznej (16 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

16        16 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy II: 
Sztuka – Media - 
Wychowanie 

 16 16   16 60  108 10 Proj B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podstawowe założenia teorii wychowania estetycznego. Edukacja muzealna: elementy edukacyjne, kulturowe i estetyczne ekspozycji 
muzealnej. Koncepcje wystaw artystycznych i interdyscyplinarnych. Wychowawczy potencjał muzyki. Komunikacja medialna. Kształtowanie 
kompetencji medialnych. Oferta wystawiennicza i edukacyjna wybranych instytucji kultury. Przygotowanie i realizacja interdyscyplinarnych 
projektów twórczych. Warsztaty artystyczne: praktyczne aspekty koncepcji wychowania przez sztukę. Praktyka artystyczna i medialna w 
szkole. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Muzyka i wychowanie (16 godzin S), Muzeum interaktywne (16 godzin K,) Praktyka pedagogiczna 
(60 godzin), Interdyscyplinarne projekty twórcze (16 godzin Wr), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W05, S3_W06, S3_W07, S3_W09 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U09 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K06, S3_K07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 192 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 234 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 426 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 854 
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4.4. Rok dla specjalności: Studia nad dzieckiem i rodziną 
4.4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

32 16       48 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 1 Określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

Psychologia 
edukacyjna 

16        16 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł 
specjalnościowy I 
Podstawy pracy z 
dziećmi i rodzinami 

16 32 16   16  30 110 12 egzamin B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł stanowi wprowadzenie do pozostałych zajęć specjalnościowych, zawiera podstawową problematykę teoretyczną, prawną i 
organizacyjną pracy z dzieckiem i rodziną. Stanowi komplementarny układ treści pedagogicznych, psychologicznych i prawno- 
organizacyjnych niezbędny do podejmowania pracy i rozwiązywania podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych i społecznych 
rodziny. Moduł składa się między innymi z takich komponentów jak Opieka i Wychowanie, Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną, 
Dzieci świata – badania i projekty pomocy, Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny. Komponentem moduły są również praktyki pedagogiczne 
w instytucjach, organizacjach działających na rzecz dzieci  w czasie której studenci poznają cele organizacji i metody pracy. Kształtują 
swoje umiejętności wychowawcze i poznają etyczne zasady zawodu 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01,S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_W08, S4_W09, S4_W11 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, SU_U07, S4_U14, S4_U15,S4_U16, S4_U17,S4_U18 
S4_K01, S4_K02, SK_03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K08, S4_K09, S4_K10, S4_K11, S4_K12, S4_K13 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Moduł badań 
społecznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 
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Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        32 5 Określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł metodyczny    8  48  90 146 9 EG P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podczas zajęć modułu metodycznego studenci poznają wiele różnorodnych metod pracy indywidualnej, grupowej i w rodzinie stosowanych 
w pracy społeczno-wychowawczej m.in. arteterapię, bajkoterapię, dramę, techniki relaksacyjne, twórczą wizualizację, streetworking, terapię 
poznawczo-behawioralną, terapię rodzin (główne nurty i kierunki), ekologiczną terapię rodzin, terapię komunikacyjną, terapię 
krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach, socjoterapię, wideotrening komunikacji i inne.  
Studenci zdobywają wiedzę i ćwiczą umiejętności pracy z dzieckiem i rodzinami wieloproblemowymi, w kryzysie, z problemem przemocy, 
choroby psychicznej, przeżywającej żałobę. Poznają także metody grupowej pomocy psychologicznej i doświadczają specyfiki procesu 
grupowego. 
Jednocześnie studenci odbywają praktyki, w trakcie których mają możność ćwiczenia i doskonalenia swych nowo zdobytych umiejętności  
Samodzielnie wybierając miejsce odbywania praktyk spośród instytucji i służb działających na rzecz dziecka i rodziny odpowiedzialnie 
włączają się w  realizację programu tych instytucji i uczą się zasad współdziałania w zespole oraz samodzielnego wyrażania opinii, 
uzasadnianie swego stanowiska i podejmowania współpracy. 
Realizując opracowany plan pracy z rodziną  student uczy się rozumienia zachowań ludzi będących w trudnych i kryzysowych sytuacjach,  
podmiotowo traktować rodziny, motywować do zmiany zachowań i respektować stanowisko rodziców i działać na rzecz dziecka. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, 
K_U01, K_U05, K_U06, K_U07, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_W03, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_W08, S4_W09, S4_W11, 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05,S4_U07, S4_U08, S4_U10, S4_U11, S4_U12, 
S4_U13,S4_U14,S4_U15,S4_U16,SU17,S4_U18, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K07, S4_K08, S4_K09, S4_K10, S4_K11, S4_K12, S4_K13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 206 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 258 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 448 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 966 

 
4.4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
 
Podział modułu na semestry: semestr 1: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD   

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 16 16       32 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Podstawy dydaktyki (16 godzin W, 16 godzin K ) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

16        16 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe Wymogi etapy zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł 
specjalnościowy II 
Dzieci i rodziny w 
systemie pomocy 
społecznej 

16 16     60  92 5 Egzamin P/B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Definicja pracy socjalnej i poznanie podstaw polityki społecznej w Polsce. Współczesne problemy stanowiące wyzwania dla polityki 
społecznej. Krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące praw dziecka. Katalog praw dziecka i sposoby ich ochrony. Sposoby 
postępowania w przypadkach naruszeń praw dziecka. Cel, zasady i metody postępowania asystenta rodziny. Asysta rodzinna jako forma 
wsparcia rodzicielstwa. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z rodziną, monitorowanie efektów pracy z 
rodziną. Uzależnienie od alkoholu jako problem rodziny. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Metody postępowania i 
pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Praktyka w instytucjach organizujących pomoc dzieciom i rodzinom. Poznanie podstaw 
prawnych, zasad funkcjonowania, sposobu dotarcia do klientów/odbiorców programów pomocy i metod pracy z nimi. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Praca z dzieckiem z problemem alkoholowym (16 godzin K), Pomoc społeczna i praca socjalna (16 
godzin W),praktyka pedagogiczna (60 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_03, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U12, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K4, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01,S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W09, S4_W10, S4_W12, 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, SU_U07, S4_U09, S4_U10, S4_U11, 
S4_U13,S4_U14,S4_U15,S4_U16,SU17,S4_U18, 
S4_K01, S4_K02, S4_03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K10, S4_K11, S4_K12,S4_K13 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

    32    32 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
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w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: translatorium (32 godzin Tr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD   

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny  16     30  46 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Metodyka działalności pedagogicznej (16 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

16        16 2 EP B Pedagogika 
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Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł 
specjalnościowy II 
Dzieci i rodziny w 
systemie pomocy 
społecznej 

 32       32 4 Egzamin P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Definicja pracy socjalnej i poznanie podstaw polityki społecznej w Polsce. Współczesne problemy stanowiące wyzwania dla polityki 
społecznej. Krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące praw dziecka. Katalog praw dziecka i sposoby ich ochrony. Sposoby 
postępowania w przypadkach naruszeń praw dziecka. Cel, zasady i metody postępowania asystenta rodziny. Asysta rodzinna jako forma 
wsparcia rodzicielstwa. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z rodziną, monitorowanie efektów pracy z 
rodziną. Uzależnienie od alkoholu jako problem rodziny. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Metody postępowania i 
pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Praktyka w instytucjach organizujących pomoc dzieciom i rodzinom. Poznanie podstaw 
prawnych, zasad funkcjonowania, sposobu dotarcia do klientów/odbiorców programów pomocy i metod pracy z nimi. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Ochrona praw dziecka (16 godzin K), Asysta rodzinna (16 godzin K), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_03, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U12, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K4, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01,S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W09, S4_W10, S4_W12, 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, SU_U07, S4_U09, S4_U10, S4_U11, 
S4_U13,S4_U14,S4_U15,S4_U16,SU17,S4_U18, 
S4_K01, S4_K02, S4_03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K10, S4_K11, S4_K12,S4_K13 

Moduł 
specjalnościowy III 

 64     60  124 9 Egzamin P/B Pedagogika 
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Studia nad 
wychowaniem, 
dziećmi i rodzinami 

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach tego modułu studenci poznają uwarunkowania trudnych sytuacji dziecka w  różnych okresach historii Polski. Zapoznają się z 
twórcami koncepcji pedagogicznych i  przedstawiają uwarunkowania społeczno-historyczne tych koncepcji. Zadaniem studentów jest też 
zapoznanie się z zaprezentowanie różnych idei pedagogiczne i koncepcji działań społeczno-wychowawczych i ich realizacji w dzisiejszych 
instytucjach działających na rzecz dzieci, rodzin i grup wymagających pomocy. Studenci zapoznają się z problematyką migracji – aktualnym 
problemem społecznym i kulturowym. Przedstawiają sytuację dzieci w procesie migracji oraz zasady pracy z rodzinami migrantów i ich 
dziećmi.   
W ramach praktyk poznają konkretne programy pomocy dzieciom i rodzinom, dokonują analizy jakości i efektywności ich działania na 
podstawie wybranej koncepcji ewaluacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_06, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U12, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01,S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W11, S4_W12,  
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, SU_U07, S4_U13,S4_U14,S4_U15,S4_U16,SU17,S4_U18, 
S4_K01, S4_K02, S4_03, S4_K04, S4_K05, S4_K06 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 236 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 266 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 502 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 966 
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4.5. Rok dla specjalności: Polityka oświatowa – menedżer oświaty 
4.5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

32 16       48 9 Egzamin B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Psychologia 
edukacyjna 

16        16 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 
Polityka oświatowa 

16 16    32   64 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Realizacja Modułu zapewni studentom poznanie i utrwalenie podstawowej wiedzy umożliwiającej zrozumienie ogólnych założeń i 
mechanizmów polityki oświatowej realizowanej w wybranych państwach Europy i świata, a także najważniejsze międzynarodowe instytucje 
specjalizujące się w tej dziedzinie. Opisane zostaną źródła i mechanizmy polityki oświatowej w polityce państwa. Zostanie wyjaśniona  
problematyka diagnozowania potrzeb i celów oświatowych, wyznaczania kierunków polityki oświatowej oraz jej uwarunkowania i zasady. 
Kompetencje studentów zostaną uzupełnione o rozwój umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Strona poznawcza obejmuje: 
systemowe koncepcje twórczości, strukturę i poznawcze składniki procesu twórczego oraz społeczny kontekst twórczości. Przygotowanie 
do myślenia twórczego jest wstępem do konstruowania indywidualnych projektów edukacyjnych. Studenci samodzielnie przygotowują 
(konstruują) programy cyklu lub pojedynczych zajęć z dowolnie wybranej przez siebie problematyki. Ważnym uzupełnieniem kompetencji 
jest przygotowanie do wystąpień publicznych, które w praktyce jest zrealizowane podczas prezentacji własnych projektów edukacyjnych. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: edukacja w Europie (16 godzin K) , Polityka oświatowa (16 godzin W), Przygotowanie do 
wystąpień publicznych (16 godzin WR), Twórcze rozwiązywanie problemów (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U03, K_U10, K_U11, 
K_01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W02, S5_W04, S5_W09, S5_W10, 
S5_U01, S5_U03, S5_U07, S5_U08, 
S5_K01 

Moduł Metodyczny   16   16 45  77 4 EU, Proj. P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu 

Zajęcia realizowane w ramach Modułu Metodycznego rozwijają osobiste kompetencje studentów w obszarach diagnozowania potrzeb i 
kontekstu społecznego działań pedagogicznych oraz kierowania takimi działaniami. Praktyki wprowadzone do programu modułu 
umożliwiają trening osobistych umiejętności w wymienionych zakresach. 
W obszarze wiedzy student zrozumie znaczenie socjologicznych i psychologicznych aspektów zarządzania i przywództwa oraz zasady 
zarządzania kapitałem ludzkim oraz pozna prawidłowości funkcjonowania człowieka i wpływu czynników związanych z kierowaniem grupą 
na społeczne interakcje i więzi społeczne. 
W obszarze umiejętności: zastosuje narzędzia diagnostyki pedagogicznej i będzie generował oryginalne rozwiązania problemów 
pedagogicznych, w tym szczególnie edukacyjnych, będzie przygotowywał oryginalne projekty w tym zakresie wiążąc stronę pedagogiczną i 
organizacyjną projektów, będzie potrafił prognozować ich przebieg i skutki oraz zmiany społeczne i osobowe nimi wywołane, wykorzysta 
zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk z obszaru zarządzania oświatą, przygotuje i zaprezentuje publicznie opinie i argumenty 
związane z problemami społecznymi i organizacyjnymi. 
Zaprezentuje gotowość pracy w zespole i motywację do rozwiązywania problemów edukacyjnych, pedagogicznych i społecznych. Przyjmie 
pozycję lidera i pokieruje pracą zespołu. Będzie miał poczucie odpowiedzialności za efekty uzyskane przez zespół realizujący zadania 
edukacyjne. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: (kompetencje menedżera (16 godzin Wr) , Instytucje państwa obywatelskiego (16 godzin 
S), praktyki pedagogiczne  (45 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W_06, K_W09, K_W10, K_W11, 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U10, K_U11, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W03, S5_W04, S5_W07,  S5_W08,  
S5_U02, S5_U03, S5_U05, S5_U07, S5_U08, 
S5_K02, S-K03, S5_K04, S5_K05 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 
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Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 
Polityka oświatowa 

  16      16 6 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Realizacja Modułu zapewni studentom poznanie i utrwalenie podstawowej wiedzy umożliwiającej zrozumienie ogólnych założeń i 
mechanizmów polityki oświatowej realizowanej w wybranych państwach Europy i świata, a także najważniejsze międzynarodowe instytucje 
specjalizujące się w tej dziedzinie. Opisane zostaną źródła i mechanizmy polityki oświatowej w polityce państwa. Zostanie wyjaśniona  
problematyka diagnozowania potrzeb i celów oświatowych, wyznaczania kierunków polityki oświatowej oraz jej uwarunkowania i zasady. 
Kompetencje studentów zostaną uzupełnione o rozwój umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Strona poznawcza obejmuje: 
systemowe koncepcje twórczości, strukturę i poznawcze składniki procesu twórczego oraz społeczny kontekst twórczości. Przygotowanie 
do myślenia twórczego jest wstępem do konstruowania indywidualnych projektów edukacyjnych. Studenci samodzielnie przygotowują 
(konstruują) programy cyklu lub pojedynczych zajęć z dowolnie wybranej przez siebie problematyki. Ważnym uzupełnieniem kompetencji 
jest przygotowanie do wystąpień publicznych, które w praktyce jest zrealizowane podczas prezentacji własnych projektów edukacyjnych. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: konstruowanie projektów edukacyjnych (16 godzin S), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U03, K_U10, K_U11, 
K_01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W02, S5_W04, S5_W09, S5_W10, 
S5_U01, S5_U03, S5_U07, S5_U08, 
S5_K01 

Moduł Metodyczny  16 16    45  77 5 EU, Proj. P Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu 

Zajęcia realizowane w ramach Modułu Metodycznego rozwijają osobiste kompetencje studentów w obszarach diagnozowania potrzeb i 
kontekstu społecznego działań pedagogicznych oraz kierowania takimi działaniami. Praktyki wprowadzone do programu modułu 
umożliwiają trening osobistych umiejętności w wymienionych zakresach. 
W obszarze wiedzy student zrozumie znaczenie socjologicznych i psychologicznych aspektów zarządzania i przywództwa oraz zasady 
zarządzania kapitałem ludzkim oraz pozna prawidłowości funkcjonowania człowieka i wpływu czynników związanych z kierowaniem grupą 
na społeczne interakcje i więzi społeczne. 
W obszarze umiejętności: zastosuje narzędzia diagnostyki pedagogicznej i będzie generował oryginalne rozwiązania problemów 
pedagogicznych, w tym szczególnie edukacyjnych, będzie przygotowywał oryginalne projekty w tym zakresie wiążąc stronę pedagogiczną i 
organizacyjną projektów, będzie potrafił prognozować ich przebieg i skutki oraz zmiany społeczne i osobowe nimi wywołane, wykorzysta 
zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk z obszaru zarządzania oświatą, przygotuje i zaprezentuje publicznie opinie i argumenty 
związane z problemami społecznymi i organizacyjnymi. 
Zaprezentuje gotowość pracy w zespole i motywację do rozwiązywania problemów edukacyjnych, pedagogicznych i społecznych. Przyjmie 
pozycję lidera i pokieruje pracą zespołu. Będzie miał poczucie odpowiedzialności za efekty uzyskane przez zespół realizujący zadania 
edukacyjne. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: umiejętności negocjacyjno-mediacyjne (16 godzin K), umiejętności pedagogiczne (16 godzin 
S), praktyki pedagogiczne (45 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W_06, K_W09, K_W10, K_W11, 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U10, K_U11, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W03, S5_W04, S5_W07,  S5_W08,  
S5_U02, S5_U03, S5_U05, S5_U07, S5_U08, 
S5_K02, S-K03, S5_K04, S5_K05 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 221 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 189 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 410 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 774 
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4.5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
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dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
 
Podział modułu na semestry: semestr 1: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 16 16       32 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Podstawy dydaktyki (16 godzin W, 16 godzin K ) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

16        16 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapy zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 2 
Menedżer oświaty 

16      30  46 5 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu jest uzupełnienie wiedzy studentów o kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Pedagog - przyszły kierownik 
placówki oświatowej musi poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności o znajomość procesu i technik zarządzania oraz stylów sprawowania 
władzy i podejmowania decyzji. Zakres tematyki obejmuje również zasady tworzenia zespołów zadaniowych, modele zarządzania kapitałem 
ludzkim, zarządzanie zmianą wraz z rolą lidera w zarządzaniu organizacją oraz strategię marketingową. W zakresie umiejętności ćwiczone 
są style przewodzenia zespołowi, komunikowania się z pracownikami, motywowania ich do aktywności oraz sposoby efektywnego 
kontrolowania efektów pracy.  
Zadaniem menedżera oświaty jest zarządzanie jakością kształcenia w placówkach oświatowych stąd włączenie w zakres tematyczny 
innowacji edukacyjnych. Zakres tematyczny obejmuje: przepisy prawne dotyczące innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
wykorzystanie sieci i urządzeń elektronicznych, źródła informacji edukacyjnych oraz innowacje aktualnie realizowane w szkołach.  
Stałym elementem pracy menedżera jest stres. Przygotowaniu  studentów do pracy w stresie służą ćwiczenia poświęcone analizie przyczyn 
występowania stresu i powstania wypalenia zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Zarządzanie oświatą (16 W), Praktyka pedagogiczna (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_W12, 
K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W02, S5_W03, S5_W05, S5_W06, S5_W10, 
S5_U02, S5_U04, S5_U06, S5_U07, 
S5_K01 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

    32    32 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: translatorium (32 godzin Tr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

Moduł dydaktyczny  16     30  46 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Metodyka działalności pedagogicznej (16 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

16        16 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 2 
Menedżer oświaty 

  16 32     48 10 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu jest uzupełnienie wiedzy studentów o kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Pedagog - przyszły kierownik 
placówki oświatowej musi poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności o znajomość procesu i technik zarządzania oraz stylów sprawowania 
władzy i podejmowania decyzji. Zakres tematyki obejmuje również zasady tworzenia zespołów zadaniowych, modele zarządzania kapitałem 
ludzkim, zarządzanie zmianą wraz z rolą lidera w zarządzaniu organizacją oraz strategię marketingową. W zakresie umiejętności ćwiczone 
są style przewodzenia zespołowi, komunikowania się z pracownikami, motywowania ich do aktywności oraz sposoby efektywnego 
kontrolowania efektów pracy.  
Zadaniem menedżera oświaty jest zarządzanie jakością kształcenia w placówkach oświatowych stąd włączenie w zakres tematyczny 
innowacji edukacyjnych. Zakres tematyczny obejmuje: przepisy prawne dotyczące innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
wykorzystanie sieci i urządzeń elektronicznych, źródła informacji edukacyjnych oraz innowacje aktualnie realizowane w szkołach.  
Stałym elementem pracy menedżera jest stres. Przygotowaniu  studentów do pracy w stresie służą ćwiczenia poświecone analizie przyczyn 
występowania stresu i powstania wypalenia zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Zarządzanie zmianą (16 godzin Ć), Stres w pracy menedżera (16 godzin Ć);  Innowacje 
edukacyjne (16 godzin S), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_W12, 
K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W02, S5_W03, S5_W05, S5_W06, S5_W10, 
S5_U02, S5_U04, S5_U06, S5_U07, 
S5_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 190 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 174 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 364 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 774 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu, minimalna liczba godzin dla 
kierunku (dla całego cyklu): 774 
 

Zajęcia uzupełniające dla studentów kierunku Pedagogika (I rok) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

Ochrona własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 T   

Treści programowe  Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w zakresie interesującym dla studentów 
różnych specjalności, zarówno nauczycielskich jak i nienauczycielskich  studiów pedagogicznych. Podczas wykładu prezentowane są akty 
prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej, omawiane są podstawowe pojęcia z tego zakresu. Nacisk położony jest na zasady 
korzystania z utworów chronionych przez prawa autorskie przez szkoły, uczelnie i biblioteki, a także zakres dozwolonego użytku osobistego 
utworu objętego ochroną. Poruszana jest także problematyka plagiatu. 

BHP 4        4 0,5 T   

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– Tr – Translatorium 
– Wr – warsztaty 
– Prak – praktyki pedagogiczne 
– L – laboratorium 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– ZP – zaliczeniowa praca na ocenę 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 
 

– PRJO – prezentacja w języku obcym 
– KON – konspekt 
– PRD – praca dyplomowa 

5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 95% 

 
6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów cztery 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:  
1. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne 
dorosłych, 
2. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w 
społeczeństwie wielokulturowym, 
3. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Edukacja artystyczna i medialna, 
4. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Studia nad dzieckiem i rodziną, 
5. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Polityka oświatowa – menedżer oświaty 

 

Forma studiów niestacjonarne 
Kod ISCED 0111 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 46 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem minimum 115 ECTS 
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nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS (zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 
humanistyczne) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

od 64-do 91 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych 
Na Wydziale Pedagogicznym UW praktyki pedagogiczne są prowadzone i rozliczane w powiązaniu z przedmiotami 
metodycznymi, realizowanymi przez nauczycieli akademickich Wydziału, a jednocześnie są nadzorowane przez mentorów z 
instytucji przyjmujących studentów. Są organizowane według zasad przyjętych przez Radę Wydziału.  
1. Cele praktyk pedagogicznych: 

• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
• poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, a zwłaszcza tych, w których absolwenci mogą znaleźć 

zatrudnienie, 
• nabycie umiejętności projektowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć, 
• nabycie umiejętności refleksyjnej analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez 

opiekunów praktyk i studentów, 
• doskonalenie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych, 
• nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej skutków oraz pracy dzieci, 
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

Organizacja praktyk 
2. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada pracownik Wydziału Pedagogicznego UW, który jest 
koordynatorem wiodącego przedmiotu przygotowującego studentów do praktyki w określonym typie placówki, zwanym dalej 
koordynatorem praktyki. 
3. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik 
dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną. 

Miejsce odbywania praktyk 
4. Praktyka może się odbywać w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach, instytucjach społecznych i 
oświatowych, placówkach kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub w innych jednostkach organizacyjnych (zwanych 
dalej „placówką/instytucją”) tak, aby charakter odbywanej przez studenta praktyki był zgodny z profilem kierunku studiów i 

maksymalnie 150 godzin, 5 
ECTS 
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specjalności. 
5. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych 
do studentów.  
6. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie placówkach zgodnie z profilem kierunku studiów 
i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów, po uzyskaniu zgody koordynatora praktyki. 

Formy praktyk 
7. Ustala się następujące formy praktyk pedagogicznych: 
7.1. Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Wydział Pedagogiczny UW oferty praktyk 
wynikającej z zawartych umów długoterminowych, dostępnej u koordynatora przedmiotu przygotowującego studentów do 
praktyki w określonym typie placówki. 
7.2. Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z placówką/instytucją, a nadzór merytoryczny i 
organizacyjny nad przebiegiem praktyki sprawuje koordynator praktyk danej specjalności. 
7.3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w 
placówce/instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów. 
”. 
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Załącznik nr 25 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

„Załącznik nr 112 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 100% Pedagogika 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Pedagogika nauczycielska  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika nauczycielska 
Poziom kształcenia: Drugi  
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01  koncepcje filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne, 
lingwistyczne dotyczące rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży oraz ich 
instytucjonalne implikacje i kulturowe uwarunkowania 

P7S_WG 

K_W02 współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, ich historyczne i kulturowe 
konteksty oraz determinanty rozwoju, a także rodzaje powiązań i relacji 
społecznych oraz ich wagę w perspektywie szeroko rozumianej edukacji 

P7S_WG 

K_W03 terminologię stosowaną w pedagogice, subdyscyplinach pedagogiki oraz 
terminologię dyscyplin pokrewnych    

P7S_WG 

K_W04 pojęcia metodologii badań edukacyjnych i  zasady wykorzystania różnych 
metod badawczych w praktyce 

P7S_WG 

K_W05 funkcjonowanie różnorodnych instytucji edukacyjnych, ich misje, cele, funkcje 
oraz zasady organizacji, zapewniające dzieciom osiąganie sukcesów w 
uczeniu się   

P7S_WG 
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K_W06 procesy edukacji, teorie procesów kształcenia, wychowania oraz wsparcia w 
rozwoju dzieci 

P7S_WG 

K_W07 metody edukacyjne odpowiednie dla kształcenia i terapii dzieci w wieku 
przedszkolnym  i wczesnoszkolnym 

P7S_WG 

K_W08 różnorodność środowisk wychowawczych dziecka oraz zachodzących w nich 
procesów 

P7S_WK 

K_W09 strukturę, założone i realizowane funkcje systemu edukacji oraz odniesienia 
do systemów edukacji w innych krajach 

P7S_WK 

K_W10 normy i reguły (prawne, organizacyjne, zawodowe, moralne, etyczne), 
organizujące struktury i instytucje społeczne oraz regulujące procesy zmian w 
nich zachodzących 

P7S_WK 
 

K_W11 podstawowe pojęcia i zasady dotyczące  funkcjonowania instytucji 
edukacyjnych, ochrony własności intelektualnej i planowania rozwoju placówki  

P7S_WK 

K_W12 zasady zapewniania  bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach 
edukacyjnych 
 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania i realizacji sytuacji 
edukacyjnych na różnych etapach kształcenia, obejmujących zjawiska z 
różnych obszarów życia społecznego   

P7S_UW 

K_U02 
 

samodzielnie i w wyniku pracy zespołowej zdobywać wiedzę oraz poszerzać 
umiejętności profesjonalne, niezbędne do projektowania cyklu zajęć w pracy 
z dziećmi 

P7S_UU, 
P7S_UO 

K_U03 
 

komunikować się stosując  różne techniki, prezentować (z uwzględnieniem 
zasad etycznych) własne stanowisko poparte odpowiednią argumentacją, 
uwzględniającą różne perspektywy teoretyczne 

P7S_UK 
 

K_U04 
 
 
 

ocenić i uargumentować efektywność zastosowanych metod  edukacyjnych  
w pracy z dziećmi  na różnych etapach kształcenia i sporządzić pisemny 
raport ewaluacyjny w języku polskim i obcym oraz przygotować ustną 
prezentację wyników   

P7S_UW, 
P7S_UK, 
P7S_UO 
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K_U05 dostosować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci na 
różnych etapach edukacji 

P7S_UW 

 
K_U06 
 

wykorzystać wiedzę metodologiczną do projektowania badań w paradygmacie 
ilościowym i  jakościowym  na różnych etapach kształcenia z uwzględnieniem 
norm i reguł prawnych, zawodowych i etycznych 

P7S_UW 

K_U07 ocenić i wykorzystać wybrane techniki multimedialne  w działalności 
edukacyjnej i zawodowej oraz w planowaniu rozwiązań innowacyjnych  

P7S_UW 

K_U08 wykorzystać wiedzę zawodową zdobytą podczas praktyki w przedszkolu, w 
szkole i  w placówkach prowadzących oddziaływania terapeutyczne  

P7S_UU 

K_U09 stosować przepisy prawa w analizie funkcjonowania instytucji edukacyjnych, 
ochrony własności intelektualnej i planowania rozwoju placówki 

P7S_UO 

K_U10 przygotować różne prace pisemne i ustne w języku polskim i w języku obcym 
zgodnie z wymaganiami określonymi dla  poziomu B2+ (Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  samooceny i podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w wymiarze 
interdyscyplinarnym 

P7S_KK 

K_K02  podejmowania działań pedagogicznych i terapeutycznych, będących efektem 
refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z 
uczniami 

P7S_KK 

K_K03 współpracy w zespole nauczycieli i  ekspertów,  podczas rozwiązywania 
ważnych problemów dla edukacji w danej placówce, polegającej na 
wspieraniu innych i korzystaniu ze wsparcia 

P7S_KK 
 

K_K04 tworzenia demokratycznej kultury funkcjonowania instytucji i dbania o 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 

P7S_KK 
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K_K05 realizacji innowacji pedagogicznych, służących rozwojowi uczniów oraz 
integracji rodziców i środowiska lokalnego z instytucją edukacyjną 

P7S_KO 

K_K06 inicjowania działań pedagogicznych z uwzględnieniem potrzeb społecznych i 
zasad przedsiębiorczości  

P7S_KO 

K_K07 odpowiedzialnego pełnienia roli nauczyciela, przestrzegania i rozwijania zasad 
etyki zawodowej 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

3. Specjalności na kierunku studiów: Pedagogika nauczycielska 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika nauczycielska 
Nazwa specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S1_W01 główne koncepcje i paradygmaty myślenia o rozwoju i edukacji dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a  także  zna  cele, zadania i  funkcje pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscypliny naukowej 

K_W01, K_W03 

S1_W02 podstawowe koncepcje psychologiczne i pedagogiczne dotyczące rozwoju i edukacji 
dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym (z elementami pedagogiki 
specjalnej) 

K_W01, K_W02 
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S1_W03 podstawy metodologii badań edukacyjnych, normy etyczne oraz sposoby ich 
wykorzystania w praktyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

K_W04, K_W10 

S1_W04 współczesne modele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej istniejące w Polsce      
i na świecie oraz główne kierunki  zmian we wczesnej edukacji 

K_W01, K_W02, K_W09, K_W10 

S1_W05 podstawowe problemy związane z adaptacją dzieci w przedszkolu i szkole, rozumie 
znaczenie pojęcia gotowość szkolna w kontekście psychologicznym i pedagogicznym  

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05 
K_W06 

S1_W06 przyczyny i skutki dysharmonii i zaburzeń w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym  i 
wczesnoszkolnym w wymiarze indywidualnym i społecznym  

K_W01, K_W03, K_W05, K_W06, 
K_W08 

S1_W07 zasady budowania klimatu zaufania i poczucia własnej wartości u dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zapewnienia im bezpieczeństwa w placówce 
i  poza nią 

K_W01, K_W06, K_W12 

S1_W08 zasady organizowania współpracy przedszkola i szkoły z rodzicami/opiekunami 
prawnymi dzieci i środowiskiem lokalnym jako kontekstu ich funkcjonowania i uczenia 
się   

K_W05, K_W10, K_W11 

S1_W09 podstawę programową dla edukacji przedszkolnej, I oraz II etapu kształcenia  K_W03, K_W10 

S1_W10 strategie rozwiązywania problemów wychowawczych w przedszkolu i szkole  K_W06, K_W07 

S1_W11 innowacyjne i alternatywne metody nauczania i wspierania rozwoju dzieci w 
przedszkolu i szkole  

K_W05, K_W06, K_W07 

S1_W12 zasady dotyczące ewaluacji jakości edukacji w przedszkolu i szkole K_W04, K_W05, K_W10 

S1_W13 etyczne i prawne podstawy oraz  zasady  organizowania sytuacji edukacyjnych, 
sprzyjających rozwojowi dzieci oraz  specyfikę  diagnozowania i oceniania rozwoju, a 
także osiągnięć szkolnych na I etapie edukacji  

K_W04, K_W05, K_W10 

S1_W14 sposoby indywidualizacji nauczania ze względu na różne potrzeby i style uczenia się 
dzieci, a także wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii do 
diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i planować zgodnie z nimi określone 
sytuacje edukacyjne na poziomie przedszkola i I etapu szkolnego 

K_U01, K_U06 
 

S1_U02 zaprojektować sytuacje edukacyjne z zakresu różnych dydaktyk szczegółowych  
i kształcenia zintegrowanego, które  sprzyjają prowadzeniu aktywności badawczej 
przez dzieci oraz ich samodzielności poznawczej i twórczości 

K_U01 
 

S1_U03 opracować i zrealizować indywidualny program pracy z dziećmi o zróżnicowanych  
potrzebach edukacyjnych, w tym środowisk defaworyzowanych  oraz zróżnicowanych 
kulturowo  

K_U05, K_U08 
 

S1_U04 obserwować i dokumentować rozwój dziecka oraz projektować odpowiednie działania 
edukacyjne zgodnie z informacjami uzyskanymi od rodziców oraz specjalistów 
(psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza), a także opracować indywidualny profil 
programu wspierania terapeutycznego dziecka  

K_U05, K_U06, K_U04 
 

S1_U05 zaprojektować działania edukacyjne wspierające rozwój społeczny i moralny dzieci K_U01, K_U08 

S1_U06 zaprojektować, przeprowadzić i dokonać autoewaluacji zajęć dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

K_U01, K_U04, K_U06, K_U08 

S1_U07 wykorzystać media i technologie informacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu i w 
szkole 

K_U07, K_U03 

S1_U08 oceniać osiągnięcia szkolne uczniów w sposób wspierający proces uczenia się  K_U05, K_U06, K_U09 

S1_U09 nawiązać i utrzymać ścisły kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, 
umożliwiając im partnerski udział w procesie rozwoju, edukacji i terapii dzieci w 
przedszkolu i na I etapie kształcenia 

K_U05, K_U01, K_U03, K_U09 

S1_U10 tworzyć różne prace pisemne, przygotować konspekt pracy dyplomowej i napisać 
pracę dyplomową 

K_U10, K_U03 

S1_U11 samodzielnie lub współpracując z innymi wyszukiwać informacje w polskich i 
obcojęzycznych źródłach, posługując się również zdobyczami nowoczesnej 
technologii (ICT) w celu poszerzania wiedzy metodycznej oraz przygotowania i 
prowadzenia zajęć z zakresu wczesnej edukacji dziecka 

K_U02, K_U07 
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S1_U12 organizować pracę w klasie podczas zajęć, biorąc pod uwagę różne potrzeby 
rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym 

K_U05, K_U08 

S1_U13 przeanalizować własne działania pod kątem ich poprawności metodycznej, a także 
przydatności dla realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych oraz  wskazywać 
obszary wymagające modyfikacji 

K_U04 

S1_U14 ocenić przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk w  uczeniu się 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

K_U04 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 systematycznego dokumentowania przebiegu swojej pracy, rzetelnego i 
odpowiedzialnego przygotowywania się  do  prowadzenia zajęć dydaktycznych i 
realizowania zadań wychowawczych w przedszkolu i w szkole, a także projektowania 
swoich oddziaływań pedagogicznych, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań 
prawnych i etycznych  

K_K02, K_K07 

S1_K02 refleksyjnego podejścia do praktyki edukacyjnej, dokonywania ewaluacji i 
doskonalenia własnych kompetencji  pedagogicznych zgodnie z samodzielnie 
stworzonym planem rozwoju zawodowego 

K_K01, K_K02 
 

S1_K03 do pracy w zespole nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie 
podnoszenia jakości kształcenia w szkole i dobrej współpracy ze środowiskiem 
lokalnym 

K_K03, K_K04, K_K06 

S1_K04 do podejmowania innowacyjnych działań pedagogicznych i terapeutycznych w 
obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

K_K05 
 

S1_K05 do indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w szczególności wspierania rozwoju dzieci ze 
środowisk defaworyzowanych i zróżnicowanych kulturowo 

K_K04, K_K02, K_K03, K_K06 

S1_K06 współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w realizacji lokalnych, regionalnych i 
międzynarodowych projektów edukacyjnych  

K_K05, K_K06 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika nauczycielska 
Nazwa specjalności: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 główne koncepcje i paradygmaty myślenia o rozwoju i edukacji dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a  także cele, zadania i  funkcje pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscyplin naukowych 

K_W01, K_W03 

S2_W02 podstawowe koncepcje psychologiczne i pedagogiczne dotyczące rozwoju i edukacji 
dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym (z elementami pedagogiki specjalnej) 

K_W01, K_W02 

S2_W03 podstawy metodologii badań edukacyjnych, normy etyczne oraz sposoby ich 
wykorzystania w praktyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

K_W04, K_W10 

S2_W04 współczesne modele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej istniejące w Polsce i na 
świecie oraz główne kierunki  zmian we wczesnej edukacji 

K_W01, K_W02, K_W09 

S2_W05 podstawowe problemy związane z adaptacją dzieci w środowisku przedszkolnym i 
szkolnym, wynikające ze zróżnicowanych możliwości i doświadczeń rozwojowych oraz 
zasady dostosowania do nich oddziaływań edukacyjnych 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06 

S2_W06 główne pojęcia z obszaru edukacji włączającej i zasady wprowadzania inkluzji w 
przedszkolu i szkole 

K_W02, K_W03, K_W05, 
K_W06, K_W08 

S2_W07 rolę nauczyciela – wychowawcy w budowaniu klimatu zaufania i poczucia własnej 
wartości u dzieci oraz zasady  zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym w placówce i  poza nią 

K_W01, K_W02, K_W06 
K_W12 

S2_W08 zasady organizowania współpracy przedszkola i szkoły z rodzicami/opiekunami 
prawnymi dzieci i środowiskiem lokalnym jako kontekstu ich funkcjonowania i uczenia się   

K_W05, K_W10, K_W11 
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S2_W09 podstawę programową dla edukacji przedszkolnej, I i II etapu kształcenia  oraz cele, 
zadania, rodzaje, zasady organizacji etapów terapii pedagogicznej 

K_W03, K_W05, K_W06,  
K_W10 

S2_W10 strategie rozwiązywania problemów wychowawczych w przedszkolu i szkole  K_W06, K_W07 

S2_W11 innowacyjne i alternatywne metody nauczania, wspierania rozwoju i terapii 
pedagogicznej, wykorzystywane w pracy z  dziećmi w  przedszkolu i szkole 

K_W07, K_W06, K_W05 

S2_W12 zasady dotyczące ewaluacji jakości edukacji w przedszkolu i szkole K_W04, K_W10, K_W12 

S2_W13 etyczne i prawne podstawy oraz  zasady  organizowania sytuacji edukacyjnych i 
terapeutycznych, sprzyjających rozwojowi dzieci oraz  specyfikę  diagnozowania i 
oceniania rozwoju, a także osiągnięć szkolnych na I etapie edukacji 

K_W10, K_W04 

S2_W14 sposoby indywidualizacji nauczania ze względu na różne potrzeby i style uczenia się 
dzieci, a także wspierania rozwoju  i terapii pedagogicznej dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

K_W03, K_W05, K_W06, 
K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii do diagnozowania 
potrzeb edukacyjnych dzieci i planować zgodnie z nimi określone sytuacje edukacyjne na 
poziomie przedszkola i I etapu szkolnego 

K_U01, K_U06 
 

S2_U02 zaprojektować sytuacje edukacyjne z zakresu różnych dydaktyk szczegółowych i 
kształcenia zintegrowanego, które  sprzyjają prowadzeniu aktywności badawczej przez 
dzieci oraz ich samodzielności poznawczej i twórczości, a także ułatwiają realizację 
działań pedagogicznych, wspierających edukację włączającą i inkluzywną 

K_U05 
 

S2_U03 opracować i zrealizować indywidualny program pracy z dziećmi o zróżnicowanych  
potrzebach edukacyjnych, w tym z środowisk  defaworyzowanych  oraz zróżnicowanych 
kulturowo  

K_U05, K_U08 
 

S2_U04 obserwować i dokumentować rozwój dziecka oraz projektować odpowiednie działania 
edukacyjne, zgodnie z informacjami uzyskanymi od  rodziców oraz specjalistów 
(psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza), a także opracować indywidualny profil 
programu wspierania terapeutycznego dziecka 

K_U06, K_U05, K_U04, K_U10 

S2_U05 zaprojektować działania edukacyjne wspierające rozwój społeczny i moralny dzieci K_U01, K_U08 
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S2_U06 zaprojektować, przeprowadzić i dokonać autoewaluacji zajęć dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

K_U03, K_U04, K_U06 

S2_U07 wykorzystać media i technologie informacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu i w 
szkole 

K_U07, K_U03 

S2_U08 oceniać osiągnięcia szkolne uczniów w sposób wspierający proces uczenia się K_U05, K_U09 

S2_U09 nawiązać i utrzymać ścisły kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, 
umożliwiając im partnerski udział w procesie rozwoju, edukacji i terapii dzieci w 
przedszkolu i na I etapie kształcenia 

K_U01, K_U03, K_U09 

S2_U10 tworzyć prace pisemne, przygotować konspekt pracy dyplomowej i napisać pracę 
dyplomową 

K_U10, K_U03 

S2_U11 samodzielnie lub współpracując z innymi  wyszukiwać informacje w polskich i 
obcojęzycznych źródłach, posługując się również zdobyczami  nowoczesnej technologii 
(ICT) w celu poszerzania wiedzy metodycznej oraz przygotowania i prowadzenia zajęć z 
zakresu wczesnej edukacji dziecka oraz terapii pedagogicznej  

K_U02 
 

S2_U12 organizować pracę w klasie podczas zajęć, biorąc pod uwagę różne potrzeby rozwojowe 
dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym 

K_U05, K_U08 

S2_U13 przeanalizować własne działania pod kątem ich poprawności metodycznej, a także 
przydatności dla realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych i terapeutycznych oraz  
wskazywać obszary wymagające modyfikacji 

K_U04 

S2_U14 ocenić przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk w  uczeniu się dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz pokonywaniu różnych trudności 
edukacyjnych 

K_U04 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 systematycznego dokumentowania przebiegu swojej pracy, rzetelnego i 
odpowiedzialnego przygotowywania się  do  prowadzenia zajęć dydaktycznych i 
realizowania zadań wychowawczych w przedszkolu i w szkole, a także projektowania 
swoich oddziaływań pedagogicznych i terapeutycznych, z uwzględnieniem 
obowiązujących wymagań prawnych i etycznych  

K_K02, K_K07 

S2_K02 refleksyjnego podejścia do praktyki edukacyjnej, dokonywania ewaluacji i doskonalenia 
własnych kompetencji  pedagogicznych i terapeutycznych zgodnie z samodzielnie 
stworzonym planem rozwoju zawodowego 

K_K01, K_K02 
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S2_K03 do pracy w zespole nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie 
podnoszenia jakości kształcenia w szkole i dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym 

K_K03, K_K04, K_K06 

S2_K04 do podejmowania innowacyjnych działań pedagogicznych i terapeutycznych w obszarze 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

K_K05 
 

S2_K05 do indywidualizowania oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w  szczególności wspierania rozwoju i motywacji do 
uczenia się dzieci ze środowisk defaworyzowanych i zróżnicowanych kulturowo, 

K_K04, K_K03, K_K06 

S2_K06 współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w realizacji lokalnych, regionalnych i 
międzynarodowych projektów edukacyjnych i terapeutycznych 

K_K05, K_K06 
 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0
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4.1. Rok dla specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
4.1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W11   
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B  

Treści programowe  Przedmiot przeznaczony dla studentów, przygotowujących się do pracy nauczyciela/pedagoga w szkole lub przedszkolu. Celem kursu jest 
przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej: definicji uczenia się oraz implikacji pedagogicznych, w kontekście wybranych 
nurtów psychologicznych, poznawczych, metapoznawczych i pozapoznawczych uwarunkowań uczenia się. Studenci nabędą kompetencje 
niezbędne do rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów wynikających z równic indywidualnych i uwarunkowań związanych z 
uczeniem się. Podczas kursu będą poruszane następujące treści: uczenie się w różnych nurtach psychologicznych behawioralnym, 
psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich wynikające, pamięć i wybrane techniki uczenia się, samoregulacja 
uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem się, poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania 
uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05,K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        30 2 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna  

Moduł metodyczny 30 30       60 3 Proj  P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości. 
Podział modułu na semestry - semestr 1: Modele edukacji przedszkolne (30 godzin W), Edukacja medialna (30 godzin K) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W07, S1_W08, S1_W10, S1_W12,   
S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Moduł 
specjalnościowy 1 - 
Podstawy pracy w 
przedszkolu i szkole 

 90        90 5 EU P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

Treści modułu koncentrują się wokół przygotowania merytorycznego studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego w zakresie języka polskiego, matematyki, przyrody, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz literatury dziecięcej. 
Studenci poznają również wybrane metody pobudzające wszechstronną aktywność dzieci/uczniów w przedszkolu i klasach I-III, w tym 
szczegółowo omawiają metodę projektu.    
Podział modułu na semestry – semestr 1: Literatura dla dzieci (30 godzin K), Język polski dla nauczycieli (30 godzin K), Matematyka dla 
nauczycieli (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W08, S1_W11, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Psychologia 
rozwojowa 

15        15 2 ZP B Psychologia 

Treści programowe  Przekazanie wiedzy o:  przedmiocie psychologii rozwojowej, metodach badawczych, zmianie rozwojowej, periodyzacji rozwoju, kryzysów 
rozwojowych, prawidłowościach rozwoju: intelektualnego, mowy, moralnego, społecznego, emocji, samoregulacji. 
Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji do: rozpoznawania prawidłowości rozwojowych, wspierania rozwoju własnego i 
podopiecznych, dostosowywania metod pracy do możliwości rozwojowych podopiecznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_01, K_U04, K_U05, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_14, 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U08, S1_U09, S1_U12,  
S1_K02, S1_K05 

Biomedyczne 
podstawy rozwoju i 
wychowania 

15        15 1 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Przekazanie podstawowej wiedzy o: rozwoju biologicznym człowieka w różnych okresach życia, biologicznymi społecznym jego czynnikach, 
zaburzeniach rozwoju, problemach zdrowotnych uczniów i nauczycieli, ich wpływie na uczenie się i pracę, profilaktyce problemów uczniów i 
nauczycieli,  zdrowiu i jego ochronie. Pomoc studentom: w nabywaniu kompetencji do: poznawania siebie, rozumienia potrzeb 
biologicznych i zdrowotnych w różnych okresach życia, kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia i sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwo 
środowiska szkoły. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_14, 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U08, S1_U09, S1_U12,  
S1_K02, S1_K05 
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4.1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30 
 
 

      120 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W11,  
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U10,  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05,K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

  
 
 

      15 1 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna  

Moduł metodyczny 30 
 

    30    60  3 Proj  P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej (30 godzin W), Trening umiejętności 
wychowawczych (30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W07, S1_W08, S1_W10, S1_W12,   
S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 
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Moduł 
specjalnościowy 1 - 
Podstawy pracy w 
przedszkolu i szkole 

 30 30   30   90 5 EU P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

Treści modułu koncentrują się wokół przygotowania merytorycznego studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego w zakresie języka polskiego, matematyki, przyrody, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz literatury dziecięcej. 
Studenci poznają również wybrane metody pobudzające wszechstronną aktywność dzieci/uczniów w przedszkolu i klasach I-III, w tym 
szczegółowo omawiają metodę projektu.    
Podział modułu na semestry – semestr 2: Nauka i technologia dla nauczycieli (30 godzin S), Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole 
(30 godzin K), Metoda projektu w przedszkolu i szkole (30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W08, S1_W11, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Moduł praktyk 1  
 
 

    60 120  180 5 DZP P Pedagogika 

Treści programowe  W ramach modułu studenci poznają dokumenty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania przedszkola i szkoły, obserwują pracę 
nauczyciela, projektują, organizują, prowadzą i ewaluują zajęcia z dziećmi/uczniami (wykorzystując w tym procesie różnorodne metody 
aktywizujące, w tym metodę projektu), prowadzą diagnozę i indywidualizują pracę dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
analizują zdarzenia krytyczne i projektują sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych oraz poznają zasady organizowania 
współpracy z rodzicami. Swoje doświadczenia dokumentują i poddają ocenie własne kompetencje pedagogiczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_W08, S1_W09, S1_W10, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 360  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 495  
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 855  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1710 
 

4.1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 
 
 

30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
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Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03,  K_W06, K_W08, K_W9, K_W10, 
K_U01, K_U02,K_U03,  K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym ( 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

 
 
 

 30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 
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II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna 

Moduł 
specjalnościowy 2 – 
Nauczyciel w 
przedszkolu i szkole 

 150         150  6 EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach zajęć modułowych studenci poznają problematykę rozwoju i kształcenia języka oraz pojęć i umiejętności matematycznych 
dzieci/uczniów, a także poddają krytycznej analizie sposoby tworzenia sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom konstruowanie 
wiedzy o świecie przyrodniczym i społecznym. Poznają funkcje i metody edukacji fizycznej i zdrowotnej, a także metodyczne podstawy 
rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych oraz uwrażliwiania dzieci/uczniów na świat muzyki, plastyki i teatru. Na treści modułu 
składają się też zagadnienia odchyleń rozwojowych i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci – ich przyczyn, objawów, rodzajów, metod 
diagnozy i wspierania zróżnicowanych grup. 
Podział modułu na semestry – semestr 1:Edukacja językowa (30 godzin K), Edukacja matematyczna (30 godzin K), Edukacja przyrodnicza 
(30 godzin K), Edukacja teatralna (30 godzin K), Edukacja plastyczna (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W09, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Emisja głosu  
 
 

    30 
 
 

  30 2 określony w 
sylabusie 

P  

Treści programowe  Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości 
głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, 
funkcjonowania oraz higieny narządu głosu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W10, K_W12, 
K_U03, K_U08,  
K_K01, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W07, S1_W13, 
S1_U06, S1_U12, 
S1_K01, S1_K02 

Podstawy dydaktyki 30 
 
 

       30 2 T B Pedagogika 

Treści programowe  Program obejmuje podstawowy zakres tematyczny zagadnień z zakresu dydaktyki będący podstawą do rozumienia roli nauczyciela we 
współczesnym świecie, a także umożliwiający refleksję nad formowaniem metodyki pracy nauczycielskiej poprzez poznanie uniwersalnych 
prawidłowości i uwarunkowań przebiegu procesu nauczania‐uczenia się. 
Celem wykładu jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu dydaktyki: pojęcie i przedmiot dydaktyki, proces kształcenia i jego 
składniki, współczesne problemy i kierunki kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W010, 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07,  
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_W07, S1_W09, S1_W11, S1_W12, S1_W14, 
S1_U01, S1_U02, S1_U08, S1_U09, S1_U12, 
S1_K02, S1_K05 
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4.1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: drugi   

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: do wyboru z oferty zajęć: Translatorium ( 30 godzin Tr),Seminarium międzynarodowe ( 30 godzin 
S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

  
 
 

30      30 6 PRD B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

  
 
 

      45 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna 

Moduł 
specjalnościowy 2 – 
Nauczyciel w 
przedszkolu i szkole 

 120    30    150  8 EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach zajęć modułowych studenci poznają problematykę rozwoju i kształcenia języka oraz pojęć i umiejętności matematycznych 
dzieci/uczniów, a także poddają krytycznej analizie sposoby tworzenia sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom konstruowanie 
wiedzy o świecie przyrodniczym i społecznym. Poznają funkcje i metody edukacji fizycznej i zdrowotnej, a także metodyczne podstawy 
rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych oraz uwrażliwiania dzieci/uczniów na świat muzyki, plastyki i teatru. Na treści modułu 
składają się też zagadnienia odchyleń rozwojowych i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci – ich przyczyn, objawów, rodzajów, metod 
diagnozy i wspierania zróżnicowanych grup. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Edukacja językowa (30 godzin K), Edukacja matematyczna (30 godzin K), Edukacja muzyczna 
(30 godzin K), Edukacja fizyczna i zdrowotna (30 godzin Wr), Różnice indywidualne w nauczaniu – praca z dzieckiem zdolnym, praca z 
dzieckiem z dysfunkcjami rozwojowymi (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W09, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Moduł praktyk 2      30 120  150 5 ZP P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach modułu studenci poznają dokumenty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania przedszkola i szkoły, obserwują pracę 
nauczyciela, projektują, organizują, prowadzą i ewaluują zajęcia z dziećmi/uczniami (wykorzystując w tym procesie różnorodne metody 
aktywizujące, w tym metodę projektu), prowadzą diagnozę i indywidualizują pracę dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
analizują zdarzenia krytyczne i projektują sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych oraz poznają zasady organizowania 
współpracy z rodzicami. Swoje doświadczenia dokumentują i poddają ocenie własne kompetencje pedagogiczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_W08, S1_W09, S1_W10, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Edukacja zdrowotna 15 
 

       15 1 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw, koncepcji i metodyki edukacji zdrowotnej. Pomoc studentom: w dokonywania zmian w swoim stylu 
życia, rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych, planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07,K_W08, K_W010, K_W012, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K02, K-K03, K-K05, K-K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_W05, S1_W06, S1_W08, S1_W09, S1_W12, S1_W13, S1_W14, 
S1_U03, S1_U04, S1_U06, S1_U09, S1_U12,  
S1_K01, S1_K03, S1_K05 
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Pierwsza pomoc      15   15 1 określony w 
sylabus 

P  

Treści programowe  Przekazanie wiedzy o metodach i technikach udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Opanowanie 
umiejętności organizacji i niesienia pomocy w miejscu zdarzenia/wypadku. Poznanie umiejętności współdziałania interdyscyplinarnego  w 
przypadku ratowania zdrowia i życia w sytuacji katastrof, zdarzeń masowych i bioterroryzmu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W10, K_W12, 
K_U05, K_U08, K_U09, 
K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W07, S1_W12, S1_W13, S1_W14, 
S1_U04, S1_U09, S1_U12, 
S1_K01, S1_K03 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 390 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 465 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 855  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1710 



28 

 

4.2. Rok dla specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 
4.2.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W11   
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe  Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B  

Treści programowe  Przedmiot przeznaczony dla studentów, przygotowujących się do pracy nauczyciela/pedagoga w szkole lub przedszkolu. Celem kursu jest 
przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej: definicji uczenia się oraz implikacji pedagogicznych, w kontekście wybranych 
nurtów psychologicznych, poznawczych, metapoznawczych i pozapoznawczych uwarunkowań uczenia się. Studenci nabędą kompetencje 
niezbędne do rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów wynikających z równic indywidualnych i uwarunkowań związanych z 
uczeniem się. Podczas kursu będą poruszane następujące treści: uczenie się w różnych nurtach psychologicznych behawioralnym, 
psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich wynikające, pamięć i wybrane techniki uczenia się, samoregulacja 
uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem się, poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania 
uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05,K_U07,  
K_K01, K_K03,K_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        30 2 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

Moduł Metodyczny 30 30       60 3 Proj  P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości.  
Podział modułu na semestry - semestr 1: Modele edukacji przedszkolnej (30 godzin W), Edukacja medialna (30 godzin K) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03,  S2_W04, S2_W07, S2_W08, S2_W10, S2_W12,   
S2_U02, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Moduł 
specjalnościowy 1 
Podstawy terapii 
pedagogicznej 

15  45   15   75 7 PR P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł stanowi podstawę dla świadomego postępowania terapeutycznego wobec dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i powstałymi na tym tle 
trudnościami edukacyjnymi. Treści zgromadzone w przedmiotach modułu pozwalają budować kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne 
studentów. Uzyskują oni informacje i kształtują umiejętności w zakresie diagnozy i profilaktyki pedagogicznej. Poznają także zasadnicze 
uwarunkowania, mechanizmy i aspekty terapii pedagogicznej. Uzyskują wiedzę dotyczącą podstaw psychoneurologicznych terapii. Moduł 
zakłada opanowanie przez słuchaczy umiejętności organizowania środowiska lokalnego na rzecz wspierania dzieci z trudnościami 
edukacyjnymi i rozwojowym, w tym także umiejętności nawiązywania współpracy z rodzicami. Studenci mają też okazję kształtować własne 
umiejętności terapeutyczne. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Podstawy terapii pedagogicznej ( 15godzin W), Profilaktyka pedagogiczna (15godzin S), 
Diagnoza pedagogiczna (30godzin S), Trening umiejętności terapeutycznych nauczyciela ( 15 Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U13, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Fakultety         15 1 określony w 
sylabusie 

p Pedagogika 

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć wydziałowych. Rozwijają wiedzę i umiejętności studentów w zakresie interesujących ich zagadnień 
związanych ze studiowanym kierunkiem.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W-07, K_W08, K_W09, K-W10,  
K_U04, K_U07, K_U10 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K02,  
S2_W05, 
S2_K03 

 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30       120 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników. Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, 
PIRLS, ICCS. Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii 
kulturowej i ich znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W11  
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U10  
K_K01, K_K07 
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Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe  Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        30 2 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

Moduł Metodyczny 30     30    60 3 Proj  P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej (30 godzin W), Trening umiejętności 
wychowawczych (30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03,  S2_W04, S2_W07, S2_W08, S2_W10, S2_W12,   
S2_U02, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 
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Moduł 
specjalnościowy 1 
Podstawy terapii 
pedagogicznej 

 45       45 5 PR P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł stanowi podstawę dla świadomego postępowania terapeutycznego wobec dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i powstałymi na tym tle 
trudnościami edukacyjnymi. Treści zgromadzone w przedmiotach modułu pozwalają budować kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne 
studentów. Uzyskują oni informacje i kształtują umiejętności w zakresie diagnozy i profilaktyki pedagogicznej. Poznają także zasadnicze 
uwarunkowania, mechanizmy i aspekty terapii pedagogicznej. Uzyskują wiedzę dotyczącą podstaw psychoneurologicznych terapii. Moduł 
zakłada opanowanie przez słuchaczy umiejętności organizowania środowiska lokalnego na rzecz wspierania dzieci z trudnościami 
edukacyjnymi i rozwojowym, w tym także umiejętności nawiązywania współpracy z rodzicami. Studenci mają też okazję kształtować własne 
umiejętności terapeutyczne. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Środowisko lokalne i rodzice w sytuacji trudności edukacyjnych i rozwojowych dziecka (45 godzin 
K), 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U13, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Fakultety         60 4 określony w 
sylabusie 

p Pedagogika 

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć wydziałowych. Rozwijają wiedzę i umiejętności studentów w zakresie interesujących ich zagadnień 
związanych ze studiowanym kierunkiem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W-07, K_W08, K_W09, K-W10,  
K_U04, K_U07, K_U10 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K02,  
S2_W05, 
S2_K03 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 330  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 345  
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 675 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1215 

 

4.2.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03,  K_W06, K_W08, K_W9, K_W10 
K_U01, K_U02,K_U03,  K_U08, K_U10,  
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym ( 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        30 2 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 
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II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczna 

Moduł 
specjalnościowy 2  
Metody terapii dzieci 
z specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 
  

 15 45      60 4 EU, EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć przygotowujących studentów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Treści przedmiotu 
pozwalają poznać studentom specyfikę takich zaburzeń, jak: zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm, nieśmiałość, ADHD ale także 
problemy dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych, odmiennych kulturowo, przewlekle chorych, itp. Studenci uzyskują też 
umiejętność identyfikowania specjalnych potrzeb tych dzieci oraz poznają sposoby pracy terapeutycznej możliwej do wykorzystania 
zarówno w procesie specjalnego postępowania terapeutycznego z tymi dziećmi jak i włączania terapii w proces kształcenia zintegrowanego. 
Treści przedmiotu pozwalają uświadomić słuchaczom odrębność postępowania wobec dzieci z grupy SPE oraz stanowią szansę na 
pogłębienie wrażliwości pedagogicznej na indywidualne problemy uczniów. Przedmioty stwarzają też okazję do poszerzenia sposobów 
diagnozowania dzieci z grupy SPE, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców w procesie terapii tych dzieci. Słuchacze poznają także 
klasyczne i alternatywne metody terapii dzieci z grupy SPE. Uczą się też projektowania zajęć z tymi dziećmi. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki ( 30 godzin S), Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych ( 15 godzin K), Metody terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu ( 15 godzin S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U11, S2_U12, S2_U13, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K04, S2_K05, S2_K06     

Moduł praktyk   
 

     30 30  60 4 DZP P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł jest formą wprowadzenia słuchaczy w realia pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studenci mają 
okazję zweryfikować rozwiązania teoretyczne w praktyce . Praktyka w placówkach umożliwia także porównanie teorii pedagogicznej z 
zakresu terapii pedagogicznej z realiami praktyki terapeutycznej. Praktyka ma charakter pracy hospitacyjno- uczestniczącej i powinna 
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zapoznać studentów z różnymi zakresami pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jej funkcjami, zadaniami, podejmowanymi działaniami, 
organizacją pracy a także formami współpracy ze środowiskiem dziecka. Program praktyki zapoznaje też studentów z metodami, 
narzędziami i technikami diagnozowania dzieci w młodszym wieku szkolnym u których występują różnorakie trudności w nauce. Studenci 
powinni zapoznać się z terapią wczesnodziecięcą skierowaną na dzieci z problemami w rozwoju, zachowaniu i edukacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09,  S2_U11, S2_U12,  S2_U13, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: do wyboru z oferty zajęć: Translatorium ( 30 godzin Tr),Seminarium międzynarodowe ( 30 godzin 
S), 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczna 

Moduł 
specjalnościowy 2  
Metody terapii dzieci 
z specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 
  

 60 30   30   120 12 EU, EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć przygotowujących studentów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Treści przedmiotu 
pozwalają poznać studentom specyfikę takich zaburzeń, jak: zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm, nieśmiałość, ADHD ale także 
problemy dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych, odmiennych kulturowo, przewlekle chorych, itp. Studenci uzyskują też 
umiejętność identyfikowania specjalnych potrzeb tych dzieci oraz poznają sposoby pracy terapeutycznej możliwej do wykorzystania 
zarówno w procesie specjalnego postępowania terapeutycznego z tymi dziećmi jak i włączania terapii w proces kształcenia zintegrowanego. 
Treści przedmiotu pozwalają uświadomić słuchaczom odrębność postępowania wobec dzieci z grupy SPE oraz stanowią szansę na 
pogłębienie wrażliwości pedagogicznej na indywidualne problemy uczniów. Przedmioty stwarzają też okazję do poszerzenia sposobów 
diagnozowania dzieci z grupy SPE, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców w procesie terapii tych dzieci. Słuchacze poznają także 
klasyczne i alternatywne metody terapii dzieci z grupy SPE. Uczą się też projektowania zajęć z tymi dziećmi. 
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Podział modułu na semestry – semestr 2: Metody wspierania rozwoju dziecka ( 30 godzin S), Praca z dzieckiem zdolnym (15 godzin K), 
Alternatywne metody terapii pedagogicznej (45 godzin K), Tutoring w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (15 
godzin Wr), Organizacja i projektowanie oddziaływań terapeutycznych (15 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Projekt 
samokształceniowy 
(fakultet) 

        0 6 E B Pedagogika  

Treści programowe Projekt ma za zadanie nauczenie samodzielnego zdobywania wiedzy i diagnostyki potrzeb samokształceniowych w zmieniających się 
warunkach i działaniach w zakresie szeroko pojętej pedagogiki. Są to konsultacje z opiekunem projektu, nakład pracy studenta to 150 
godzin. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U04, K_U07, K_U10 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K02, 
S2_W05,  
S2_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 330  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 210 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 540 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1215 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu, minimalna liczba godzin dla 
kierunku (dla całego cyklu): 1215 
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Zajęcia uzupełniające dla studentów kierunku Pedagogika nauczycielska (I rok) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

Ochrona własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 T   

Treści programowe  Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w zakresie interesującym dla studentów 
różnych specjalności, zarówno nauczycielskich jak i nienauczycielskich  studiów pedagogicznych. Podczas wykładu prezentowane są akty 
prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej, omawiane są podstawowe pojęcia z tego zakresu. Nacisk położony jest na zasady 
korzystania z utworów chronionych przez prawa autorskie przez szkoły, uczelnie i biblioteki, a także zakres dozwolonego użytku osobistego 
utworu objętego ochroną. Poruszana jest także problematyka plagiatu. 

BHP 4        4 0,5 T   

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– Tr – Translatorium 
– Wr – warsztaty 
– Prak – praktyki pedagogiczne 
– KINT – zajęcia zdalne na platformie COME 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– DZP – dziennik praktyk 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PRJO –  prezentacja w języku obcym 
– KON – konspekt 
– PRD – praca dyplomowa 
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5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 95% 

 
6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów cztery 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:  
1. Magister na kierunku Pedagogika nauczycielska w zakresie Pedagogiki przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej, 
2. Magister na kierunku Pedagogika nauczycielska w zakresie Pedagogika przedszkolna i pedagogika 
wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

 

Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 0112, 0114 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru minimum 50 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 112 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS (zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 
humanistyczne) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

71 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych na specjalności: 
1. Pedagogika przedszkolna i Pedagogika wczesnoszkolna: 
Opis ogólny: Praktyki pedagogiczne w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej w ramach specjalności: Edukacja 
przedszkolna i wczesnoszkolna są prowadzone i rozliczane w powiązaniu z przedmiotami Projektowanie pracy z przedszkolu 
i szkole oraz Nauczyciel w przedszkolu i szkole. Praktyki są nadzorowane przez nauczycieli akademickich Wydziału 
Pedagogicznego, zwanych koordynatorami praktyk, oraz mentorów z instytucji przyjmujących studentów. Są organizowane 
według zasad przyjętych przez Radę Wydziału.  
Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik 
dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.  
Cele praktyk pedagogicznych:  
Praktyka ma umożliwić rozwijanie refleksji pedagogicznej i twórczej postawy wobec sytuacji dydaktycznych i wychowawczych 
mających miejsce w przedszkolu i szkole oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznym 
działaniu. W szczególności służy: 

1. pogłębieniu wiedzy na temat prawnych podstaw funkcjonowania przedszkola i szkoły 
2. rozwijaniu umiejętności prowadzenia i korzystania z dokumentacji przedszkolnej i szkolnej 
3. pogłębieniu wiedzy na temat zasad oceny pracy nauczyciela, wynikających z planu nadzoru pedagogicznego 
4. doskonaleniu umiejętności projektowania, organizowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z dziećmi, w tym 

realizowanych z wykorzystaniem metody projektów 
5. doskonaleniu umiejętności diagnozowania i indywidualizowania pracy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
6. pogłębieniu wiedzy na temat zasad współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka 
7. doskonaleniu umiejętności analizy i rozwiązywania problemów wychowawczych na terenie grupy przedszkolnej i klasy 

szkolnej 
8. pogłębianie refleksji na temat nabytych kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych 

Organizacja praktyk: Praktyka asystencka w przedszkolu i szkole ma charakter praktyki śródrocznej, praktyka 
nauczycielska w obu typach placówek – to praktyka ciągła.   
Miejsce praktyk: Praktyka może się odbywać w przedszkolach i szkołach podstawowych publicznych, społecznych i 
prywatnych. Studenci korzystają z oferty placówek przygotowanej przez Wydział Pedagogiczny i dostępnej u koordynatora 
praktyk. Po uzyskaniu zgody koordynatora student może podjąć praktykę w placówce samodzielnie wskazanej, zgodnie z  
programem i liczbą wymaganych godzin.  
Praktyka może odbywać się w ramach programów Unii Europejskiej i wymian zagranicznych skierowanych do studentów.  
2. Pedagogika przedszkolna i Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną: 
Opis ogólny: Praktyka pedagogiczna w ramach specjalności: Pedagogika przedszkolna i  pedagogika wczesnoszkolna z 

Pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna:  
240 godzin, 7 ECTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 godzin, 1 ECTS 
 



43 

 

terapią pedagogiczną jest prowadzona i rozliczana w powiązaniu z przedmiotem Pracownia analizy doświadczeń nauczyciela 
terapeuty. Praktyka jest nadzorowana przez nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogicznego, zwanych koordynatorami 
praktyk, oraz mentorów z instytucji przyjmujących studentów. Praktyka organizowana jest według zasad przyjętych przez 
Radę Wydziału.  
Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik 
dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.  
Cele praktyk pedagogicznych:  
Celem praktyki jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie  prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć 
terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania oraz przygotowanie 
przyszłych nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. 
W ramach praktyk studenci poznają: 

• zasady prowadzenia badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  

• sposoby minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zburzeniom zachowania, 
• organizację i zasady projektowania zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym   
• metody działań wspierających rozwój ucznia  i jego mocnych stron , a także zajęć rozwijających uzdolnienia  
• zasady prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej na etapie wczesnej edukacji  oraz warsztatów i szkoleń dla 

rodziców i innych nauczycieli  
Organizacja praktyk: Praktyka ma charakter praktyki ciągłej   
Miejsce praktyk: Praktyka może się odbywać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w innych placówkach 
prowadzących terapię pedagogiczną z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Studenci korzystają z oferty placówek przygotowanej przez Wydział Pedagogiczny i dostępnej u koordynatora 
praktyk. Po uzyskaniu zgody koordynatora student może podjąć praktykę w placówce samodzielnie wskazanej, zgodnie z  
programem i liczbą wymaganych godzin.  
Praktyka może odbywać się w ramach programów Unii Europejskiej i wymian zagranicznych skierowanych do studentów 

 
 
 
 
 
 

”. 
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Załącznik nr 26 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

„Załącznik nr 113 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 100% Pedagogika 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: pedagogika nauczycielska 
Poziom kształcenia: Drugi  
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01  koncepcje filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne, 
lingwistyczne dotyczące rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży oraz ich 
instytucjonalne implikacje i kulturowe uwarunkowania 

P7S_WG 

K_W02 współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, ich historyczne i kulturowe 
konteksty oraz determinanty rozwoju, a także rodzaje powiązań i relacji 
społecznych oraz ich wagę w perspektywie szeroko rozumianej edukacji 

P7S_WG 

K_W03 terminologię stosowaną w pedagogice, subdyscyplinach pedagogiki oraz 
terminologię dyscyplin pokrewnych    

P7S_WG 

K_W04 pojęcia metodologii badań edukacyjnych i  zasady wykorzystania różnych 
metod badawczych w praktyce 

P7S_WG 

K_W05 funkcjonowanie różnorodnych instytucji edukacyjnych, ich misje, cele, funkcje 
oraz zasady organizacji, zapewniające dzieciom osiąganie sukcesów w 
uczeniu się   

P7S_WG 

K_W06 procesy edukacji, teorie procesów kształcenia, wychowania oraz wsparcia w 
rozwoju dzieci 

P7S_WG 



3 

 

K_W07 metody edukacyjne odpowiednie dla kształcenia i terapii dzieci w wieku 
przedszkolnym  i wczesnoszkolnym 

P7S_WG 

K_W08 różnorodność środowisk wychowawczych dziecka oraz zachodzących w nich 
procesów 

P7S_WK 

K_W09 strukturę, założone i realizowane funkcje systemu edukacji oraz odniesienia 
do systemów edukacji w innych krajach 

P7S_WK 

K_W10 normy i reguły (prawne, organizacyjne, zawodowe, moralne, etyczne), 
organizujące struktury i instytucje społeczne oraz regulujące procesy zmian w 
nich zachodzących 

P7S_WK 
 

K_W11 podstawowe pojęcia i zasady dotyczące  funkcjonowania instytucji 
edukacyjnych, ochrony własności intelektualnej i planowania rozwoju placówki  

P7S_WK 

K_W12 zasady zapewniania  bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach 
edukacyjnych 
 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania i realizacji sytuacji 
edukacyjnych na różnych etapach kształcenia, obejmujących zjawiska z 
różnych obszarów życia społecznego   

P7S_UW 

K_U02 
 

samodzielnie i w wyniku pracy zespołowej zdobywać wiedzę oraz poszerzać 
umiejętności profesjonalne, niezbędne do projektowania cyklu zajęć w pracy 
z dziećmi 

P7S_UU, 
P7S_UO 

K_U03 
 

komunikować się stosując  różne techniki, prezentować (z uwzględnieniem 
zasad etycznych) własne stanowisko poparte odpowiednią argumentacją, 
uwzględniającą różne perspektywy teoretyczne 

P7S_UK 
 

K_U04 
 
 
 

ocenić i uargumentować efektywność zastosowanych metod  edukacyjnych  
w pracy z dziećmi  na różnych etapach kształcenia i sporządzić pisemny 
raport ewaluacyjny w języku polskim i obcym oraz przygotować ustną 
prezentację wyników   

P7S_UW, 
P7S_UK, 
P7S_UO 
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K_U05 dostosować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci na 
różnych etapach edukacji 

P7S_UW 

K_U06 
 

wykorzystać wiedzę metodologiczną do projektowania badań w paradygmacie 
ilościowym i  jakościowym  na różnych etapach kształcenia z uwzględnieniem 
norm i reguł prawnych, zawodowych i etycznych 

P7S_UW 

K_U07 ocenić i wykorzystać wybrane techniki multimedialne  w działalności 
edukacyjnej i zawodowej oraz w planowaniu rozwiązań innowacyjnych  

P7S_UW 

K_U08 wykorzystać wiedzę zawodową zdobytą podczas praktyki w przedszkolu, w 
szkole i  w placówkach prowadzących oddziaływania terapeutyczne  

P7S_UU 

K_U09 stosować przepisy prawa w analizie funkcjonowania instytucji edukacyjnych, 
ochrony własności intelektualnej i planowania rozwoju placówki 

P7S_UO 

K_U10 przygotować różne prace pisemne i ustne w języku polskim i w języku obcym 
zgodnie z wymaganiami określonymi dla  poziomu B2+ (Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  samooceny i podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w wymiarze 
interdyscyplinarnym 

P7S_KK 

K_K02  podejmowania działań pedagogicznych i terapeutycznych, będących efektem 
refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z 
uczniami 

P7S_KK 

K_K03 współpracy w zespole nauczycieli i  ekspertów,  podczas rozwiązywania 
ważnych problemów dla edukacji w danej placówce, polegającej na 
wspieraniu innych i korzystaniu ze wsparcia 

P7S_KK 
 

K_K04 tworzenia demokratycznej kultury funkcjonowania instytucji i dbania o 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 

P7S_KK 
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K_K05 realizacji innowacji pedagogicznych, służących rozwojowi uczniów oraz 
integracji rodziców i środowiska lokalnego z instytucją edukacyjną 

P7S_KO 

K_K06 inicjowania działań pedagogicznych z uwzględnieniem potrzeb społecznych i 
zasad przedsiębiorczości  

P7S_KO 

K_K07 odpowiedzialnego pełnienia roli nauczyciela, przestrzegania i rozwijania zasad 
etyki zawodowej 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

3. Specjalności na kierunku studiów: pedagogika nauczycielska 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: pedagogika nauczycielska 
Nazwa specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S1_W01 główne koncepcje i paradygmaty myślenia o rozwoju i edukacji dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a  także  zna  cele, zadania i  funkcje pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscypliny naukowej 

K_W01, K_W03 

S1_W02 podstawowe koncepcje psychologiczne i pedagogiczne dotyczące rozwoju i edukacji 
dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym (z elementami pedagogiki 
specjalnej) 

K_W01, K_W02 
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S1_W03 podstawy metodologii badań edukacyjnych, normy etyczne oraz sposoby ich 
wykorzystania w praktyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

K_W04, K_W10 

S1_W04 współczesne modele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej istniejące w Polsce      
i na świecie oraz główne kierunki  zmian we wczesnej edukacji 

K_W01, K_W02, K_W09, K_W10 

S1_W05 podstawowe problemy związane z adaptacją dzieci w przedszkolu i szkole, rozumie 
znaczenie pojęcia gotowość szkolna w kontekście psychologicznym i pedagogicznym  

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05 
K_W06 

S1_W06 przyczyny i skutki dysharmonii i zaburzeń w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym  i 
wczesnoszkolnym w wymiarze indywidualnym i społecznym  

K_W01, K_W03, K_W05, K_W06, 
K_W08 

S1_W07 zasady budowania klimatu zaufania i poczucia własnej wartości u dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zapewnienia im bezpieczeństwa w placówce 
i  poza nią 

K_W01, K_W06, K_W12 

S1_W08 zasady organizowania współpracy przedszkola i szkoły z rodzicami/opiekunami 
prawnymi dzieci i środowiskiem lokalnym jako kontekstu ich funkcjonowania i uczenia 
się   

K_W05, K_W10, K_W11 

S1_W09 podstawę programową dla edukacji przedszkolnej, I oraz II etapu kształcenia  K_W03, K_W10 

S1_W10 strategie rozwiązywania problemów wychowawczych w przedszkolu i szkole  K_W06, K_W07 

S1_W11 innowacyjne i alternatywne metody nauczania i wspierania rozwoju dzieci w 
przedszkolu i szkole  

K_W05, K_W06, K_W07 

S1_W12 zasady dotyczące ewaluacji jakości edukacji w przedszkolu i szkole K_W04, K_W05, K_W10 

S1_W13 etyczne i prawne podstawy oraz  zasady  organizowania sytuacji edukacyjnych, 
sprzyjających rozwojowi dzieci oraz  specyfikę  diagnozowania i oceniania rozwoju, a 
także osiągnięć szkolnych na I etapie edukacji  

K_W04, K_W05, K_W10 

S1_W14 sposoby indywidualizacji nauczania ze względu na różne potrzeby i style uczenia się 
dzieci, a także wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii do 
diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i planować zgodnie z nimi określone 
sytuacje edukacyjne na poziomie przedszkola i I etapu szkolnego 

K_U01, K_U06 
 

S1_U02 zaprojektować sytuacje edukacyjne z zakresu różnych dydaktyk szczegółowych  
i kształcenia zintegrowanego, które  sprzyjają prowadzeniu aktywności badawczej 
przez dzieci oraz ich samodzielności poznawczej i twórczości 

K_U01 
 

S1_U03 opracować i zrealizować indywidualny program pracy z dziećmi o zróżnicowanych  
potrzebach edukacyjnych, w tym środowisk defaworyzowanych  oraz zróżnicowanych 
kulturowo  

K_U05, K_U08 
 

S1_U04 obserwować i dokumentować rozwój dziecka oraz projektować odpowiednie działania 
edukacyjne zgodnie z informacjami uzyskanymi od rodziców oraz specjalistów 
(psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza), a także opracować indywidualny profil 
programu wspierania terapeutycznego dziecka  

K_U05, K_U06, K_U04 
 

S1_U05 zaprojektować działania edukacyjne wspierające rozwój społeczny i moralny dzieci K_U01, K_U08 

S1_U06 zaprojektować, przeprowadzić i dokonać autoewaluacji zajęć dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

K_U01, K_U04, K_U06, K_U08 

S1_U07 wykorzystać media i technologie informacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu i w 
szkole 

K_U07, K_U03 

S1_U08 oceniać osiągnięcia szkolne uczniów w sposób wspierający proces uczenia się  K_U05, K_U06, K_U09 

S1_U09 nawiązać i utrzymać ścisły kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, 
umożliwiając im partnerski udział w procesie rozwoju, edukacji i terapii dzieci w 
przedszkolu i na I etapie kształcenia 

K_U05, K_U01, K_U03, K_U09 

S1_U10 tworzyć różne prace pisemne, przygotować konspekt pracy dyplomowej i napisać 
pracę dyplomową 

K_U10, K_U03 

S1_U11 samodzielnie lub współpracując z innymi wyszukiwać informacje w polskich i 
obcojęzycznych źródłach, posługując się również zdobyczami nowoczesnej 
technologii (ICT) w celu poszerzania wiedzy metodycznej oraz przygotowania i 
prowadzenia zajęć z zakresu wczesnej edukacji dziecka 

K_U02, K_U07 
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S1_U12 organizować pracę w klasie podczas zajęć, biorąc pod uwagę różne potrzeby 
rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym 

K_U05, K_U08 

S1_U13 przeanalizować własne działania pod kątem ich poprawności metodycznej, a także 
przydatności dla realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych oraz  wskazywać 
obszary wymagające modyfikacji 

K_U04 

S1_U14 ocenić przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk w uczeniu się 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

K_U04 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 systematycznego dokumentowania przebiegu swojej pracy, rzetelnego i 
odpowiedzialnego przygotowywania się  do  prowadzenia zajęć dydaktycznych i 
realizowania zadań wychowawczych w przedszkolu i w szkole, a także projektowania 
swoich oddziaływań pedagogicznych, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań 
prawnych i etycznych  

K_K02, K_K07 

S1_K02 refleksyjnego podejścia do praktyki edukacyjnej, dokonywania ewaluacji i 
doskonalenia własnych kompetencji  pedagogicznych zgodnie z samodzielnie 
stworzonym planem rozwoju zawodowego 

K_K01, K_K02 
 

S1_K03 do pracy w zespole nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie 
podnoszenia jakości kształcenia w szkole i dobrej współpracy ze środowiskiem 
lokalnym 

K_K03, K_K04, K_K06 

S1_K04 do podejmowania innowacyjnych działań pedagogicznych i terapeutycznych w 
obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

K_K05 
 

S1_K05 do indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w szczególności wspierania rozwoju dzieci ze 
środowisk defaworyzowanych i zróżnicowanych kulturowo 

K_K04, K_K02, K_K03, K_K06 

S1_K06 współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w realizacji lokalnych, regionalnych i 
międzynarodowych projektów edukacyjnych  

K_K05, K_K06 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: pedagogika nauczycielska 
Nazwa specjalności: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 główne koncepcje i paradygmaty myślenia o rozwoju i edukacji dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a  także cele, zadania i  funkcje pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscyplin naukowych 

K_W01, K_W03 

S2_W02 podstawowe koncepcje psychologiczne i pedagogiczne dotyczące rozwoju i edukacji 
dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym (z elementami pedagogiki specjalnej) 

K_W01, K_W02 

S2_W03 podstawy metodologii badań edukacyjnych, normy etyczne oraz sposoby ich 
wykorzystania w praktyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

K_W04, K_W10 

S2_W04 współczesne modele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej istniejące w Polsce i na 
świecie oraz główne kierunki  zmian we wczesnej edukacji 

K_W01, K_W02, K_W09 

S2_W05 podstawowe problemy związane z adaptacją dzieci w środowisku przedszkolnym i 
szkolnym, wynikające ze zróżnicowanych możliwości i doświadczeń rozwojowych oraz 
zasady dostosowania do nich oddziaływań edukacyjnych 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06 

S2_W06 główne pojęcia z obszaru edukacji włączającej i zasady wprowadzania inkluzji w 
przedszkolu i szkole 

K_W02, K_W03, K_W05, 
K_W06, K_W08 

S2_W07 rolę nauczyciela – wychowawcy w budowaniu klimatu zaufania i poczucia własnej 
wartości u dzieci oraz zasady  zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym w placówce i  poza nią 

K_W01, K_W02, K_W06 
K_W12 

S2_W08 zasady organizowania współpracy przedszkola i szkoły z rodzicami/opiekunami 
prawnymi dzieci i środowiskiem lokalnym jako kontekstu ich funkcjonowania i uczenia się   

K_W05, K_W10, K_W11 
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S2_W09 podstawę programową dla edukacji przedszkolnej, I i II etapu kształcenia  oraz cele, 
zadania, rodzaje, zasady organizacji etapów terapii pedagogicznej 

K_W03, K_W05, K_W06,  
K_W10 

S2_W10 strategie rozwiązywania problemów wychowawczych w przedszkolu i szkole  K_W06, K_W07 

S2_W11 innowacyjne i alternatywne metody nauczania, wspierania rozwoju i terapii 
pedagogicznej, wykorzystywane w pracy z  dziećmi w  przedszkolu i szkole 

K_W07, K_W06, K_W05 

S2_W12 zasady dotyczące ewaluacji jakości edukacji w przedszkolu i szkole K_W04, K_W10, K_W12 

S2_W13 etyczne i prawne podstawy oraz  zasady  organizowania sytuacji edukacyjnych i 
terapeutycznych, sprzyjających rozwojowi dzieci oraz  specyfikę  diagnozowania i 
oceniania rozwoju, a także osiągnięć szkolnych na I etapie edukacji 

K_W10, K_W04 

S2_W14 sposoby indywidualizacji nauczania ze względu na różne potrzeby i style uczenia się 
dzieci, a także wspierania rozwoju  i terapii pedagogicznej dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

K_W03, K_W05, K_W06, 
K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii do diagnozowania 
potrzeb edukacyjnych dzieci i planować zgodnie z nimi określone sytuacje edukacyjne na 
poziomie przedszkola i I etapu szkolnego 

K_U01, K_U06 
 

S2_U02 zaprojektować sytuacje edukacyjne z zakresu różnych dydaktyk szczegółowych i 
kształcenia zintegrowanego, które  sprzyjają prowadzeniu aktywności badawczej przez 
dzieci oraz ich samodzielności poznawczej i twórczości, a także ułatwiają realizację 
działań pedagogicznych, wspierających edukację włączającą i inkluzywną 

K_U05 
 

S2_U03 opracować i zrealizować indywidualny program pracy z dziećmi o zróżnicowanych  
potrzebach edukacyjnych, w tym z środowisk  defaworyzowanych  oraz zróżnicowanych 
kulturowo  

K_U05, K_U08 
 

S2_U04 obserwować i dokumentować rozwój dziecka oraz projektować odpowiednie działania 
edukacyjne, zgodnie z informacjami uzyskanymi od  rodziców oraz specjalistów 
(psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza), a także opracować indywidualny profil 
programu wspierania terapeutycznego dziecka 

K_U06, K_U05, K_U04, K_U10 

S2_U05 zaprojektować działania edukacyjne wspierające rozwój społeczny i moralny dzieci K_U01, K_U08 
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S2_U06 zaprojektować, przeprowadzić i dokonać autoewaluacji zajęć dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

K_U03, K_U04, K_U06 

S2_U07 wykorzystać media i technologie informacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu i w 
szkole 

K_U07, K_U03 

S2_U08 oceniać osiągnięcia szkolne uczniów w sposób wspierający proces uczenia się K_U05, K_U09 

S2_U09 nawiązać i utrzymać ścisły kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, 
umożliwiając im partnerski udział w procesie rozwoju, edukacji i terapii dzieci w 
przedszkolu i na I etapie kształcenia 

K_U01, K_U03, K_U09 

S2_U10 tworzyć prace pisemne, przygotować konspekt pracy dyplomowej i napisać pracę 
dyplomową 

K_U10, K_U03 

S2_U11 samodzielnie lub współpracując z innymi  wyszukiwać informacje w polskich i 
obcojęzycznych źródłach, posługując się również zdobyczami  nowoczesnej technologii 
(ICT) w celu poszerzania wiedzy metodycznej oraz przygotowania i prowadzenia zajęć z 
zakresu wczesnej edukacji dziecka oraz terapii pedagogicznej  

K_U02 
 

S2_U12 organizować pracę w klasie podczas zajęć, biorąc pod uwagę różne potrzeby rozwojowe 
dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym 

K_U05, K_U08 

S2_U13 przeanalizować własne działania pod kątem ich poprawności metodycznej, a także 
przydatności dla realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych i terapeutycznych oraz  
wskazywać obszary wymagające modyfikacji 

K_U04 

S2_U14 ocenić przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk w  uczeniu się dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz pokonywaniu różnych trudności 
edukacyjnych 

K_U04 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 systematycznego dokumentowania przebiegu swojej pracy, rzetelnego i 
odpowiedzialnego przygotowywania się  do  prowadzenia zajęć dydaktycznych i 
realizowania zadań wychowawczych w przedszkolu i w szkole, a także projektowania 
swoich oddziaływań pedagogicznych i terapeutycznych, z uwzględnieniem 
obowiązujących wymagań prawnych i etycznych  

K_K02, K_K07 

S2_K02 refleksyjnego podejścia do praktyki edukacyjnej, dokonywania ewaluacji i doskonalenia 
własnych kompetencji  pedagogicznych i terapeutycznych zgodnie z samodzielnie 
stworzonym planem rozwoju zawodowego 

K_K01, K_K02 
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S2_K03 do pracy w zespole nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie 
podnoszenia jakości kształcenia w szkole i dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym 

K_K03, K_K04, K_K06 

S2_K04 do podejmowania innowacyjnych działań pedagogicznych i terapeutycznych w obszarze 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

K_K05 
 

S2_K05 do indywidualizowania oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w  szczególności wspierania rozwoju i motywacji do 
uczenia się dzieci ze środowisk defaworyzowanych i zróżnicowanych kulturowo, 

K_K04, K_K03, K_K06 

S2_K06 współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w realizacji lokalnych, regionalnych i 
międzynarodowych projektów edukacyjnych i terapeutycznych 

K_K05, K_K06 
 

 
3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: pedagogika nauczycielska 
Nazwa specjalności: Wczesne nauczanie języka angielskiego 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 główne koncepcje i paradygmaty myślenia o rozwoju i edukacji dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także zna cele, zadania i funkcje pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscypliny naukowej. 

K_W01; K_W03 

S3_W02 podstawowe koncepcje psychologiczne i pedagogiczne dotyczące rozwoju i edukacji 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

K_W01; K_W02 

S3_W03 podstawy metodologii badań edukacyjnych, normy etyczne oraz sposoby ich 
wykorzystania w praktyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

K_W04; K_W10 

S3_W04 współczesne modele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz edukacji 
językowej istniejące w Polsce i na świecie. 

K_W01; K_W02; K_W09; 
K_W10 
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S3_W05 podstawowe problemy związane z adaptacją dzieci w przedszkolu i szkole, rozumie 
znaczenie pojęcia gotowość szkolna w kontekście psychologicznym i 
pedagogicznym.  

K_W01; K_W03; K_W04; K_W05 
K_W06 

S3_W06 zasady organizowania współpracy przedszkola i szkoły z rodzicami/opiekunami 
prawnymi dzieci i środowiskiem lokalnym jako kontekstu ich funkcjonowania i uczenia 
się.  

K_W05; K_W10; K_W11 

S3_W07 podstawę programową dla edukacji przedszkolnej, pierwszego i drugiego etapu 
edukacyjnego. 

K_W03 
 

S3_W08 innowacyjne i alternatywne metody nauczania i wspierania rozwoju dzieci w 
przedszkolu i szkole. 

K_W05; K_W06; K_W07 

S3_W09 metody projektowania i ewaluacji sytuacji edukacyjnych i wychowawczych w pracy z 
dziećmi w zakresie nauki języka obcego oraz zintegrowanego podejścia językowo-
przedmiotowego na poziomie przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 

K_W06; K_W07 
 

S3_W10 sposoby indywidualizacji nauczania ze względu na różne potrzeby i style uczenia się 
dzieci, a także wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

K_W03; K_W05; K_W06; K_W07 

S3_W11 posiada wiedzę na temat przyswajania i uczenia się języka obcego zarówno w 
aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 

K_W01; K_W02 

S3_W12 specyfikę roli zawodowej nauczyciela edukacji językowej i zintegrowanego nauczania 
językowo-przedmiotowego we wczesnej edukacji oraz znaczenie planowania rozwoju 
osobistego i zawodowego. 

K_W06; K_W07; K_W11 

S3_W13 zna i wykorzystuje podstawową terminologię z zakresu psycholingwistyki oraz 
metodyki nauczania języka. 

K_W01; K_W02  
 

S3_W14 cele i organizację nauczania języków obcych w Polsce w przedszkolu, oraz na I i II 
etapie edukacyjnym. 

K_W05; K_W06 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii do 
diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i planować zgodnie z nimi określone 
sytuacje edukacyjne na poziomie przedszkola i I etapu szkolnego. 

K_U01 
 

S3_U02 tworzyć i oceniać projekty dydaktyczne dotyczące nauki języka obcego lub 
zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego. 
 

K_U01; K_U02 
 

S3_U03 potrafi zaplanować zajęcia z języka angielskiego oraz opracować program nauczania 
języka angielskiego uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci. 

K_U01 

S3_U04 potrafi organizować pracę w klasie podczas lekcji języka angielskiego biorąc pod 
uwagę różne potrzeby edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
wczesnoszkolnym. 

K_U01; K_U02 

S3_U05 potrafi przeanalizować własne działania pod kątem ich poprawności metodycznej 
oraz przydatności dla realizacji wyznaczonych celów i wskazywać obszary 
wymagające modyfikacji. 

K_U04 

S3_U06 opracować i zrealizować indywidualny program pracy z dziećmi o zróżnicowanych  
potrzebach edukacyjnych, w tym środowisk  defaworyzowanych  oraz 
zróżnicowanych kulturowo.  

K_U05; K_U08 
 

S3_U07 ocenić przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk w  uczeniu się 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w nauczaniu języka angielskiego. 

K_U05; K_U06; K_U04 
 

S3_U08 wykorzystać media i technologie informacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu i w 
szkole. 

K_U01; K_U02; K_U08 

S3_U09 samodzielnie lub współpracując z innymi wyszukiwać informacje w polskich i 
obcojęzycznych źródłach, posługując się również zdobyczami nowoczesnej 
technologii (ICT) w celu poszerzania wiedzy metodycznej oraz przygotowania i 
prowadzenia zajęć z zakresu wczesnej edukacji dziecka 

K_U01; K_U04; K_U06; K_U08 

S3_U10 wykorzystać wiedzę (leksykalną, gramatyczną ortograficzną i fonologiczną) o języku 
angielskim do zaplanowania sytuacji edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
potencjalnych trudności dla polskiego ucznia. 

K_W01, K_U01, K_U08, K_U10 
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S3_U11 wykorzystać podstawową wiedzę o kulturze krajów anglosaskich niezbędną do 
rozwijania wrażliwości kulturowej uczniów. 

K_U01; K_U02 

S3_U12 przygotować różne prace pisemne w języku angielskim na poziomie B2+/C1. K_U05; K_U06; K_U09 

S3_U13 przygotować oraz zaprezentować wystąpienia w języku angielskim na poziomieB2+/ 
C1. 

K_U05; K_U01; K_U03; K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 systematycznego dokumentowania przebiegu swojej pracy, rzetelnego i 
odpowiedzialnego przygotowywania się do prowadzenia zajęć dydaktycznych i 
realizowania zadań wychowawczych w przedszkolu i w szkole, a także projektowania 
swoich oddziaływań pedagogicznych, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań 
prawnych i etycznych  

K_K02; K_K07 

S3_K02 refleksyjnego podejścia do praktyki edukacyjnej, dokonywania ewaluacji i 
doskonalenia własnych kompetencji  pedagogicznych oraz językowych zgodnie z 
samodzielnie stworzonym planem rozwoju zawodowego 

K_K01; K_K02 
 

S3_K03 do pracy w zespole nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie 
podnoszenia jakości kształcenia w szkole i dobrej współpracy ze środowiskiem 
lokalnym 

K_K03; K_K04; K_K06 

S3_K04 do podejmowania innowacyjnych działań pedagogicznych i dydaktycznych w 
obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

K_K05 
 

S3_K05 do indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w szczególności wspierania rozwoju dzieci ze 
środowisk defaworyzowanych i zróżnicowanych kulturowo 

K_K04; K_K02; K_K03; K_K06 

S3_K06 współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w realizacji lokalnych, regionalnych i 
międzynarodowych projektów edukacyjnych  

K_K05; K_K06 
 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0
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4.1. Rok dla specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
4.1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

48 
 
 

16       48 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W11   
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

 
 
 

 16      16 6 KON B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Psychologia 
edukacyjna 

16 
 
 

       16 2 ZP B  

Treści programowe  Przedmiot przeznaczony dla studentów, przygotowujących się do pracy nauczyciela/pedagoga w szkole lub przedszkolu. Celem kursu jest 
przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej: definicji uczenia się oraz implikacji pedagogicznych, w kontekście wybranych 
nurtów psychologicznych, poznawczych, metapoznawczych i pozapoznawczych uwarunkowań uczenia się. Studenci nabędą kompetencje 
niezbędne do rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów wynikających z równic indywidualnych i uwarunkowań związanych z 
uczeniem się. Podczas kursu będą poruszane następujące treści: uczenie się w różnych nurtach psychologicznych behawioralnym, 
psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich wynikające, pamięć i wybrane techniki uczenia się, samoregulacja 
uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem się, poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania 
uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05,K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

16        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna  

Moduł metodyczny 16 16       32 3 Proj  P Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości. 
Podział modułu na semestry - semestr 1: Modele edukacji przedszkolna (16 godzin W), Edukacja medialna (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W07, S1_W08, S1_W10, S1_W12,   
S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Moduł 
specjalnościowy 1 - 
Podstawy pracy w 
przedszkolu i szkole 

 48       48 5 EU P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

Treści modułu koncentrują się wokół przygotowania merytorycznego studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego w zakresie języka polskiego, matematyki, przyrody, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz literatury dziecięcej. 
Studenci poznają również wybrane metody pobudzające wszechstronną aktywność dzieci/uczniów w przedszkolu i klasach I-III, w tym 
szczegółowo omawiają metodę projektu.    
Podział modułu na semestry – semestr 1: Literatura dla dzieci (16 godzin K), Język polski dla nauczycieli (16 godzin K), Matematyka dla 
nauczycieli (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W08, S1_W11, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Psychologia 
rozwojowa 

 
 
 

      16 16 2 ZP B Psychologia 



19 

 

Treści programowe  Przekazanie wiedzy o:  przedmiocie psychologii rozwojowej, metodach badawczych, zmianie rozwojowej, periodyzacji rozwoju, kryzysów 
rozwojowych, prawidłowościach rozwoju: intelektualnego, mowy, moralnego, społecznego, emocji, samoregulacji. 
Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji do: rozpoznawania prawidłowości rozwojowych, wspierania rozwoju własnego i 
podopiecznych, dostosowywania metod pracy do możliwości rozwojowych podopiecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_01, K_U04, K_U05, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_14, 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U08, S1_U09, S1_U12,  
S1_K02, S1_K05 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

48 
 

16 
 

      64 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W11,  
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U10,  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

 
 
 

 16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05,K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K05 

II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna 

Moduł metodyczny 16 
 

    16    32  3 Proj  P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej (16 godzin W), Trening umiejętności 
wychowawczych (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W07, S1_W08, S1_W10, S1_W12,   
S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
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zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Moduł 
specjalnościowy 1 - 
Podstawy pracy w 
przedszkolu i szkole 

 16 16   16   48 5 EU P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

Treści modułu koncentrują się wokół przygotowania merytorycznego studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego w zakresie języka polskiego, matematyki, przyrody, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz literatury dziecięcej. 
Studenci poznają również wybrane metody pobudzające wszechstronną aktywność dzieci/uczniów w przedszkolu i klasach I-III, w tym 
szczegółowo omawiają metodę projektu.    
Podział modułu na semestry – semestr 2: Nauka i technologia dla nauczycieli (16 godzin S), Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole 
(16 godzin K), Metoda projektu w przedszkolu i szkole (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W08, S1_W11, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Moduł praktyk 1  
 

    32 120  152 5 DZP P Pedagogika 

Treści programowe  W ramach modułu studenci poznają dokumenty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania przedszkola i szkoły, obserwują pracę 
nauczyciela, projektują, organizują, prowadzą i ewaluują zajęcia z dziećmi/uczniami (wykorzystując w tym procesie różnorodne metody 
aktywizujące, w tym metodę projektu), prowadzą diagnozę i indywidualizują pracę dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
analizują zdarzenia krytyczne i projektują sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych oraz poznają zasady organizowania 
współpracy z rodzicami. Swoje doświadczenia dokumentują i poddają ocenie własne kompetencje pedagogiczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_W08, S1_W09, S1_W10, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Biomedyczne 
podstawy rozwoju i 
wychowania 

 
 
 

      16 16 1 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Przekazanie podstawowej wiedzy o: rozwoju biologicznym człowieka w różnych okresach życia, biologicznymi społecznym jego czynnikach, 
zaburzeniach rozwoju, problemach zdrowotnych uczniów i nauczycieli, ich wpływie na uczenie się i pracę, profilaktyce problemów uczniów i 
nauczycieli,  zdrowiu i jego ochronie. Pomoc studentom: w nabywaniu kompetencji do: poznawania siebie, rozumienia potrzeb 
biologicznych i zdrowotnych w różnych okresach życia, kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia i sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwo 
środowiska szkoły. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_14, 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U08, S1_U09, S1_U12, 
S1_K02, S1_K05 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 192 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 328 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 520 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1040 
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4.1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 
 
 

16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03,  K_W06, K_W08, K_W9, K_W10, 
K_U01, K_U02,K_U03,  K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
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kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym ( 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

 
 
 

 16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna 

Moduł 
specjalnościowy 2 – 
Nauczyciel w 
przedszkolu i szkole 

 80        80 6 EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach zajęć modułowych studenci poznają problematykę rozwoju i kształcenia języka oraz pojęć i umiejętności matematycznych 
dzieci/uczniów, a także poddają krytycznej analizie sposoby tworzenia sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom konstruowanie 
wiedzy o świecie przyrodniczym i społecznym. Poznają funkcje i metody edukacji fizycznej i zdrowotnej, a także metodyczne podstawy 
rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych oraz uwrażliwiania dzieci/uczniów na świat muzyki, plastyki i teatru. Na treści modułu 
składają się też zagadnienia odchyleń rozwojowych i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci – ich przyczyn, objawów, rodzajów, metod 
diagnozy i wspierania zróżnicowanych grup. 
Podział modułu na semestry – semestr 1:Edukacja językowa (16 godzin K), Edukacja matematyczna (16 godzin K), Edukacja przyrodnicza 
(16 godzin K), Edukacja teatralna (16 godzin K), Edukacja plastyczna (16 godzin K) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W09, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Emisja głosu  
 
 

    16 
 
 

  16 2 określony w 
sylabusie 

P  

Treści programowe  Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości 
głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, 
funkcjonowania oraz higieny narządu głosu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W10, K_W12, 
K_U03, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W07, S1_W13, 
S1_U06, S1_U12, 
S1_K01, S1_K02 

Podstawy dydaktyki 16 
 

       16 2 T B Pedagogika 

Treści programowe  Program obejmuje podstawowy zakres tematyczny zagadnień z zakresu dydaktyki będący podstawą do rozumienia roli nauczyciela we 
współczesnym świecie, a także umożliwiający refleksję nad formowaniem metodyki pracy nauczycielskiej poprzez poznanie uniwersalnych 
prawidłowości i uwarunkowań przebiegu procesu nauczania‐uczenia się. 
Celem wykładu jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu dydaktyki: pojęcie i przedmiot dydaktyki, proces kształcenia i jego 
składniki, współczesne problemy i kierunki kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W010, 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07,  
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_W07, S1_W09, S1_W11, S1_W12, S1_W14, 
S1_U01, S1_U02, S1_U08, S1_U09, S1_U12, 
S1_K02, S1_K05 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: drugi   

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  16  16    32 6 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: do wyboru z oferty zajęć: Translatorium ( 16 godzin Tr),Seminarium międzynarodowe ( 16 godzin 
S), 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 
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Seminarium 
dyplomowe 

  
 

16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

16  
 

      16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna 

Moduł 
specjalnościowy 2 – 
Nauczyciel w 
przedszkolu i szkole 

 64    16   80 8 EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach zajęć modułowych studenci poznają problematykę rozwoju i kształcenia języka oraz pojęć i umiejętności matematycznych 
dzieci/uczniów, a także poddają krytycznej analizie sposoby tworzenia sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom konstruowanie 
wiedzy o świecie przyrodniczym i społecznym. Poznają funkcje i metody edukacji fizycznej i zdrowotnej, a także metodyczne podstawy 
rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych oraz uwrażliwiania dzieci/uczniów na świat muzyki, plastyki i teatru. Na treści modułu 
składają się też zagadnienia odchyleń rozwojowych i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci – ich przyczyn, objawów, rodzajów, metod 
diagnozy i wspierania zróżnicowanych grup. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Edukacja językowa (16 godzin K), Edukacja matematyczna (16 godzin K), Edukacja muzyczna 
(16 godzin K), Edukacja fizyczna i zdrowotna (16 godzin Wr), Różnice indywidualne w nauczaniu – praca z dzieckiem zdolnym, praca z 
dzieckiem z dysfunkcjami rozwojowymi (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W09, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Moduł praktyk 2 
 

 
 

 
 

   16 120  136 5 ZP P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach modułu studenci poznają dokumenty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania przedszkola i szkoły, obserwują pracę 
nauczyciela, projektują, organizują, prowadzą i ewaluują zajęcia z dziećmi/uczniami (wykorzystując w tym procesie różnorodne metody 
aktywizujące, w tym metodę projektu), prowadzą diagnozę i indywidualizują pracę dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
analizują zdarzenia krytyczne i projektują sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych oraz poznają zasady organizowania 
współpracy z rodzicami. Swoje doświadczenia dokumentują i poddają ocenie własne kompetencje pedagogiczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_W08, S1_W09, S1_W10, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Edukacja zdrowotna 16 
 

       16 1 ZP P Pedagogika 

Treści programowe  Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw, koncepcji i metodyki edukacji zdrowotnej. Pomoc studentom: w dokonywania zmian w swoim stylu 
życia, rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych, planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07,K_W08, K_W010, K_W012, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K02, K-K03, K-K05, K-K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_W05, S1_W06, S1_W08, S1_W09, S1_W12, S1_W13, S1_W14, 
S1_U03, S1_U04, S1_U06, S1_U09, S1_U12,  
S1_K01, S1_K03, S1_K05 
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Pierwsza pomoc  
 
 

    16   16 1 określony w 
sylabus 

P  

Treści programowe  Przekazanie wiedzy o metodach i technikach udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Opanowanie 
umiejętności organizacji i niesienia pomocy w miejscu zdarzenia/wypadku. Poznanie umiejętności współdziałania interdyscyplinarnego  w 
przypadku ratowania zdrowia i życia w sytuacji katastrof, zdarzeń masowych i bioterroryzmu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W10, K_W12, 
K_U05, K_U08, K_U09, 
K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W07, S1_W12, S1_W13, S1_W14, 
S1_U04, S1_U09, S1_U12, 
S1_K01, S1_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 208 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 312 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 520 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1040 
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4.2.1 Rok dla specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 
4.2.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

32 16       48 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W11,   
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06,  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe  Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Psychologia 
edukacyjna 

16        16 2 ZP B  

Treści programowe  Przedmiot przeznaczony dla studentów, przygotowujących się do pracy nauczyciela/pedagoga w szkole lub przedszkolu. Celem kursu jest 
przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej: definicji uczenia się oraz implikacji pedagogicznych, w kontekście wybranych 
nurtów psychologicznych, poznawczych, metapoznawczych i pozapoznawczych uwarunkowań uczenia się. Studenci nabędą kompetencje 
niezbędne do rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów wynikających z równic indywidualnych i uwarunkowań związanych z 
uczeniem się. Podczas kursu będą poruszane następujące treści: uczenie się w różnych nurtach psychologicznych behawioralnym, 
psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich wynikające, pamięć i wybrane techniki uczenia się, samoregulacja 
uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem się, poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania 
uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05,K_U07,  
K_K01, K_K03,K_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

Moduł Metodyczny 16 16       32 3 Proj  P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości. 
Podział modułu na semestry - semestr 1: Modele edukacji przedszkolna (16 godzin W), Edukacja medialna (16 godzin K) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01  K_W02  K_W03  K_W04  K_W05  K_W06  K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12, 
K_U01  K_U02  K_U03  K_U04  K_U05  K_U06  K_U07  K_U08  K_U09 K_U10, 
K_K01  K_K02  K_K03  K_K04  K_K05  K_K06  K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W07, S2_W08, S2_W10, S2_W12,   
S2_U02, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Moduł 
specjalnościowy 1 
Podstawy terapii 
pedagogicznej 

16 32    16   64 7 PR P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł stanowi podstawę dla świadomego postępowania terapeutycznego wobec dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i powstałymi na tym tle 
trudnościami edukacyjnymi. Treści zgromadzone w przedmiotach modułu pozwalają budować kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne 
studentów. Uzyskują oni informacje i kształtują umiejętności w zakresie diagnozy i profilaktyki pedagogicznej. Poznają także zasadnicze 
uwarunkowania, mechanizmy i aspekty terapii pedagogicznej. Uzyskują wiedzę dotyczącą podstaw psychoneurologicznych terapii. Moduł 
zakłada opanowanie przez słuchaczy umiejętności organizowania środowiska lokalnego na rzecz wspierania dzieci z trudnościami 
edukacyjnymi i rozwojowym, w tym także umiejętności nawiązywania współpracy z rodzicami. Studenci mają też okazję kształtować własne 
umiejętności terapeutyczne. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Podstawy terapii pedagogicznej ( 16 godzin W), Profilaktyka pedagogiczna (16 godzin S), 
Diagnoza pedagogiczna (16 godzin S), Trening umiejętności terapeutycznych nauczyciela ( 16 Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02  K_W03  K_W04  K_W06  K_W07  K_W08 K_W10, 
K_U01  K_U02  K_U03  K_U04  K_U05  K_U06  K_U07  K_U08  K_U09 K_U10, 
K_K01  K_K02  K_K03  K_K05   K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U13, S2_U14,  
S2_K01,  S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

48 16       64 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników. Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, 
PIRLS, ICCS. Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii 
kulturowej i ich znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W11,  
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U10,  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe  Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 
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II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

Moduł Metodyczny 16     16   32 3 Proj  P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej (16 godzin W), Trening umiejętności 
wychowawczych (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01  K_W02  K_W03  K_W04  K_W05  K_W06  K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12, 
K_U01  K_U02  K_U03  K_U04  K_U05  K_U06  K_U07  K_U08  K_U09 K_U10, 
K_K01  K_K02  K_K03  K_K04  K_K05  K_K06  K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W07, S2_W08, S2_W10, S2_W12,   
S2_U02, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Moduł 
specjalnościowy 1 
Podstawy terapii 
pedagogicznej 

 32       32 5 PR P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł stanowi podstawę dla świadomego postępowania terapeutycznego wobec dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i powstałymi na tym tle 
trudnościami edukacyjnymi. Treści zgromadzone w przedmiotach modułu pozwalają budować kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne 
studentów. Uzyskują oni informacje i kształtują umiejętności w zakresie diagnozy i profilaktyki pedagogicznej. Poznają także zasadnicze 
uwarunkowania, mechanizmy i aspekty terapii pedagogicznej. Uzyskują wiedzę dotyczącą podstaw psychoneurologicznych terapii. Moduł 
zakłada opanowanie przez słuchaczy umiejętności organizowania środowiska lokalnego na rzecz wspierania dzieci z trudnościami 
edukacyjnymi i rozwojowym, w tym także umiejętności nawiązywania współpracy z rodzicami. Studenci mają też okazję kształtować własne 
umiejętności terapeutyczne. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Środowisko lokalne i rodzice w sytuacji trudności edukacyjnych i rozwojowych dziecka (16 godzin 
K), Wybrane zagadnienia w terapii pedagogicznej (16 godzin K) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02  K_W03  K_W04  K_W06  K_W07  K_W08 K_W10, 
K_U01  K_U02  K_U03  K_U04  K_U05  K_U06  K_U07  K_U08  K_U09 K_U10, 
K_K01  K_K02  K_K03  K_K05   K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U13, S2_U14,  
S2_K01,  S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Projekt 
samokształceniowy 
(fakultet) 

        0 6 E P Pedagogika  

Treści programowe Projekt ma za zadanie nauczenie samodzielnego zdobywania wiedzy i diagnostyki potrzeb samokształceniowych w zmieniających się 
warunkach działaniach w zakresie szeroko pojętej pedagogiki. Są to konsultacje z opiekunem projektu, nakład pracy studenta to 150 
godzin. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U04, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K02, 
S2_W05,  
S2_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 192 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 144 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 336 

     Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 710 
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4.2.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr:  pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03,  K_W06, K_W08, K_W9, K_W10, 
K_U01, K_U02,K_U03,  K_U08, K_U10,  
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
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kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym ( 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczna 

Moduł 
specjalnościowy 2  
Metody terapii dzieci 
z specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 

 16 32      48 4 EU, EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć przygotowujących studentów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Treści przedmiotu 
pozwalają poznać studentom specyfikę takich zaburzeń, jak: zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm, nieśmiałość, ADHD ale także 
problemy dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych, odmiennych kulturowo, przewlekle chorych, itp. Studenci uzyskują też 
umiejętność identyfikowania specjalnych potrzeb tych dzieci oraz poznają sposoby pracy terapeutycznej możliwej do wykorzystania 
zarówno w procesie specjalnego postępowania terapeutycznego z tymi dziećmi jak i włączania terapii w proces kształcenia zintegrowanego. 
Treści przedmiotu pozwalają uświadomić słuchaczom odrębność postępowania wobec dzieci z grupy SPE oraz stanowią szansę na 
pogłębienie wrażliwości pedagogicznej na indywidualne problemy uczniów. Przedmioty stwarzają też okazję do poszerzenia sposobów 
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diagnozowania dzieci z grupy SPE, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców w procesie terapii tych dzieci. Słuchacze poznają także 
klasyczne i alternatywne metody terapii dzieci z grupy SPE. Uczą się też projektowania zajęć z tymi dziećmi. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki ( 16 godzin S), Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych ( 16 godzin K), Metody terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu ( 16 godzin S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U11, S2_U12, S2_U13,  S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K04, S2_K05, S2_K06     

Moduł praktyk   
 

     16 30  46 4 ZP P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł jest formą wprowadzenia słuchaczy w realia pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studenci mają 
okazję zweryfikować rozwiązania teoretyczne w praktyce . Praktyka w placówkach umożliwia także porównanie teorii pedagogicznej z 
zakresu terapii pedagogicznej z realiami praktyki terapeutycznej. Praktyka ma charakter pracy hospitacyjno- uczestniczącej i powinna 
zapoznać studentów z różnymi zakresami pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jej funkcjami, zadaniami, podejmowanymi działaniami, 
organizacją pracy a także formami współpracy ze środowiskiem dziecka. Program praktyki zapoznaje też studentów z metodami, 
narzędziami i technikami diagnozowania dzieci w młodszym wieku szkolnym u których występują różnorakie trudności w nauce. Studenci 
powinni zapoznać się z terapią wczesnodziecięcą skierowaną na dzieci z problemami w rozwoju, zachowaniu i edukacji. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01  K_W03   K_W05  K_W06  K_W07 K_W08 K_W10 K_W11 K_W12 
K_U01  K_U02  K_U03  K_U04  K_U05   K_U07  K_U08  K_U09 K_U10 
K_K01  K_K02  K_K03  K_K04  K_K05  K_K06  K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U11, S2_U12,  S2_U13,  S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Fakultety         16 2 określony w 
sylabusie 

 Pedagogika 
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Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć wydziałowych. Rozwijają wiedzę i umiejętności studentów w zakresie interesujących ich zagadnień 
związanych ze studiowanym kierunkiem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U04, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K02, 
S2_W05,  
S2_K03 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr:  drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  16  16    32 6 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: do wyboru z oferty zajęć: Translatorium ( 16 godzin Tr),Seminarium międzynarodowe ( 16 godzin 
S), 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczna 

Moduł 
specjalnościowy 2  
Metody terapii dzieci 
z specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 

 40 16   32   88 12 EU, EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć przygotowujących studentów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Treści przedmiotu 
pozwalają poznać studentom specyfikę takich zaburzeń, jak: zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm, nieśmiałość, ADHD ale także 
problemy dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych, odmiennych kulturowo, przewlekle chorych, itp. Studenci uzyskują też 
umiejętność identyfikowania specjalnych potrzeb tych dzieci oraz poznają sposoby pracy terapeutycznej możliwej do wykorzystania 
zarówno w procesie specjalnego postępowania terapeutycznego z tymi dziećmi jak i włączania terapii w proces kształcenia zintegrowanego. 
Treści przedmiotu pozwalają uświadomić słuchaczom odrębność postępowania wobec dzieci z grupy SPE oraz stanowią szansę na 
pogłębienie wrażliwości pedagogicznej na indywidualne problemy uczniów. Przedmioty stwarzają też okazję do poszerzenia sposobów 
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diagnozowania dzieci z grupy SPE, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców w procesie terapii tych dzieci. Słuchacze poznają także 
klasyczne i alternatywne metody terapii dzieci z grupy SPE. Uczą się też projektowania zajęć z tymi dziećmi. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Metody wspierania rozwoju dziecka ( 16 godzin S), Praca z dzieckiem zdolnym (16 godzin K), 
Alternatywne metody terapii pedagogicznej (24 godzin K), Tutoring w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (16 
godzin Wr), Organizacja i projektowanie oddziaływań terapeutycznych (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U11, S2_U12, S2_U13,  S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K04, S2_K05, S2_K06     

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U11, S2_U12,  S2_U13,  S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Fakultety         16 3 określony w 
sylabusie 

 Pedagogika 

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć wydziałowych. Rozwijają wiedzę i umiejętności studentów w zakresie interesujących ich zagadnień 
związanych ze studiowanym kierunkiem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U04, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K02, 
S2_W05,  
S2_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
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Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 206 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 168 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 374 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 710 

 
4.3. Rok dla specjalności: Wczesne nauczanie języka angielskiego 
4.3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

32 16       48 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W11,   
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06,  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Psychologia 
edukacyjna 

16        16 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Przedmiot przeznaczony dla studentów, przygotowujących się do pracy nauczyciela/pedagoga w szkole lub przedszkolu. Celem kursu jest 
przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej: definicji uczenia się oraz implikacji pedagogicznych, w kontekście wybranych 
nurtów psychologicznych, poznawczych, metapoznawczych i pozapoznawczych uwarunkowań uczenia się. Studenci nabędą kompetencje 
niezbędne do rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów wynikających z równic indywidualnych i uwarunkowań związanych z 
uczeniem się. Podczas kursu będą poruszane następujące treści: uczenie się w różnych nurtach psychologicznych behawioralnym, 
psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich wynikające, pamięć i wybrane techniki uczenia się, samoregulacja 
uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem się, poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania 
uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05,K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 
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II przedmioty właściwe dla specjalności Wczesne nauczanie języka angielskiego  

Moduł Metodyczny 
 
 

16     32   48 4 EG P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podstawy metodyki nauczania języków obcych, nauczanie sprawności językowych, słownictwa, gramatyki oraz wymowy. Wprowadzenie do 
nauczania języka dzieci, charakterystyka uczniów w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna. 
Metody oraz techniki uczenia języka obcego w kształceniu zintegrowanym, gry zabawy, storytelling, TPR. Organizacja pracy w klasie, 
rytuały klasowe, rola nauczyciela. Kontrola oraz ocena osiągnięć dzieci. Rozwijanie praktycznych umiejętności nauczyciela języka 
angielskiego. Rola refleksji w rozwijaniu warsztatu nauczyciela. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: wprowadzenie do metodyki nauczania dzieci języka angielskiego (16 godzin Wr), wybrane 
techniki pracy na lekcjach języka angielskiego (16 godzin Wr), metody nauczania języka angielskiego (16 godzin W) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W08, S3_W09, S3_W10, S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_W14, 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U08, S3_U10, S3_U11, 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K05 

Moduł dydaktyczny 16 16       32 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: podstawy dydaktyki (16 godzin W, 16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W010, 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07,  
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W01, S3_W05, S3_W06, S3_W10, 
S3_U02, S3_U03, 
S3_K02, S3_K03 

Psychologia 
rozwojowa 

       16 16 2 ZP B Psychologia 

Treści programowe  Przekazanie wiedzy o:  przedmiocie psychologii rozwojowej, metodach badawczych, zmianie rozwojowej, periodyzacji rozwoju, kryzysów 
rozwojowych, prawidłowościach rozwoju: intelektualnego, mowy, moralnego, społecznego, emocji, samoregulacji. 
Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji do: rozpoznawania prawidłowości rozwojowych, wspierania rozwoju własnego i 
podopiecznych, dostosowywania metod pracy do możliwości rozwojowych podopiecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W01, S3_W05, S3_W06, S3_W10, 
S3_U01, S3_U06, 
S3_K01, S3_K02 

Biomedyczne 
podstawy rozwoju i 
wychowania 

       16 16 1 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Przekazanie podstawowej wiedzy o: rozwoju biologicznym człowieka w różnych okresach życia, biologicznymi społecznym jego czynnikach, 
zaburzeniach rozwoju, problemach zdrowotnych uczniów i nauczycieli, ich wpływie na uczenie się i pracę, profilaktyce problemów uczniów i 
nauczycieli,  zdrowiu i jego ochronie. Pomoc studentom: w nabywaniu kompetencji do: poznawania siebie, rozumienia potrzeb 
biologicznych i zdrowotnych w różnych okresach życia, kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia i sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwo 
środowiska szkoły. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W01, S3_W05, S3_W06, S3_W10, 
S3_U01, S3_U06, 
S3_K01, S3_K02 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

48 16       64 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W11,  
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U10 , 
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

II przedmioty właściwe dla specjalności Wczesne nauczanie języka angielskiego  

Moduł Metodyczny 
 

 16    16 60  92 5 EG P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podstawy metodyki nauczania języków obcych, nauczanie sprawności językowych, słownictwa, gramatyki oraz wymowy. Wprowadzenie do 
nauczania języka dzieci, charakterystyka uczniów w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna. 
Metody oraz techniki uczenia języka obcego w kształceniu zintegrowanym, gry zabawy, storytelling, TPR. Organizacja pracy w klasie, 
rytuały klasowe, rola nauczyciela. Kontrola oraz ocena osiągnięć dzieci. Rozwijanie praktycznych umiejętności nauczyciela języka 
angielskiego. Rola refleksji w rozwijaniu warsztatu nauczyciela. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: metodyka nauczania języka angielskiego (16 godzin K), Pracownia metodyczna do praktyki 
językowej dyplomowej (16 godzin Wr), praktyki pedagogiczne (60 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W08, S3_W09, S3_W10, S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_W14, 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U08, S3_U10, S3_U11, 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K05 

Moduł dydaktyczny  16     30  46 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W010, 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07,  
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07 



48 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W01, S3_W05, S3_W06, S3_W10, 
S3_U02, S3_U03, 
S3_K02, S3_K03 

Moduł 
Specjalnościowy 1a-
Praktyczna nauka 
języka angielskiego 

     32   32 6 EG P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego. W skład modułu wchodzą następujące przedmioty: Rozwijanie 
umiejętności czytania i pisania w jęz. angielskim oraz Rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w jęz. angielskim. 
Moduł rozwija umiejętności czytania i pisania, słuchania i mówienia w języku angielskim na poziomie B2 lub wyższym. W ramach modułu 
studenci doskonalą umiejętności komunikacyjne w języku angielskim na poziomie ponad B2 poprzez słuchanie i czytanie różnych tekstów, 
również autentycznych, rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych na poziomie ponad B2 oraz piszą własne prace pisemne na poziomie 
ponad B2. Studenci doskonalą umiejętność planowania prac pisemnych, konstruowania poszczególnych rodzajów tekstów użytkowych, 
wyrażania się na piśmie w sposób logiczny, klarowny i poprawny. Studenci poznają kryteria oceniania prac pisemnych i przydatne strategie 
egzaminacyjne. W ramach modułu studenci słuchają i czytają teksty autentyczne w języku angielskim i na ich podstawie wykonują zadania 
związane z mówieniem, takie jak: nieformalne konwersacje w małych grupach, formalne prezentacje dla całej grupy, przedstawienie 
informacji i/lub swojej opinii, udział w dyskusji formalnej i nieformalnej, skomentowanie wydarzenia itp. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U10 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_U12, S3_U13,  
S3_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 208 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 250 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 458 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 838  
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4.3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03,  K_W06, K_W08, K_W9, K_W10, 
K_U01, K_U02,K_U03,  K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

II przedmioty właściwe specjalności Wczesne nauczanie języka angielskiego 

Moduł 
Specjalnościowy 2-
Rozwój warsztatu 
zawodowego 
nauczyciela 

16     32 60  108 8 Proj P Pedagogika 
Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla Modułu  

Tematyka badawcza dotyczącą procesu nauczania języka dzieci. Omawiane są sposoby przeprowadzania badań posługując się licznymi 
przykładami. Moduł ten zawiera również tematy związane ze współczesnymi tendencjami w kształceniu językowym dzieci, wykorzystaniu 
projektów typu ICT,  wykorzystania zintegrowanego podejścia językowo-przedmiotowego (planowania lekcji wykorzystujących podejście 
CLIL, materiałów do podejścia CLIL),wykorzystania literatury dziecięcej w nauczaniu języka angielskiego, w tym kryteriów wyboru książek 
oraz opowiadań. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: obszary działalności badawczej nauczyciela języka angielskiego w edukacji 
wczesnoszkolnej (16 godzin W) , Integracja przedmiotowo-językowa (CLIL) (16 godzin  Wr), fonetyka praktyczna (16 godzin Wr), praktyki 
pedagogiczne (60 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 

S3_W01, S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W05, S3_W08, S3_W09, S3_W10, S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_W14, 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U08, S3_U10, S3_U11, 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K05 

Emisja głosu      16   16 2 określony w 
sylabusie 

P  

Treści programowe  Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości 
głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, 
funkcjonowania oraz higieny narządu głosu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W10, K_W12, 
K_U03, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_U05 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

    32    32 6 PRJO B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 
 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe specjalności Wczesne nauczanie języka angielskiego 

Moduł 
Specjalnościowy 2-
Rozwój warsztatu 
zawodowego 
nauczyciela 

 16    16   32 7 Proj P Pedagogika 
Językoznawstwo 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Tematyka badawcza dotyczącą procesu nauczania języka dzieci. Omawiane są sposoby przeprowadzania badań posługując się licznymi 
przykładami. Moduł ten zawiera również tematy związane ze współczesnymi tendencjami w kształceniu językowym dzieci, wykorzystaniu 
projektów typu ICT,  wykorzystania zintegrowanego podejścia językowo-przedmiotowego (planowania lekcji wykorzystujących podejście 
CLIL, materiałów do podejścia CLIL),wykorzystania literatury dziecięcej w nauczaniu języka angielskiego, w tym kryteriów wyboru książek 
oraz opowiadań. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: literatura dziecięca we wczesnym nauczaniu języka angielskiego (16 godzin Wr), nauczanie 
języków obcych w różnych kontekstach edukacyjnych w Europie lub współczesne kształcenie językowe – wybrane zagadnienia (16 godzin 
K), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W05, S3_W08, S3_W09, S3_W10, S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_W14, 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U08, S3_U10, S3_U11, 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K05 

Moduł 
Specjalnościowy 1b-
Praktyczna nauka 
języka angielskiego 

     32   32 6 EG P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego. W skład modułu wchodzą następujące przedmioty: 
Zintegrowana nauka języka angielskiego 1 oraz Zintegrowana nauka języka angielskiego 2. 
Głównym założeniem modułu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej. Celem zajęć jest doskonalenie 
praktycznej znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w zakresie rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania. W 
ramach modułu studenci doskonalą umiejętności językowe w języku angielskim na poziomie B2/C1, poprzez czytanie i słuchanie różnych 
tekstów, również autentycznych oraz tworzenie własnych prac pisemnych i wypowiedzi ustnych, wzbogacanie leksyki oraz rozwijanie 
zastosowania różnych struktur gramatycznych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U10, 
K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_U12, S3_U13,  
S3_K02 

I pomoc      16   16 1 określony w 
sylabusie 

P  

Treści programowe  Przekazanie wiedzy o metodach i technikach udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Opanowanie 
umiejętności organizacji i niesienia pomocy w miejscu zdarzenia/wypadku. Poznanie umiejętności współdziałania interdyscyplinarnego  w 
przypadku ratowania zdrowia i życia w sytuacji katastrof, zdarzeń masowych i bioterroryzmu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W10, K_W12, 
K_U05, K_U08, K_U09, 
K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01,  

Edukacja zdrowotna 16        16 1 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw, koncepcji i metodyki edukacji zdrowotnej. Pomoc studentom: w dokonywania zmian w swoim stylu 
życia, rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych, planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07,K_W08, K_W010, K_W012, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W05, S3_W10, 
S3_U01, S3_U06, 
S3_K04 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 220 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 160 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 380 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 838 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu, minimalna liczba godzin dla 
kierunku (dla całego cyklu): 710 
 

Zajęcia uzupełniające dla studentów kierunku pedagogika nauczycielska (1 rok) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

Ochrona własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 T   

Treści programowe  Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w zakresie interesującym dla studentów 
różnych specjalności, zarówno nauczycielskich jak i nienauczycielskich  studiów pedagogicznych. Podczas wykładu prezentowane są akty 
prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej, omawiane są podstawowe pojęcia z tego zakresu. Nacisk położony jest na zasady 
korzystania z utworów chronionych przez prawa autorskie przez szkoły, uczelnie i biblioteki, a także zakres dozwolonego użytku osobistego 
utworu objętego ochroną. Poruszana jest także problematyka plagiatu. 

BHP 4        4 0,5 T   

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– Tr – Translatorium 
– Wr – warsztaty 
– Prak – praktyki pedagogiczne 
– KINT – zajęcia zdalne na platformie COME 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– DZP – dziennik praktyk  
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PRJO –  prezentacja w języku obcym 
– KON – konspekt 
– PRD – praca dyplomowa 

5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 95% 
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6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów cztery 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:  
1. Magister na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
2. Magister na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogika przedszkolna i pedagogika 
wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 
3. Magister na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie wczesne nauczanie języka angielskiego 

 

Forma studiów niestacjonarne 
Kod ISCED 0112, 

0114 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru minimum 50 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 110 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS  

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

minimum 70 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych na specjalności: 
1. Pedagogika przedszkolna i Pedagogika wczesnoszkolna: 
Opis ogólny: Praktyki pedagogiczne w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej w ramach specjalności: Edukacja 
przedszkolna i wczesnoszkolna są prowadzone i rozliczane w powiązaniu z przedmiotami Projektowanie pracy z przedszkolu 
i szkole oraz Nauczyciel w przedszkolu i szkole. Praktyki są nadzorowane przez nauczycieli akademickich Wydziału 
Pedagogicznego, zwanych koordynatorami praktyk, oraz mentorów z instytucji przyjmujących studentów. Są organizowane 
według zasad przyjętych przez Radę Wydziału.  

 
240 godzin, 7 ECTS 
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Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik 
dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.  
Cele praktyk pedagogicznych:  
Praktyka ma umożliwić rozwijanie refleksji pedagogicznej i twórczej postawy wobec sytuacji dydaktycznych i wychowawczych 
mających miejsce w przedszkolu i szkole oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznym 
działaniu. W szczególności służy: 

1. pogłębieniu wiedzy na temat prawnych podstaw funkcjonowania przedszkola i szkoły 
2. rozwijaniu umiejętności prowadzenia i korzystania z dokumentacji przedszkolnej i szkolnej, 
3. pogłębieniu wiedzy na temat zasad oceny pracy nauczyciela, wynikających z planu nadzoru pedagogicznego, 
4. doskonaleniu umiejętności projektowania, organizowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z dziećmi, w tym 

realizowanych z wykorzystaniem metody projektów, 
5. doskonaleniu umiejętności diagnozowania i indywidualizowania pracy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
6. pogłębieniu wiedzy na temat zasad współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, 
7. doskonaleniu umiejętności analizy i rozwiązywania problemów wychowawczych na terenie grupy przedszkolnej i klasy 

szkolnej, 
8. pogłębianie refleksji na temat nabytych kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych 

Organizacja praktyk: Praktyka asystencka w przedszkolu i szkole ma charakter praktyki śródrocznej, praktyka 
nauczycielska w obu typach placówek – to praktyka ciągła.   
Miejsce praktyk: Praktyka może się odbywać w przedszkolach i szkołach podstawowych publicznych, społecznych i 
prywatnych. Studenci korzystają z oferty placówek przygotowanej przez Wydział Pedagogiczny i dostępnej u koordynatora 
praktyk. Po uzyskaniu zgody koordynatora student może podjąć praktykę w placówce samodzielnie wskazanej, zgodnie z  
programem i liczbą wymaganych godzin.  
Praktyka może odbywać się w ramach programów Unii Europejskiej i wymian zagranicznych skierowanych do studentów.  
2. Pedagogika przedszkolna i Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną: 
Opis ogólny: Praktyka pedagogiczna w ramach specjalności: Pedagogika przedszkolna i  pedagogika wczesnoszkolna z 
terapią pedagogiczną jest prowadzona i rozliczana w powiązaniu z przedmiotem Pracownia analizy doświadczeń nauczyciela 
terapeuty. Praktyka jest nadzorowana przez nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogicznego, zwanych koordynatorami 
praktyk, oraz mentorów z instytucji przyjmujących studentów. Praktyka organizowana jest według zasad przyjętych przez 
Radę Wydziału.  
Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik 
dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.  
Cele praktyk pedagogicznych:  
Celem praktyki jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie  prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć 
terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania oraz przygotowanie 
przyszłych nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 godz. 1 ECTS 
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W ramach praktyk studenci poznają: 
• zasady prowadzenia badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  
• sposoby minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zburzeniom zachowania, 
• organizację i zasady projektowania zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym   
• metody działań wspierających rozwój ucznia  i jego mocnych stron , a także zajęć rozwijających uzdolnienia  
• zasady prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej na etapie wczesnej edukacji  oraz warsztatów i szkoleń dla 

rodziców i innych nauczycieli  
Organizacja praktyk: Praktyka ma charakter praktyki ciągłej   
Miejsce praktyk: Praktyka może się odbywać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w innych placówkach 
prowadzących terapię pedagogiczną z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Studenci korzystają z oferty placówek przygotowanej przez Wydział Pedagogiczny i dostępnej u koordynatora 
praktyk. Po uzyskaniu zgody koordynatora student może podjąć praktykę w placówce samodzielnie wskazanej, zgodnie z  
programem i liczbą wymaganych godzin.  
Praktyka może odbywać się w ramach programów Unii Europejskiej i wymian zagranicznych skierowanych do studentów. 
3. Wczesne nauczanie języka angielskiego 
Opis ogólny: Praktyka pedagogiczna w ramach specjalności: Wczesne nauczanie języka angielskiego jest prowadzona i 
rozliczana w powiązaniu z przedmiotem Pracownia metodyczna. Praktyka jest nadzorowana przez nauczycieli akademickich 
Wydziału Pedagogicznego, zwanych koordynatorami praktyk, oraz mentorów z instytucji przyjmujących studentów. Praktyka 
organizowana jest według zasad przyjętych przez Radę Wydziału.  
Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik 
dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.  
Celem praktyki pedagogicznej odbywanej przez studentów na lekcjach języka angielskiego w klasach 1-3 jest: 

• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystywania w praktyce; 
• nabycie umiejętności współdziałania z nauczycielem-mentorem/opiekunem praktyk i pozostałymi osobami z 

personelu szkoły; 
• nabycie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i ewaluacji procesu nauczania języka angielskiego w 

klasach 1-3; 
• nabycie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia zajęć integrujących treści językowo-

przedmiotowe; 
• nabycie umiejętności refleksyjnego analizowania i dokumentowania pracy własnej oraz dzieci w różnorodnych 

sytuacjach edukacyjnych; 
• nabycie umiejętności autoewaluacji własnych zachowań w klasie i ich wpływu na przebieg lekcji/osiągnięcie celów 

lekcji; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 godzin, 5 ECTS 
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• doskonalenie umiejętności obserwowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w pracy nauczyciela; 
• kształtowanie postawy współodpowiedzialności za przebieg własnej praktyki, twórczego podejścia do wykonywanych 

zadań, inicjatywy i samodzielności w działaniu; 
• nabycie postawy gotowości do wyznaczania sobie kolejnych celów zawodowych, sposobów ich realizacji i 

weryfikowania, czy zostały one osiągnięte. 
”. 



1 

Załącznik nr 27 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

„Załącznik nr 137 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 
prowadzonych w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

filozofia 4  

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 8  

 nauki prawne 8  

 geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

8  

 nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

4  

 pedagogika 4  

 nauki o zarządzaniu i jakości 12  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki biologiczne 12  

 nauki chemiczne 12  

 nauki fizyczne 8  

 nauki o Ziemi i środowisku 20  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Sustainable Development 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Sustainable Development 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 rozumie pojęcie zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach P7S_WG; P7S_WK 

K_W02 zna globalne i regionalne wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze oraz 
rozumie wzajemne powiązania pomiędzy nimi 

P7S_WK 

K_W03 rozpoznaje problemy i wyzwania zrównoważonego rozwoju i potrafi dobrać metody, 
narzędzia oraz procedury prowadzące do osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju 
w różnych skalach przestrzennych (globalne, regionalne, lokalne) oraz branżowych 

P7S_WG; P7S_WK 

K_W04 zna obowiązujące prawo dot. wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju oraz 
międzynarodowe i krajowe instytucje odpowiedzialne za kształtowanie polityki 
zrównoważonego rozwoju 

P7S_WK 

K_W05 zna i potrafi właściwie wykorzystać społeczne, prawne i technologiczne oraz 
planistyczne i ekonomiczne narzędzia służące wdrażaniu zrównoważonego rozwoju w 
różnych obszarach działalności 

P7S_WG; P7S_WK 

K_W06 zna i potrafi dobrać zależnie od celu właściwe wskaźniki zrównoważonego rozwoju P7S_WK 
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K_W07 umie stosować interdyscyplinarne podejście do zrównoważonego rozwoju, z 
wykorzystaniem informacji z różnych dziedzin oraz potrafi ocenić wkład tych dziedzin 
w rozwiązywanie problemów/wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem 

P7S_WG; P7S_WK 

K_W08 rozpoznaje źródła wsparcia i posiada umiejętność przygotowania wniosków stosownych 
aplikacji 

P7S_WK 

K_W09 wie gdzie szukać wiarygodnych źródeł informacji i baz danych oraz potrafi 
weryfikować te dane 

P7S_WK 

K_W10 dostrzega ewolucyjne i filozoficzne konteksty zjawisk przyrodniczych P7S_WG; P7S_WK 

K_W11 zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej P7S_WG; P7S_WK 

K_W12 zna warsztat przygotowania i napisania pracy naukowej P7S_WK 

 
Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 inicjować, aktywnie uczestniczyć i prowadzić zespoły przygotowujące dokumenty oraz 
strategie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w różnego rodzaju instytucjach 
oraz organach różnego szczebla zarządzania, a także w ramach ruchów obywatelskich i 
innych inicjatyw społecznych 

P7S_UW; P7S_UK; P7S_UO 

K_U02 pracować interdyscyplinarnie i międzysektorowo – czerpać wiedzę z różnych dyscyplin 
przedmiotowych oraz sektorów instytucjonalnych i niezależnych w celu syntezy 
nowych pomysłów oraz koncepcji 

P7S_UW; P7S_UK; P7S_UO 

K_U03 przeprowadzać ewaluację podjętych działań służących osiąganiu Celów 
Zrównoważonego Rozwoju oraz pisać raporty i je prezentować 

P7S_UW; 

K_U04 stawiać krytyczne pytania oraz znajdować odpowiednie rozwiązania P7S_UW 

K_U05 wykorzystywać metody komunikacji społecznej oraz promocji i edukacji w działaniach 
wdrażających rozwiązania zrównoważonego rozwoju 

 

K_U06 uczestniczyć w międzynarodowych i lokalnych inicjatywach oraz debatach 
akademickich i praktycznych na temat zagadnień zrównoważonego rozwoju 

P7S_UK; 
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K_U07 identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla 
rozwiązania problemów zrównoważonego rozwoju 

P7S_UW 

K_U08 planuje zawodową karierę i stosuje zasady rozwoju zrównoważonego w pracy własnej P7S_UU 

K_U09 Stosuje nowoczesne techniki informacyjne (np.: GIS, teledetekcja) P7S_UW 

 
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu negocjacji P7S_KK; P7S_KO 

K_K02 wykorzystuje nowe technologie i media w efektywnej komunikacji (sztuka wystąpień 
publicznych) i autoprezentacji 

P7S_KO; 

K_K03 skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z 
różnych dziedzin 

P7S_KR; P7S_KO 

K_K04 doskonali swoje umiejętności zawodowe oraz przestrzega zasad etyki zawodowej P7S_KK; P7S_KO; P7S_KR 

K_K05 weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych P7S_KK; P7S_KO 

K_K06 rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii P7S_KK; P7S_KR 

K_K07 dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy badawczej P7S_KK; P7S_KO; P7S_KR 

K_K08 wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu P7S_KK; P7S_KR 

K_K09 koordynuje pracę zespołu, w szczególności w zakresie podziału obowiązków i 
zarządzania czasem 

P7S_KK; P7S_KO 

K_K10 myśli i działa w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

OBJAŚNIENIA 
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą: 
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów, 
– znak _ (podkreślnik), 
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne), 
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 



5 

3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 

4. Semestr dla kierunku: Sustainable Development 
(Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 4.1; 4.2; 4.3) 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Global changes 
– synthetic 
outlook and the 
concept of 
sustainable 
development 

30        30 2 T  Nauki biologiczne; 
ekonomia i finanse; 
Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Global changes 
and the outlook 
to sustainable 
development 

1. An introduction to causes and mechanisms of global environmental changes. 
2. The history of interactions between human and nature. 
3. The mechanisms, causes and consequences of the climate change, water depletion and disturbance of water cycling, pollution and disruption of 

biogeochemical cycles, and biodiversity crisis. 
4. Historical and institutional background of the idea of sustainable development. 
5. The interdisciplinary character of the sustainability science. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W10; 
K_U02; K_U03; K_U07; 
K_K01; K_K04; K_K06; K_K07 



6 

Functioning of 
nature and 
ecosystem 
services 

30   30     60 4 EP B Nauki biologiczne; 
Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Functioning of 
nature and 
ecosystem 
services 

1. The energy flow in ecosystems. 
2. The key environmental cycles (water, phosphorous, nitrogen, carbon), 
3. Species interactions and trophic webs. 
4. Ecosystem services: provisioning, supporting, regulating, cultural. 
5. The imbalance between exploitation of ecosystem services as the major source of environmental crisis. 
6. Functioning of selected ecosystems: oceans and coral reefs, freshwater, forests, wetlands, agro-ecosystems. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W06; K_W09; K_W10; 
K_U02; K_U04; K_U07; 
K_K03; K_K04; K_K07 

Emerging 
Sustainable 
Development 
Law 

30   30     60 4 EP  Nauki prawne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Emerging 
Sustainable 
Development 
Law 

1. Emergence of International Sustainable Development Law. 
2. Constitutionalization of Sustainable Development. 
3. Principles of International Law Related to Sustainable Development. 
4. Cross-Border Sustainable Development Legal Issues. 
5. Human Rights Dimension of Sustainable Development. 
6. Operationalizing Sustainable Development – from Global to Internal Level. 
7. Armed Conflicts and Sustainable Development. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W05; 
K_U02; K_U04; K_U05; 
K_K01; K_K03; K_K07; 
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Sustainable 
development 
economics 

30   30     60 4 EP B Ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Sustainable 
development 
economics 

1. Basic economics 
2. Development economics 
3. Market failures and the environment 
4. Natural resources management 
5. Economic valuation of non-market goods 
6. Economic instruments of environmental policy 
7. Transforming the economy towards sustainable development 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05, K_W06; 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; 
K_K03; K_K05; K_K07; 

Climate change  30       30 3 E B Nauki o Ziemi i o 
środowisku; 
Nauki fizyczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Climate change 

1. Climate vs. weather. Climate system: components and parameters. Climate measurements and observations. 

2. Energy balance of planet Earth. Solar constant, planetary albedo, greenhouse effect. Climate forcings and feedbacks. 

3. Natural climate forcings and climate changes across geological history of the planet. Anthropocentric climate forcing and actual climate change. 

4. Human fingerprints on climate: evidence. 

5. Climate modelling: principles, verification, projections. Climate scenarios. Carbon budget. 

6. IPCC assessment reports. 1.5 degree and beyond. 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W06; K_W09; 
K_U02; K_U03; K_U04; K_U07; 
K_K01; K_K03; K_K05; 

Geographic 
Information 
System (GIS) as 
support in 
decision making 
process 

     30   30 3 Proj.  Ekonomia i 
finanse; Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
GIS as support in 
decision making 
process 

1. Spatial data resources. 
2. Spatial data models. 
3. File systems used in GIS. 
4. Management, analysis and presentation of spatial natural, economic and social information. 

 
Uczestniczenie w zajęciach doskonali kompetencje studentów w zakresie IT. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W07; K_W09; 
K_U01; K_U02; K_U09; 
K_K02; K_K04; K_K07; 

Challenges to of 
the social 
dimension of 
sustainability 

 30       30 3 E; T  Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Challenges to of 
the social 

1. The main dimensions of social sustainability: equitable access and the sustainability of the community itself. 
2. Social sustainability within the frames of Sustainable Development Goals (SDGs). 
3. Social reception of SD concept. 
4. Challenges to social aspect of SD; the underlying social and psychological mechanisms ( e.g. bounded rationality model of decision making, not-

invented-here syndrome, conformity, categorization, principles of social influence). 
5. SD communication. 
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dimension of 
sustainability 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W07; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U07; 
K_K01; K_K03; K_K05; 

Thematic 
 seminar 

  30      30 3 Inne (ocena 
prezentacji 
wybranego tematu 
lub problematyki 
SD) 

B filozofia, ekonomia 
i finanse, geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki 
prawne, nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
pedagogika, nauki 
o zarządzaniu i 
jakości, nauki 
biologiczne, nauki 
chemiczne, nauki 
fizyczne, nauki o 
Ziemi i 
środowisku. 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Thematic seminar 
 

Obligatory seminar conducted by a coordinator supported by potential supervisors of diploma thesis topics. Students will learn about a wide spectrum of 
research issues related to sustainable development. The seminar will start with a short review of the diploma thesis proposals presented by teachers. Then 
each student will present a topic that he would like to research. Potential supervisors of each topic will be invited for each presentation. After each 
presentation there will be a discussion about it, concerning in particular the specifics of the subject taken, spatial and temporal scope of research, possible 
research methods and data availability. 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03; K_W05; K_W07; 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U09 
K_K03; K_K05; K_K07; K_K10 

The world at the 
crossroads 

 30       30 2 Z  filozofia, ekonomia 
i finanse, nauki 
prawne, nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
pedagogika, nauki 
o zarządzaniu i 
jakości, nauki 
biologiczne, nauki 
chemiczne, nauki 
fizyczne, nauki o 
Ziemi i 
środowisku. 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu: 
The world at the 
crossroads 

During the course the most important films showing the world at the crossroads will be presented. Each of the meetings will be focused on a different 
issue – from climate change through biodiversity disintegration to societal transformations – which will be discussed straight after the film projection. 
The topics discussed will include: 
1. Planetary boundaries and introduction to the Anthropocene 
2. How human-centred is in reality our “anthropocentrism”? 
3. Tipping points, biosphere integrity and ecosystem services 
4. Human diet and moving towards a new system of food production 
5. Extinction of experience and reconnecting to nature 
6. Our ghosts of evolutionary past: greed, fear and cognitive bias 
7. Conservation optimism and the visions to follow 

 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 

K_W02; K_W03; K_W05; K_W07; 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; 
K_K03; K_K05; K_K07; K_K10 
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programu 
studiów 

Elective classes 
(OGUN) 

30        30 2 Zależnie od wyboru  Dziedzina nauk 
humanistycznych 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Zależnie od wyboru studenta z oferty UW przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych prowadzonych w języku angielskim. Treści programowe dla 
przedmiotu zgodne z sylabusem przedmiotu. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W10; 
K_U04; K_U08; 
K_K04 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu wynosi co najmniej (dla 
całego cyklu): 1250 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć: 
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne: Z – zaliczenie 
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Na szaro przedmioty do wyboru 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne    

International 
Environmental 
Law 

 15       15 1 Z  Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
International 
Environmental 
Law 

1. Introduction to the subject - environment and international law; 
2. Sources and instruments of international environmental law; 
3. Principles; 
4. System of the international environmental governance; 
5. Compliance issues. 
6. Liability for environmental damage. 
7. Sanctions. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W05; 
K_U02; K_U04; K_U05; 
K_K01; K_K03; K_K07; 
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Urban 
sustainability 

30   30     60 4 EP B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna; 
nauki biologiczne, 
nauki o Ziemi i 
Środowisku, nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Urban 
sustainability 

1. Definitions and concepts of urban sustainability, as well as the ways in which it can be promoted in practice. 
2. Contemporary urbanization. 
3. Urban development and spatial planning. 
4. Housing provision. 
5. Urban infrastructure. 
6. Urban biodiversity. 
7. Water resource management in urban areas. 
8. Innovative, sustainable metropolitan interventions and solutions. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03; K_W05; K_W08; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U07; 
K_K03; K_K05; K_K07; 

Agriculture, food 
production and 
biodiversity 

30   30     60 4 EP B Nauki biologiczne; 
geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna; 
nauki o Ziemi i 
środowisku, nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Agriculture, food 

1. History of the agriculture on Earth. 
2. Spatial patterns of contemporary agriculture. 
3. Connection of traditional land use with high biodiversity. 
4. Regional threats to seminatural ecosystems. 
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production and 
biodiversity 

5. Environmental threats caused by rapid changes in agriculture: deforestation, habitat fragmentation, land grabbing, eutrophication, wide use of 
antibiotics and pesticide, genetically modified organisms and pollination crisis. 

6.  International institutions and organizations acting for sustaining agriculture and food production. 
7. Food acquired from the natural ecosystems. 
8. Modern trends in food production: organic farming, artificial meat and urban agriculture. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W07; K_W10; 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U06; K_U07; 
K_K01; K_K03; K_K05; 

Elective workshops (warsztaty do wyboru, łącznie 9 ECTS) 

Strategic 
management of 
Sustainable 
Development 

     45   45 3 Proj.  Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Strategic 
management of 
Sustainable 
Development 

1. Strategic management in the public sector on local, regional and country level. 
2. The case studies of sustainable development strategic management of chosen European cities and regions. 
3. Local/regional climate change adaptations plans. 
4. SD strategic documents in Europe and in the chosen countries. 
5. Financial operational plans in public sectors in the sustainable development context. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W09; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U06; K_U07; K_U09 
K_K03; K_K04; K_K05; K_K07; K_K09; K_K10 

Local public 
service for 
sustainable 
development 

45        45  3 T  Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Local public 
service for 
sustainable 
development 

1.  The significance of local government in Europe for sustainable development. 
2. Water and waste local management; political and administrative approach. 
3. The types of services, the modes of governance and the organisational types of service provision at the local level. 
4. Mainstream political and economic theories on public management on the local and regional level. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W09; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U06; K_U07; K_U09 
K_K03; K_K04; K_K05; K_K07; K_K09; K_K10 

Spatial planning 
and sustainable 
regional and local 
development 

     45   45 3 Proj.  Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Spatial planning 
and sustainable 
regional and local 
development 

1. The role of spatial planning in setting a framework for sustainable development at regional and local scale. 
2. Environmental, social and economic conditions of spatial planning process. 
3. Principles, methods and tools to assure sustainability of spatial planning. 
4. Spatial planning systems in the EU countries. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W09; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U06; K_U07; K_U09 
K_K03; K_K04; K_K05; K_K07; K_K09; K_K10 

Environmental 
monitoring and 
assessment 

     45   45 3 T  Nauki o Ziemi i 
środowisku; nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Environmental 
monitoring and 
assessment 

1. Modern engineering as a tool to mitigate environmental hazards and improve our quality of life. 
2. Types of geohazards. 
3. Principles of environmental assessment of infrastructure development projects. 
4. Principles of monitoring of environmental hazards. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W05; K_W07; K_W09; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U07; K_U08; 
K_K01; K_K03; K_K05; K_K06; K_K09; K_K10 

Waste 
management 

     45   45 3 T  nauki chemiczne; 
nauki o Ziemi i 
środowisku; nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Waste management 

1. Environmentally friendly technologies used in waste management 
2. Analytical techniques necessary for reliable assessment of environmental pollution. 
3. The rules of sustainable development in waste management. 
4. The legislation and regulations of transport, storage, treatment and disposal of waste. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W05; K_W06; K_W11; 
K_U02; K_U03; K_U04; K_U07; 
K_K01; K_K03; K_K05; K_K06; K_K07; 

Management of 
natural resources 

     45   45 3 Proj.  Nauki biologiczne; 
Nauki o Ziemi i 
środowisku; Nauki 
chemiczne; nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Management of 
natural resource 

1. Current ways of exploitation and use of non-renewable resources (e.g. minerals, metal ores, fossil fuels),. 
2. Current ways of exploitation and use of renewable resources (e.g. edible plants and animals, wood, soils, wind and solar power, water) 
3. Search for sustainable solutions or alternatives of use of natural resources. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W07; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U09 
K_K01; K_K03; K_K04; K_K05; K_K09;K_K10 

Communication, 
education and 
cooperation 

     45   45 3 Proj.  Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
pedagogika; nauki 
o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Communication, 
education and 
cooperation 

Aims and principles of education for sustainable development (ESD). 
Differences between environmental education and ESD. 
The global development and implementation of the ESD concept. 
Implementation of scientific knowledge in practical contexts and tackling social or business challenges. 
The process of preparation, realisation and presentation of the educational project. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W07; K_W10; 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U08; 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K05; K_K06; 

Cost-Benefit 
Analysis and 
natural resources 

 30       30 2 E, T  Ekonomia i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Cost-Benefit 
Analysis and 
natural resources 

1. Microeconomic Foundations of Cost-Benefit Analysis. 
2. Economic value of environment. 
3. Shadow prices. 
4. Valuing environmental Impacts - revealed preferences and stated preferences methods. 
5. Discounting benefits and costs, Risk and uncertainty. 
6. Accuracy of CBA and Related evaluation methods such as Cost-Effectiveness Analysis and Multi Criteria Analysis. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U08; 
K_K03; K_K04; K_K06; K_K09 

Diploma seminar 
I 

  30      30 3 Inne (ocena 
postępów w 
przygotowaniu 
pracy dyplomowej) 

B filozofia, 
ekonomia i 
finanse, geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki 
prawne, nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
pedagogika, nauki 
o zarządzaniu i 
jakości, nauki 
biologiczne, nauki 
chemiczne, nauki 
fizyczne, nauki o 
Ziemi i 
środowisku. 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Diploma 
seminar I 

Treści programowe w zależności od wyboru studenta w odniesieniu do zakresu przygotowywanej pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W07; K_W12; 
K_U02; K_U04; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; 
K_K03; K_K04; K_K06; K_K07; K_K08; K_K10 
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Interactions of 
human and 
nature – Field 
workshop 

      88 
(11dni) 

 69 4 Proj. B Nauki biologiczne, 
Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Interactions of 
human and nature 

1. Implementation of scientific knowledge (from the field of both natural and social sciences) in practical cases of interactions of human with nature.  
2. Gathering of environmental and social data to understand the background of each case. 
3. Development of possible future scenarios and their evaluation, with the use of Sustainable Development principles. 
4. Preparation of evidence-based action and management plan implementing the chosen scenario.  

 
Uczestniczenie w zajęciach doskonali kompetencje studentów w zakresie IT.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W07; K_W11; 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U06; K_U08; K_U09 
K_K04; K_K05; K_K07; K_K09 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 444 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu wynosi co najmniej (dla 
całego cyklu): 1265 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć: 
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

Na szaro przedmioty do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (Z- zaliczenie) 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr:: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Innovations and 
knowledge transfer 

 30       30 4 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Innovations and 
knowledge transfer 

1. Innovation processes (supply-push and demand pull). 
2. Types of innovations (architectural, radical, disruptive, incremental) 
3. Main theories of innovation. 
4. Market strategies adopted by innovative technology companies. 
5. Application of the concept of sustainable innovation management to different areas of business . 
6. Impact of the new technologies on sustainable development and its application in organisation management. 
7. Knowledge diffusion and knowledge spillovers in terms of sustainable development. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W07; K_W09; 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; 
K_K02; K_K03; K_K05; K_K06; K_K10 

Indicators of 
sustainable 
development 

30        30 2 EP  Ekonomia i 
finanse; Nauki 
biologiczne; nauki 
o Ziemi i 
środowisku. 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Indicators of 
sustainable 
development 

1. Introducing indicators 
2. Economic valuation of natural resources 
3. International forum 
4. Aggregated indicators 
5. Structural indicators 
6. Indicators at the local level 
7. Policy guidelines including indicators 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W05; K_W06; K_W09; 
K_U04; K_U07; 
K_K04; K_K06; 

Sustainable 
development 
strategies – global, 
regional, local and 
institutional 

      45  45 4 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Sustainable 
development strategies 
– global, regional, 
local and institutional 

1. Analysis of macro-environment (local and national, regional and international level) 
2. Analysis of competitive environment 
3. Stakeholder analysis 
4. Internal analysis of an organisation 
5. Competitive advantage and corporate social responsibility 
6. Strategy formulation, implementation and reporting 
7.  Building business models (business model canvas) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W05; K_W07; K_W09; 
K_U02; K_U03; K_U04; K_U09; 
K_K01; K_K03; K_K05; K_K09; K_K10 

Measuring, 
Evaluating and 
Reporting 
Sustainable 
Development 

      30  30 2 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Measuring, Evaluating 
and Reporting 
Sustainable 
Development 

1.  Agenda 2030 SDGs 
2.  Overview  databases of the GUS, OECD, Eurostat, MONET, WB  
2. Systems of SD indicators: GUS, Eurostat, OECD, MONET 
3. Mesuring progress,  Exploring Data, Introduction to Forecasting  
4. SD implementation, monitoring and control, good practices 

5. Building value through sustainability reports  
6. Methods of data presentation  
7. Presentation of reports 

 
Uczestniczenie w zajęciach doskonali kompetencje studentów w zakresie IT. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W05; K_W07; K_W09; 
K_U02; K_U03; K_U04; K_U09 
K_K01; K_K03; K_K05;K_K09 

Elective workshops (warsztaty do wyboru, łącznie 9 ECTS) 

Entrepereneurship, 
leadership & CSR 

     30   30 3 Proj.  Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Entrepereneurship, 
leadership & CSR 

1. Principles of entrepreneurship, leadership, and CSR in the context of sustainability. 
2. Competitiveness in sustainability entrepreneurship and challenges in modern world. 
3. Vision, goals, motivation, decision-making, skills and behaviors associated with effective leadership for sustainability. 
4. Advanced concepts of CSR and environmental management tools portfolio. 
5. Limiting / improving the social / environmental impact of business. 
6. Design,, analysis and application of environmental management procedures, processes and systems. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W05; K_W06; 
K_U01; K_U03; K_U05; K_U09 
K_K01; K_K03; K_K09; K_K10 

Certification 

     30   30 3 Z B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, nauki o 
Ziemi i 
środowisku. 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Certification 

Modern environmental certification in the spirit of sustainable development - basic information combined with workshops. During workshops 
students will work in small groups. Classes will include certificates related to the implementation of sustainable development in institutions, 
including industry, eg.:  
1. environmental management systems: ISO 14001 and EcoManagement and Audit Scheme (EMAS),  
2. green building certification like Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) or Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method (BREEAM). 
Classes conducted by the coordinator and practitioners involved in certification.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W04; K_W06; 
K_U03; K_U05; K_U06; K_U09 
K_K03; K_K07;K_K09; K_K10 

Modelling 
consumers’ 
preferences for 
environmental goods 

     30   30 3 Proj., T  Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Modelling consumers’ 
preferences for 
environmental goods 

1. Introduction to Stata software. 
2. Classical Linear Regression Model assumptions. 
3. Endogeneity and the Instrumental Variable method. 
4. Simulation methods – Monte Carlo, Bootstraping, Jackknife. 
5. Models for binary variables. 
6. Maximum Likelihood estimation. 
7. Testing hypotheses for ML model. 
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8. Marginal effects. 
9. Random Utility Model. 
10.  Non-market valuation methods. 
11. Panel data in microeconometric models. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W05; K_W06; 
K_U02; K_U07; K_U09 
K_K03;K_K06;K_K09; K_K10 

Design for social 
innovation 

     30   30 3 Proj.  Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Design for social 
innovation 

1. Design solutions centered on user needs: theory and methodologies. 
2. Integrating the social, cultural, environmental and economic constraints imposed by working on a real-life project. 
3. Introduction to design process: from understanding through research to solutions tested with real users and stakeholders. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W05; K_W07; 
K_U02; K_U04; K_U07; K_U09 
K_K01; K_K05; K_K06; K_K09; K_K10 

Selected 
environmental 
management tools 

     30   30 3 Proj.  Nauki o Ziemi i 
środowisku, nauki 
prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Selected 
environmental 
management tools 

1.  Inroduction to Enviromental Impact Assessment (EIA) 
2. Significance assessment 
3. Uncertainty assessment 
4. Risk assessment 
5. Representativeness versus project scale flexibility. Impact and project range and geographical adaptability 
6. EIA methodologices: open list, cascade list, methods of collecting and selection of important question). simple checklists, descriptive and doubled 

checklist, questionnaire, scaling & ranking lists, weighting-scaling, EES, Sondheim checklist etc. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W05; K_W07; 
K_U02; K_U03; K_U04; K_U09 
K_K01; K_K03; K_K06; K_K09; K_K10 

Diploma seminar II 

  30      30 3 Inne (ocena 
postępów pisania 
pracy dyplomowej) 

B filozofia, ekonomia 
i finanse, geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki 
prawne, nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
pedagogika, nauki 
o zarządzaniu i 
jakości, nauki 
biologiczne, nauki 
chemiczne, nauki 
fizyczne, nauki o 
Ziemi i 
środowisku. 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Diploma seminar II 

W zależności od wyboru studenta dotyczącego pisania pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W07; K_W12; 
K_U02; K_U04; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K04; K_K06; K_K07; K_K08; K_K10 

Development of mind 
and science: 
Philosophical 
inquiries 

 30       30 2 Z B Filozofia 



26 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Development of mind 
and science: 
Philosophical inquiries 
 

1. .What is the connection between the development of our minds from one side and acquiring language and the ability to reason from another? Is the 
mind grounded in our bodies or emotions? 

2. Did the mental sphere emerge from non-thinking matter? Is it possible that everything thinks and feels? 
3. What does it mean to act, to be an agent? How those are linked with our ability to think and decide? 
4. What is the nature of scientific development? Is it gradual and cumulative or rapid and revolutionary? How are the theories, as the products of our 

minds, linked with the outside world? 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07; K_W10; 
K_U02; K_U04; 
K_K06; K-K07; K_K09 

Wykłady do wyboru 
 

        30 2 Zależnie od 
wyboru studenta 

 Dziedzina nauk 
humanistycznych 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
 

Zależnie od wyboru studenta z oferty UW przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych prowadzonych w języku angielskim. Treści programowe 
dla przedmiotu zgodne z sylabusem przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07; K_W10; 
K_U02; K_U04; 
K_K06; K-K07 

Elective classes 
(OGUN) 

30         2 Zależnie od 
wyboru 

 Przedmiot z oferty 
UW w języku 
angielskim 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
  

Zależnie od wyboru studenta z oferty UW przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. Treści programowe dla przedmiotu zgodne z sylabusem 
przedmiotu. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07; K_W10; 
K_U04; K_U08; 
K_K04 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 285 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu wynosi co najmniej (dla 
całego cyklu): 1265 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć: 
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.4 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr:: czwarty 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Diploma 
seminar III 

  30      30 3 Inne (ocena 
postępu 
przygotowania 
pracy dyplomowej) 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Diploma Seminar 
III 

Treści programowe w zależności od wyboru studenta w odniesieniu do zakresu przygotowywanej pracy magisterskiej. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W07; K_W12; 
K_U02; K_U04; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K04; K_K06; K_K07; K_K08; K_K10 

Research Study 

      120  120 8 Z P filozofia, ekonomia 
i finanse, geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna; nauki 
prawne, nauki o 
komunikacji 



29 

społecznej i 
mediach, 
pedagogika, nauki 
o zarządzaniu i 
jakości, nauki 
biologiczne, nauki 
chemiczne, nauki 
fizyczne, nauki o 
Ziemi i 
środowisku. 

Treści 
programowe la 
przedmiotu 
Research Study 

1. Practical implementation of knowledge and skill acquired during the entire studies; research study realised at the external institution of student choice 
(preferably connected to the area of diploma work); 

2. Sustainability assessment and identification of problems that need to be fixed; 

3. Linking academia and business / administration together: elaboration of possible solutions of identified problems; 

4. Preparation of the road plan that allow to realize the elaborated project; 

5. Dissemination of the results of the research study, eg. presentation for practitioners. 

120 godzin zapisanych w planie, to są godziny “kontaktowe”. Realizacja tego przedmiotu będzie wymagała pracy własnej studenta w wymiarze co najmniej 
60 godzin. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05; K_W07; K_W11; 
K_U03; K_U04; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K04; K_K05; K_K09; K_K10 

Elective classes 
(OGUN) 

30      30  30 2 Zależnie od wyboru  Dziedzina nauk 
humanistycznych 
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
  

Zależnie od wyboru studenta z oferty UW przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych prowadzonych w języku angielskim. Treści programowe dla 
przedmiotu zgodne z sylabusem przedmiotu. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W10; 
K_U04; K_U08; 
K_K04 

Pisanie pracy I 
egzamin 
magisterski 

         17 EU B Zależnie od 
wybranego tematu 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
  

Treści programowe w zależności od wyboru studenta w odniesieniu do zakresu przygotowywanej pracy magisterskiej. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08; K_W09; K_W12; 
K_U04; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K04; K_K05; K_K08. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu wynosi co najmniej (dla 
całego cyklu): 1265 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć: 
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

Na szaro przedmioty do wyboru 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 

(Tabela dotyczy kierunku studiów, na którym prowadzona jest specjalność. Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów i dla 
każdej specjalności odrębnie) 

5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 
Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Nazwa przedmiotu A 
lub grupy zajęć 
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Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu A lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Tu należy wpisać symbole efektów zdefiniowanych dla specjalności 

Nazwa przedmiotu B 
lub grupy zajęć 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu B 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu B lub grupy zajęć 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Nazwa przedmiotu C 
lub grupy zajęć 
 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu C lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 

Symbol 
efektów 

Tu należy wpisać symbole efektów zdefiniowanych dla specjalności 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nazwa przedmiotu D 
lub grupy zajęć 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu D lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Tu należy wpisać symbole efektów zdefiniowanych dla specjalności 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć: 
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych filozofia 4 

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 8 

 nauki prawne 8 

 geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 8 

 nauki o komunikacji społecznej i mediach 4 

 pedagogika 4 

 nauki o zarządzaniu i jakości 12 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 12 

 nauki chemiczne 12 

 nauki fizyczne 8 

 nauki o Ziemi i środowisku 20 

 Razem: 100 

 



35 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED ISCED-F 8999 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 65 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej 
niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

8 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego 
(zajęcia z literką P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

120 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 120 godzin, 8 ECTS, zaliczenie 

Studenckie praktyki zawodowe mają w szczególności na celu: 
1) poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; 
2) zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego; 
3) kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki; 
4) kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji; 
5) poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli; 
6) doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania; 
7) doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych 
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Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach 
oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych – zwanych dalej "Firmą/Instytucją" – jeżeli charakter 
odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów. 

Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych do studentów. 
Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie Firmach/ Instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych 
przewidzianych planem studiów. 
 
Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych przez Pełnomocnika Dyrektora ds. praktyk lub elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające 
w Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA). Baza jest dostępna na stronie internetowej BZPA – www.biurokarier.uw.edu.pl 
”. 
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Załącznik nr 28 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

„Załącznik nr 139 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

1.  Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest 
kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne językoznawstwo  84% językoznawstwo 

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo  16%  

Razem:  100%  
 
Suma efektów kierunkowych  – 9 
Suma efektów z językoznawstwa – 14 
Suma efektów z literaturoznawstwa – 5  
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2. Kierunek studiów: ukrainistyka z językiem angielskim 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 

Nazwa kierunku studiów: ukrainistyka z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: studia II stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K2_W01 w pogłębionym stopniu terminologię i metodologię badań językoznawczych P7S_WG 

K2_W02 w pogłębionym stopniu terminologię i metodologię badań 
literaturoznawczych  

P7S_WG 

K2_W03 w pogłębionym stopniu związki badań filologicznych i ich złożone 
zależności z innymi dyscyplinami naukowymi 

P7S_WG 

K2_W04 w pogłębionym stopniu psychologiczne podstawy funkcjonowania języka P7S_WG 

K2_W05 w pogłębionym stopniu teorię translatoryki i techniki przekładu  P7S_WG 
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K2_W06 w pogłębionym stopniu kluczowe zagadnienia związane z rozwojem i 
funkcjonowaniem współczesnego języka ukraińskiego w różnych 
dziedzinach  

P7S_WG 

K2_W07 w pogłębionym stopniu kluczowe zagadnienia związane z kierunkami 
rozwoju współczesnej literatury ukraińskiej  

P7S_WG 

K2_W08 język ukraiński w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla 
poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_WG 

K2_W09 język angielski w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla 
poziomu C1+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_WG 

K2_W10 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K2_U01 właściwie dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać 
krytycznej analizy, twórczej interpretacji i prezentacji informacji z zakresu 
języka ukraińskiego  

P7S_UW 

K2_U02 właściwie dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać 
twórczej interpretacji i prezentacji informacji z zakresu literatury ukraińskiej 

P7S_UW 

K2_U03 stosować właściwe metody i narzędzia badawcze w zakresie 
językoznawstwa ukraińskiego 

P7S_UW 

K2_U04 stosować właściwe metody i narzędzia badawcze w zakresie 
literaturoznawstwa ukraińskiego  

P7S_UW 

K2_U05 formułować i testować hipotezy związane z badaniami w zakresie 
językoznawstwa ukraińskiego 

P7S_UW 

K2_U06 formułować i testować hipotezy związane z badaniami w zakresie 
literaturoznawstwa ukraińskiego 

P7S_UW 
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K2_U07 komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami 
odbiorców  

P7S_UK 

K2_U08 prowadzić debatę na tematy specjalistyczne  P7S_UK 
K2_U09 
 

komunikować się w mowie i w piśmie w języku ukraińskim zgodnie z 
wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K2_U10 
 

komunikować się w mowie i w piśmie w języku angielskim zgodnie z 
wymaganiami określonymi dla poziomu C1+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K2_U11 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie  P7S_UU 

K2_U12 kierować pracą zespołu  P7S_UO 

K2_U13 komunikować się na tematy specjalistyczne się z wykorzystaniem różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych w języku polskim i wybranym języku 
obcym 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K2_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P7S_KK 

K2_K02 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz inicjowania działań na 
rzecz interesu publicznego lub środowiska społecznego 

P7S_KO 

K2_K03 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb społecznych, dbając o rozwój i zachowanie etosu 
zawodu 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
 
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
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– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 
Semestr dla kierunku 

3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Tabela 3.1.  
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

NAUKA JĘZYKA 
UKRAIŃSKIEGO 

   X     30 3 EP        językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest szkolenie umiejętności na poziomie C1+ ESOKJ w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz 
przyswojenie i poszerzenie kompetencji językowych studentów w zakresie doskonałego rozumienia tekstów pisanych i 
mówionych, bezbłędnego przekazywania treści, wyrażania własnej opinii z użyciem zasobu leksykalnego i wiadomości 
uzyskanych oraz komunikowania się w zróżnicowanych sytuacjach społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W04, K2_W05, K2_W09, K2_U07, K2_U08, K2_U09 

 

JĘZYK 
UKRAIŃSKI W 
BIZNESIE 

   X     30 2 Zal. oc.       B Językoznawstwo 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest omawianie i analiza aktualnych tendencji w rozwoju języka biznesu w praktyce zawodowej i 
doskonalenie warsztatu badawczego w tym zakresie, a także przekazanie studentom wiedzy specjalistycznej i terminologii z 
dziedziny biznesu (przedsiębiorczości, finansów, bankowości, rynku nieruchomości). Poziom biegłości językowej wg ESOKJ – 
C1+. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W05, K2_W06,  K2_ U01, K2_U03,  K2_U07,  K2_K01, K2_K02 

WARSZTATY 
TŁUMACZE-
NIOWE UKR-POL 

     X   30 2 Zal. oc.; T        językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy specjalistycznej, w tym dotyczącej możliwości korzystania z programów 
i zasobów elektronicznych w pracy tłumacza, praktyczne wprowadzenie do sztuki przekładu oraz kształcenie umiejętności w 
zakresie opanowania rozmaitych strategii translatorskich. Zajęcia poświęcone są praktyce tłumaczenia tekstów 
specjalistycznych z różnych dziedzin, naukowych oraz dokumentów urzędowych (poziom biegłości językowej C1+ wg ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W05, K2_W08, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_U13 

LITERATURA 
UKRAIŃSKA W 
KONTEKŚCIE 
EUROPEJSKIM/ 

 X       30 2 Zal. oc.; T       B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat oddziaływania kultury europejskiej oraz instytucji 
społeczno-politycznych na ukraińskie wzorce kulturowe, sztukę i tradycje polityczne w 1000-letniej historii sąsiedztwa oraz 
analiza charakteru wzajemnych relacji w różnych okresach. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
 

K2_W07; K2_U02; K2_K01 

lub/ UKRAIŃSKA 
KRYTYKA 
LITERACKA 

 X       30 2 Zal. oc.; T       B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przegląd wypowiedzi i dyskusji dotyczących interpretacji dzieł literackich od Arystarcha z Samotraki (216 
– 144 p.n.e) do końca XIX w. oraz przedstawienie podstawowych zagadnień i problemów ukraińskiej krytyki literackiej XX w. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
 

K2_W07, K2_U02, K2_K01 

JĘZYK 
KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ  
I MEDIÓW 

 X  
 

     30 3 EP; Proj.       B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest omawianie i analiza aktualnych tendencji w rozwoju ukraińskiego języka komunikacji społecznej i 
mediów w praktyce zawodowej i doskonalenie warsztatu badawczego w tym zakresie, a także przekazanie studentom wiedzy 
specjalistycznej i terminologii z dziedziny komunikacji społecznej i mediów (współczesny rynek drukowanych i elektronicznych 
środków masowego przekazu). Poziom biegłości językowej wg ESOKJ – C1+. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W06, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_K01 
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PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

   X     60 5 EP                  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest szkolenie umiejętności na poziomie B2+/C1 ESOKJ w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz 
przyswojenie i poszerzenie kompetencji językowych studentów w zakresie doskonałego rozumienia tekstów pisanych i 
mówionych, bezbłędnego przekazywania treści, wyrażania własnej opinii z użyciem zasobu leksykalnego i wiadomości 
uzyskanych oraz komunikowania się w zróżnicowanych sytuacjach społecznych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U10, K2_K01 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE I 

  X      30 2 Zal.        B /językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia obejmują zapoznanie studentów z założeniami i wymogami dotyczącymi przygotowania i pisania pracy magisterskiej, 
ustalenie tematu i planu pracy, działań oraz monitorowanie realizacji wstępnych badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W08, K2_W10, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_K01, K2_K02/ 
 K2_W02, K2_W07, K2_W08, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_K01, K2_K02 

Konwersatorium 
specjalizacyjne I 
1- SEMANTYKA 
JĘZYKA UKR.  

 X       30 2 Zal. oc. B  językoznawstwo 

                                                           
1 Przewidujemy możliwość zmiany oferty przedmiotów specjalizacyjnych dla obu specjalizacji  
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami semantyki języka ukraińskiego na poziomie leksyki, frazeologii, 
słowotwórstwa, gramatyki. Część zajęć poświęcona jest uniwersaliom semantycznym. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W06; K2_U01, K2_U03; K2_K01 

lub/ 
WSPÓŁCZESNE 
ŻYCIE 
LITERACKIE 

 
X 

      30  2 Zal. oc.; T B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach przeanalizowane zostaną najnowsze tendencje rozwoju literatury ukraińskiej oraz jej powiązanie z życiem 
społecznym i kulturowym. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_U02; K2_W02, K2_K01 

TEORIA 
LITERATURY 

 X       30 3 Zal. oc. B literaturoznawstwo 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Materiał obejmuje podstawy wiedzy z zakresu teorii literatury, główne problemy i nurty nowoczesnego literaturoznawstwa: 
psychoanaliza, formalizm rosyjski, formalizm amerykański, hermeneutyka, strukturalizm, poststrukturalizm, semiotyka, 
literaturoznawstwo porównawcze, historyzm, postkolonializm etc. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02, K2_W07, K2_U02, K2_U06, K2_U11; K2_K01 
 
 

KIERUNKI   W 
LINGWISTYCE 
WSPÓŁ. 

 X       30 3 EP  B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie z najnowszymi kierunkami badań w lingwistyce, metodologiami badań zgodnie z 
najnowszymi tendencjami współczesnej nauki (np. lingwistyki korpusowej, tekstu, KAD, z uwzględnieniem innych nauk – 
psychologii, socjologii). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W06, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07; K2_K01 

 

OGUN 
        30 3 Zal. oc.                   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
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PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ROSYJSKIEGO 
(przedmiot 
fakultatywny; 
oferta KU) 
 

   X     60 4 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest szkolenie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz przyswojenie i poszerzenie 
kompetencji językowych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2\C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W11, K2_U08, K2_U14, K2_U11, K2_U12, K2_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
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Tabela 3.2.  
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

NAUKA JĘZYKA 
UKRAIŃSKIEGO  

   X     60 5 EP         
językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci rozwijają umiejętności językowe na poziomie C1+ ESOKJ. Zajęcia obejmują zagadnienia 
gramatyczne oraz tematyczne, kształtujące umiejętność prowadzenia dyskusji na złożone problemy współczesności, 
tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W04, K2_W05, K2_W09, K2_U07, K2_K01 

LEKSYKOGRAFI
A 
SPECJALISTYC
ZNA 

   X     30 2 ZAL. OC.      B   
językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do tworzenia korpusów języków specjalistycznych oraz 
opracowań leksykograficznych z różnych dziedzin (wprowadzenie w problematykę ekwiwalencji międzyjęzykowej, zasad 
konstruowania słowników specjalistycznych). Poziom biegłości językowej-  C1+ wg ESOKJ. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W05, K2_W06, K2_ U01, K2_U03, K2_U07, K2_U09, K2_K01 

  

WARSZTATY 
TŁUMACZENIO-
WE UKR-POL 

   X     30 2 Zal. oc.; T   językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstaw wiedzy specjalistycznej, w tym dotyczącej możliwości korzystania z 
programów i zasobów elektronicznych w pracy tłumacza, praktyczne wprowadzenie do sztuki przekładu oraz kształcenie 
umiejętności w zakresie opanowania strategii translatorskich. Zajęcia poświęcone są praktyce tłumaczenia rozmaitych 
rodzajów tekstów, w tym tekstów artystycznych. Poziom biegłości językowej – C1+ wg ESOKJ. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05, K2_W08, K2_W10, K2_U01, K2_U07, K2_U09, K2_U13, K2_U11, K2_K03 

AVANT-GARDE 
in EUROPEAN 
ART and 
LITERATURE 
(1900-1939) 
(przedmiot w jęz. 
angielskim) 

 X       30 2 Zal. oc. B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat awangardowych nurtów w literaturze i sztuce 
europejskiej od początku XX w. do wybuchu II wojny światowej. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02, K2_W03, K2_W09, K2_U07, K2_K01 
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JĘZYK 
KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ  
I MEDIÓW 

   X     15 1 Zal. oc. B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest omawianie i analiza aktualnych tendencji w rozwoju ukraińskiego języka komunikacji społecznej i 
mediów w praktyce zawodowej i doskonalenie warsztatu badawczego w tym zakresie, a także przekazanie studentom wiedzy 
specjalistycznej i terminologii z dziedziny komunikacji społecznej i mediów (współczesny rynek drukowanych i elektronicznych 
środków masowego przekazu). Poziom biegłości językowej wg ESOKJ – C1+. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 
K2_W01, K2_W03, K2_W06; K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07; K2_K01 

KULTURA I 
STYLISTYKA 
JĘZYKA 
POLSKIEGO 

 X       30 2 Zal. oc. B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest pogłębienie kompetencji językowych studentów w zakresie polskiego języka literackiego, jego kultury, 
struktury i funkcjonowania normy językowej oraz najważniejszych tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny w zakresie 
gramatyki, stylistyki i systemu leksykalnego. Zajęcia są poświęcone między innymi zagadnieniom związanym ze stylistyczną 
płaszczyzną języka oraz z poprawnością językową. Analizowane są ponadto użycia poszczególnych stylów funkcjonalnych 
polszczyzny i charakterystyczne dla nich środki stylistyczne oraz celowość i przydatność środków językowych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W04, K2_U08, K2_U11, K2_K01 
 

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

   X     30 2 Zal. oc   
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci rozwijają umiejętności językowe na poziomie C1 ESOKJ. Zajęcia obejmują zagadnienia gramatyczne 
oraz tematyczne, kształtujące umiejętność prowadzenia dyskusji na złożone problemy współczesności, tworzenia wypowiedzi 
ustnych i pisemnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U10, K2_K01 

WARSZTATY 
TŁUMACZE-
NIOWE  
ANG - POL 

  
 

  X    30 2 Zal. oc.   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu skupienie uwagi studentów na mikro i makrostrukturze tekstu, różnicach strukturalnych pomiędzy językiem 
polskim a angielskim oraz różnicach tła kulturowego języka źródłowego i docelowego. Ponadto celem zajęć jest ćwiczenie 
umiejętności kompensacji różnic strukturalnych, leksykalnych i kulturowych w tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski 
oraz umiejętności korzystania z odpowiednich źródeł w celu osiągnięcia ekwiwalencji przekładowej (źródła tradycyjne i 
internetowe) – poziom językowy C1 wg ESOKJ. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05, K2_W09, K2_U10, K2_U13, K2_K01 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 
II 

   
X 

     30 2 Zal. B językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia obejmują monitorowanie realizacji badań, tj. omawianie zebranego materiału, tworzenie planu pracy, omawianie 
literatury tematu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W08, K2_W10, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_K01, K2_K02 / 
 K2_W02, K2_W07, K2_W08, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_U07, K2_K01, K2_K02 



16 

programu 
studiów 

Konwersatorium 
specjalizacyjne II2 
 
LITERATURA I 
MEDIA 
 

 X       30 2 Zal. oc. B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach omawiane są zagadnienia wpływu nowych mediów na literaturę, funkcjonowanie tekstów literackich w 
środowisku cyfrowym, powstawanie nowych form literackich takich jak hiperproza, literatura interaktywna. Omawiamy zmianę 
pojęć autora, czytelnika i samego tekstu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02, K2_W07, K2_U06, K2_K01 

lub/  
SOCJOLIN-
GWISTYKA 

 X       30 2 Zal. oc.; Proj. B językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia stanowią wprowadzenie w problematykę funkcjonowania języka w przestrzeni społecznej, mają na celu zapoznanie 
studentów z teoretycznymi podstawami socjolingwistyki, metodami, skierowanymi na uzyskanie praktycznych wyników badań. 
Przedmiot uzupełnia charakterystykę strukturalnej organizacji języka ukraińskiego, ma umożliwić ocenę takich zjawisk jak 
surżyk, czy polityki językowej Ukrainy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W06; K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07; K2_K01 

 

                                                           
2 Przewidujemy możliwość zmiany oferty przedmiotów specjalizacyjnych dla obu specjalizacji. 
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KOMPARATYS-
TYKA 
LITERACKA 
 

 X       30 2 Zal. oc. B literaturoznawst
wo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W trakcie zajęć omawiany będzie zakres, cele i metody badań komparatystycznych. Podjęty zostanie temat powiązań 
pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, audiowizualności i różnego rodzaju dyskursami. Studenci nauczą się 
zastosowania metod literaturoznawstwa porównawczego i oceny prac z tej dziedziny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02, K2_W08, K2_U02, K2_U06, K2_U11, K2_K01 

OGUN         30 3 Zal. oc.   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

TRANSLATO-
RYKA 

 X       30 3 EP B językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy specjalistycznej, praktyczne wprowadzenie do sztuki przekładu oraz 
kształcenie umiejętności w zakresie opanowania rozmaitych strategii translatorskich. Zajęcia będą poświęcone praktyce 
tłumaczenia rozmaitych rodzajów tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin, naukowych oraz dokumentów urzędowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05, K2_W06, K2_W08, K2_W10, K2_U01, K2_U07, K2_U09, K2_U11, K2_K03 

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ROSYJSKIEGO 
(przedmiot 
fakultatywny) 

   X     30 2 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest szkolenie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz przyswojenie i poszerzenie 
kompetencji językowych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2\C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W11, K2_U08, K2_U14, K2_U11, K2_U12, K2_K03 

WARSZTATY 
TŁUMACZE-
NIOWE  
ROS - POL 

    X    30 1 Zal. oc.    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji translatorskiej w zakresie tłumaczenia tekstów pisemnych z języka rosyjskiego na 
język polski z uwzględnieniem możliwości korzystania z programów i zasobów elektronicznych w pracy tłumacza. Ćwiczenie 
dokonywania wstępnej analizy i interpretacji oraz tłumaczenia tekstów ogólnych. Nabywanie kompetencji językowych zgodnie 
z wymogami określonymi dla poziomu B2 / C1 ESOKJ. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W05, K2_W11, K2_U13, K2_U14, K2_U11 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405 



19 

 
Tabela 3.3 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

NAUKA JĘZYKA 
UKRAIŃSKIEGO I 

   X     60 5 EP       językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci rozwijają umiejętności językowe na poziomie C2 ESOKJ. Zajęcia obejmują zagadnienia 
gramatyczne oraz tematyczne, kształtujące umiejętność prowadzenia dyskusji na złożone problemy współczesności, 
tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W04, K2_W05, K2_W08, K2 _K01, K2_U07, K2_U09 

JĘZYK PRAWNY I 
PRAWNICZY  
 
 

 X       30 3 EP B językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem przedmiotu jest omawianie i analiza aktualnych tendencji w rozwoju języka prawa w praktyce zawodowej i doskonalenie 
warsztatu badawczego w tym zakresie, a także przekazanie studentom wiedzy specjalistycznej i terminologii z dziedziny 
prawa (prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, międzynarodowe). Poziom biegłości językowej wg ESOKJ – C2. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W05, K2_W06,  K2_ U01, K2_U03,  K2_U07,  K2_K01 

KULTURA   i 
STYLISTYKA 
JĘZYKA 
UKRAIŃSKIEGO/ 
 

 X       30 3 EP B językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dotyczą współczesnych problemów języka ukraińskiego ze szczególnym uwzględnieniem surżyka. Podstawowym 
celem zajęć jest wyrobienie w studentach wrażliwości językowej - umiejętności rozpoznawania (i poprawiania) form 
niepoprawnych gramatycznie i nieporadnych stylistycznie oraz radzenia sobie z frazeologizmami i idiomami w tekstach 
pisemnych i ustnych. Poziom biegłości językowej-  C2 wg ESOKJ. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W06, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U08, K2_U11, K2_K01 
 

lub/ 
DIALEKTOLOGIA 
UKRAIŃSKA  

 X       30 3 EP B językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładanego przedmiotu jest wprowadzenie w zagadnienia dotyczące zróżnicowania gwarowego współczesnego 
ukraińskiego obszaru językowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W06, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U08, K2_U11, K2_K01 
 

STOSUNKI 
LITERACKIE 

 X       30 2 Zal. oc. B literaturoznawstwo 
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POLSKO -
UKRAIŃSKIE 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach przeanalizowany zostanie polsko-ukraiński dialog literacki, ze szczególnym uwzględnieniem wieków XIX-XXI. 
Podjęta zostanie dyskusja nad wykorzystywaną w pisarstwie terminologią kresów i pogranicza, a także wzajemnym 
inspirowaniem się autorów polskich i ukraińskich oraz fascynacją swoimi kulturami. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_U02, K2_W02, K2_W04, K2_W07, K2_K01 
 

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

   
 

X     30 3 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci rozwijają umiejętności językowe na poziomie C1/C1+ ESOKJ. Zajęcia obejmują zagadnienia 
gramatyczne oraz tematyczne, kształtujące umiejętność prowadzenia dyskusji na złożone problemy współczesności, 
tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U10, K2_K01 

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO – 
 
JĘZYK BIZNESU 

   X     30 2 Zal. oc.   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów języka angielskiego z zakresu szeroko pojętego biznesu na poziomie ESOKJ 
C1+. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W09, K2_U10, K2_K01, K2_K02 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 
III 

  X      30 7 Zal. B  językoznawstwo 
/literaturoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia obejmują dalsze monitorowanie realizacji badań, tj. podejmowanej problematyki, omawianie struktury pracy oraz 
literatury tematu. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W08, K2_W10, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_K01/ 
 K2_W02, K2_W07, K2_W08, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_U07, K2_U09, K2_K01 

Konwersatorium 
specjalizacyjne III3 
 
ONOMASTYKA 
UKRAIŃSKA I 
POLSKA 

 X       30 2 Zal. oc. B językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu onomastyki polskiej i ukraińskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem historycznej i współczesnej antroponimii polskiej i ukraińskiej, w tym związków językowych polsko-
ukraińskich odzwierciedlonych w dawnym nazewnictwie osobowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_K01 
 

lub/  
 
STRATEGIE 
BADAŃ W 

 X       30 2 Zal. oc.  B literaturoznawstwo 

                                                           
3 Przewidujemy możliwość zmiany oferty przedmiotów specjalizacyjnych dla obu specjalizacji. 
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LITERATURZE 
WSPÓŁCZESNEJ 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych współczesnych teorii i metodologii związanych z badaniami literatury. 
Metody teoretycznoliterackie przedstawiane są w relacji do relewantnych koncepcji filozoficznych, estetycznych i 
kulturoznawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W08, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_K01 
 
 

PSYCHO-
LINGWISTYKA 

 X       30 3 EP B językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest analiza problemów współczesnej psycholingwistyki jako nauki na pograniczu psychologii i 
językoznawstwa. Na zajęciach studenci poznają podstawy psycholingwistyki teoretycznej i stosowanej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W04, K2_U01, K2_K01 

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ROSYJSKIEGO 

   X     30 2 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest szkolenie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz przyswojenie i poszerzenie 
kompetencji językowych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2\C1 ESOKJ. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W11, K2_U08, K2_U14, K2_U11, K2_U12, K2_K03 
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PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ROSYJSKIEGO –  
 
JĘZYK BIZNESU  

   X     30 3    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest wprowadzenie najnowszych pojęć z zakresu ekonomiki, gospodarki, handlu. Omawiane są aktualne 
tendencje w rozwoju języka biznesu stosowanego w codziennej praktyce zawodowej, zgodnie z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2\C1 ESOKJ. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W11, K2_U08, K2_U14, K2_U11, K2_U12, K2_K02, K2_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
 
Tabela 3.4 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

NAUKA JĘZYKA 
UKRAIŃSKIEGO   

   X     90 7 EP  językoznawstwo  
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci rozwijają umiejętności językowe na poziomie C2 ESOKJ. Zajęcia obejmują zagadnienia gramatyczne 
oraz tematyczne, kształtujące umiejętność prowadzenia dyskusji na złożone problemy współczesności, tworzenia wypowiedzi 
ustnych i pisemnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W04, K2_W05, K2_W08, K2_U07, K2_U09, K2 _K01 

JĘZYK 
PRAWNY I 
PRAWNICZY 
 

   x     15 1 Zal. oc. B językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest omawianie i analiza aktualnych tendencji w rozwoju języka prawa w praktyce zawodowej i doskonalenie 
warsztatu badawczego w tym zakresie, a także przekazanie studentom wiedzy specjalistycznej i terminologii z dziedziny prawa 
(prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, międzynarodowe). Poziom biegłości językowej wg ESOKJ – C2. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W05, K2_W06,  K2_ U01, K2_U03,  K2_U07,  K2_K01 
  

UKRAINA   – 
TRADYCJA I 
WSPÓŁCZES-
NOŚĆ 
 

 X       30 2 Zal. oc. B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach o mawiane są wybrane dyskursy literackie i kulturowe, stanowiące kontinuum w rozwoju ukraińskiej literatury i 
sztuki. Podjęta zostanie próba prześledzenia funkcjonowania elementów tradycji w kontekście współczesnej ukraińskiej 
kultury i literatury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K2_U06, K2_U11, K2_K1, K2_U06 
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programu 
studiów 

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

   X     30 3 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci rozwijają umiejętności językowe na poziomie C1+ ESOKJ. Zajęcia obejmują zagadnienia 
gramatyczne oraz tematyczne, kształtujące umiejętność prowadzenia dyskusji na złożone problemy współczesności, 
tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U10, K2_K01 

WARSZTATY 
TŁUMACZE-
NIOWE 
POL - ANG 

    X    30 2 Zal. oc.   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu skupienie uwagi studentów na mikro i makrostrukturze tekstu, różnicach strukturalnych pomiędzy 
językiem polskim a angielskim, różnicach tła kulturowego języka źródłowego i docelowego. Ponadto celem zajęć jest 
ćwiczenie umiejętności kompensacji różnic strukturalnych, leksykalnych i kulturowych w tłumaczeniu z języka polskiego na 
język angielski oraz umiejętności korzystania z odpowiednich źródeł w celu osiągnięcia ekwiwalencji przekładowej (źródła 
tradycyjne i internetowe) – poziom językowy C2 wg ESOKJ. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U10, K2_U13, K2_K01 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 
IV 
 

  X      30 15 Zal. B  językoznawstwo / 
literaturoznawstw
o  
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Omawianie zagadnień związanych z ostateczną redakcją całej pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W08, K2_W10, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_K01/ 
 K2_W02, K2_W07, K2_W08, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_U07, K2_U09, K2_K01 

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ROSYJSKIEGO  
 

   X     30 2 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest szkolenie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz przyswojenie i poszerzenie 
kompetencji językowych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 / C1 ESOKJ. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W11, K2_U08, K2_U10, K2_U11, K2_U13, K2_U14, K2_K03 

WARSZTATY 
TŁUMACZE-
NIOWE 
POL – ROS  
 

   X     30 2 ZAL. OC.    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Kształtowanie kompetencji translatorskiej w zakresie tłumaczenia tekstów pisemnych z języka polskiego na język rosyjski na 
poziomie  B2 / C1 ESOKJ. Ćwiczenie dokonywania wstępnej analizy i interpretacji oraz tłumaczenia tekstów ogólnych. 
Poznanie szeregu technik tłumaczeniowych, które tworzą warsztat tłumacza. Zdobywanie umiejętności wyszukiwania, 
analizowania, oceniania i wybierania z różnych źródeł informacji niezbędnych do wykonania tłumaczenia, w tym możliwości 
korzystania z programów i zasobów elektronicznych w pracy tłumacza. Poznanie podstaw tłumaczenia tekstów 
specjalistycznych (w tym poświadczonych) oraz zagadnień z zakresu etyki zawodu tłumacza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K2_W05, K2_W11, K2_U13, K2_U14, K2_U11 
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programu 
studiów 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290    
 
 
 
OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 

 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 66% 

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 12% 

   

 

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów dzienne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 43 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 
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Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

71 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA dla nauki języka ROSYJSKIEGO – zajęcia FAKULTATYWNE – OFERTA KU 

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6–7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: ukrainistyka z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: studia II stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K2_W11 język rosyjski w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla 
poziomu B2\C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K2_U14 komunikować się w mowie i w piśmie w języku rosyjskim zgodnie z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2\C1 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

”. 
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Załącznik nr 29 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

„Załącznik nr 142 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
społecznych 

1.nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
2. nauki o zarządzaniu i 
jakości 
3. ekonomia i finanse 

1.   56% 
2.    3% 
3.    3% 

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Nauki inżynieryjno - 
techniczne 

1.informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

1.   38%  

Razem: 100% 100% - 
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2. Kierunek studiów: zarządzanie Big Data 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: zarządzanie Big Data 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: stacjonarny 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, zorientowanych na zastosowania 
praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej, gospodarczej, medialnej. P7S_WG_I 

K_W02 wiedzę o zarządzaniu i stosowanych narzędziach; wiedzę na temat zarządzania projektami 
internetowymi. P7S_WG_I 

K_W03 techniki i sposoby badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach 
komunikacji społecznej - nadawcy i odbiorcy. P7S_WG_I 

K_W04 podstawowe i innowacyjne metody oraz narzędzia w badaniach społecznych w tym opinii publicznej 
i w nowych technologiach. P7S_WG_I 

K_W05 informacje dotyczące przekazów medialnych - ich specyfiki, technologii, różnorodności, wydźwięku, 
efektywności. P7S_WG_I 

K_W06 treści dotyczące projektowania i wykonywania zadań, norm, procedur i dobrych praktyk 
stosowanych w instytucjach mediowych. P7S_KW_I 

K_W07 informacje z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności. P7S_KW_I 

K_W08 modele komunikacji i komunikowania społecznego P7S_KW_I 
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K_W09 Podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 rozpoznać główne problemy struktur społeczno-ekonomicznych, politycznych i kulturowych oraz 
tłumaczyć zależności zachodzące między wskazanymi podsystemami. 

P7S_UW_I 
 

K_U02 identyfikować  zjawiska i procesy w społecznej przestrzeni medialnej w wymiarze politycznym, 
ekonomicznym i kulturowym. 

P7S_UW_I 
 

K_U03 oceniać, kategoryzować,  prognozować zjawiska i zachowania podmiotów rynku medialnego oraz 
podejmować samodzielne decyzje. 

P7S_UW_I 
 

K_U04 

aplikować normy prawne i etyczne uczestniczenia, współtworzenia oraz zarządzania relacjami 
między poszczególnymi jednostkami, grupami i instytucjami w charakterze pracownika mediów - 
menedżera, dziennikarza, redaktora, specjalisty od public relations i reklamy, czy też badacza rynku 
mediów. 

P7S_UW_I 
 

K_U05 identyfikować najważniejsze elementy biznesowej  rzeczywistości poszczególnych podsystemów: 
politycznych, ekonomicznych, oraz społecznych. 

P7S_UW_I 
 

K_U06 posługiwać się standardowymi i innowacyjnymi metodami oraz narzędziami analitycznymi 
stosowanymi w zarządzaniu i przedsiębiorczości 

P7S_UW_I 
 

K_U07 posługiwać się nowymi technologiami i  nowymi mediami. P7S_UW_I 
 

K_U08 zaprojektować i przeprowadzić, używając różnorodnych technik i metod badawczych, 
interdyscyplinarną analizę medialno-biznesowa. 

P7S_UO_I 
 

K_U09 tworzy typowe prace pisemne oraz przygotowuje i przedstawia wystąpienia ustne w oparciu o 
literaturę i inne źródła 

P7S_UW_I 
 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
Identyfikowania specyfiki relacji, zachodzących między różnymi podmiotami medialnymi, 
biznesowymi i instytucjami społeczno-politycznymi oraz dostrzega celowość nieustannego 
aktualizowania wiedzy. 

P7S_KK_I 
 
 

K_K02 

dostrzegania niejednoznaczności, ryzyka uogólnień oraz błędy nadmiernej szczegółowości w 
identyfikowania, opisywania i analizowaniu procesów i zjawisk, zachodzących w strukturach   
społecznych, politycznych i ekonomicznych. Zdobywaną wiedzę poddaje nieustannej weryfikacji 
oraz syntezie i wnioskowaniu. 

P7S_KK_I 
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K_K03 zestawiania różnorodnych opinii, eksponowania wad i zalet argumentacji, przez co jest w stanie 
zajmować zracjonalizowane stanowisko. 

P7S_KK_I 
 

K_K04 
samodzielnego wychwytywania manipulacji informacyjnej, korzystania z poszerzonej wiedzy 
umożliwiającej unikanie w praktyce naruszeń etyki i prawa oraz innych przepisów związanych 
z pracą zawodową. 

P7S_KK_I 
 

K_K05 zdiagnozowania priorytetów technologicznych mających na celu osiągnięcie założonych rezultatów. P7S_KO_I 
 

K_K06 posługiwania się podstawowymi pojęciami i zasadami z zakresu ochrony własności przemysłowej 
i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej 

P7S_KO_I 
 

K_K07 rozwiązywania postawionych problemy i zadań w sposób systemowy. P7S_KO_I 
 

K_K08 myślenia kreatywnego i podejmowania innowacyjnych działań w swoim środowisku pracy P7S_KR_I 
 

K_K09 Samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych 
i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji  P7S_KR 

K_K10 Wykorzystania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających 
podejmowanie działania P7S_KK 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy  
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Zarządzanie Big 
Data 

30        30 4 T B nauk o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Przekazanie wiedzy obejmującej przedmiot studiów w zakresie zarządzania Big Data (BD). Podstawowe własności BD -  metody 
wykorzystania w naukach społecznych i ekonomicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 
K_U02 
K_K01 
K_K09 

Propedeutyka 
technologii 
informacyjnych 

30        30 4 T P/B  informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Podstawy informatyki i internetu w zakresie związanym z BD 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04;  
K_W08 
K_U07 

Podstawy 
wizualizacji 
danych  
 

    15   15 2 Projekt B nauki o komunikacji 
społecznej i o 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

 Przedmiot zapoznaje z metodami wizualizacji danych, szczególnie danych statystycznych. Studenci zapoznają się z graficznymi 
interpretacjami zjawisk i procesów statystycznych a szczególnie z doborem odpowiedniej grafiki do opisywanego modelu opisywanego 
wielkościami i zależnościami statystycznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, 
K_U01, 
K_K05 

Organizacja 
informacji i 
wiedzy 

15       15 3 ZP B nauki  
o komunikacji 
społecznej  
i o mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Wybrane teorie, koncepcje, metody organizowania wiedzy w sztucznych (projektowanych) systemach informacyjnych. Między innymi: 
pojęcie informacji i wiedzy; kategorie wiedzy i jej własności; organizacja informacji i wiedzy a reprezentacja informacji i wiedzy; 
organizacja i reprezentacja wiedzy w systemach inteligentnych, organizacja zbiorów wyszukiwawczych a modele i metody wyszukiwania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W10; 
K_K08; 
K_K09 

Systemy 
operacyjne z 
podstawami 
programowania 

    15   15 3 ZP P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Przedmiot wykładu dotyczy tematyki współczesnych systemów operacyjnych, ich roli i zasad 
działania. Omawiane są elementy składowe systemów operacyjnych, w szczególności : budowa jądra 
systemu, procesy, wątki, systemy plików wraz z organizacją fizyczną i logiczną, zarządzanie pamięcią, 
uprawnienia, pliki konfiguracyjne, usługi sieciowe, interfejsy wejścia wyjścia. Tematyka wykładu 
dotyczy także administrowania systemami operacyjnym z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa 
i zapewnieniem ciągłości działania systemu. Omawiane są również praktyczne aspekty zarządzania 
systemem operacyjnym, powłoki, skrypty, programowanie systemowe. W ramach wykładu 
omawiane są podstawowe narzędzia systemów operacyjnych niezbędne do przetwarzania dużych 
zbiorów danych Big Data, w tym podstawy programowania w powłokach systemowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02 
K_U07, K_K05 
K_K07, K_K09 

Statystyka  
 

    30   30 4 T P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów metodami analizy danych przy pomocy aparatu statystycznego. Przedstawione zostaną 
podstawowe miary statystyczne służące do analizy danych. Omówione zostaną metody badania danych przy zastosowaniu algorytmów 
odkrywania asocjacji, wzorców sekwencji, klasyfikacji oraz grupowania. Przeanalizowane zostaną podstawowe pojęcia statystyczne, 
rozkłady zmiennych, hipotezy, testy, badania, obróbka danych, prezentacje. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, 
K_U01,  
K_K05 

Ilościowa ocena 
jakości 
informacji 

   30    30 3 ZP 
Projekt 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 
 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z: 
 • metodami oceny jakości informacji dostępnej w formie elektronicznej.  
• dziedzinowymi źródłami informacji. 
• gromadzeniem danych drogą białego wywiadu (OSINT). 
• analityką internetową 
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• narzędziami do analizy i wizualizacji informacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W03 
K_U07, K_U02 
K_K04, K_K02 
K_U09 

Podstawy 
programowania 
R 

     30  30 4 ZP P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Przedmiot obejmuje podstawy implementacji algorytmów w języku programowania R. 
Zajęcia mają charakter praktyczny. Podczas ich trwania zostaną omówione zagadnienia dotyczące: składni języka, struktur danych, 
instrukcji sterujących, procedur, funkcji,  operacji wejścia wyjścia, zarządzania pamięcią, kontroli błędów i ich obsługi. Dodatkowo 
przedmiotem zajęć jest zapoznanie studentów z programowaniem strukturalnym i obiektowym (abstrakcja, enkapsulacja, dziedziczenie, 
polimorfizm). Ponadto w ramach ćwiczeń zostaną omówione narzędzia programistyczne do tworzenia oprogramowania począwszy od 
edytora tekstowego po zaawansowane oprogramowanie do testowania, debugowania, wersjonowania i tworzenia dokumentacji. Każdy 
ze studentów w ramach ćwiczeń stworzy kilka programów realizujących wskazane przez prowadzącego zadania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02 
K_U07 
K_K05, K_K07, K_K09 

Wykład 
ogólnouniwersy
tecki z obszaru 
nauk 
humanistyczny
ch* 

30       30 3  B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Według opisu OGUN  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Według opisu OGUN  

 
 
4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  
 
Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

 Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj  Inne 

Rafinacja Informacji        
  

   20   20 2 T B nauk o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą rafinacji informacji oraz z praktycznymi aplikacjami tej metody.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U09 

Semantyczne bazy 
wiedzy  
   

  
  

 20      20 2 ZP P nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Celem przedmiotu jest z zaznajomienie studentów z założeniami Sieci Semantycznej oraz konstrukcją semantycznych baz wiedzy 
wykorzysujących ontologie jako narzędzia reprezentacji wiedzy.  W ramach kursu zostaną omówione założenia grafowego modelu 
reprezentacji wiedzy oraz metodyka tworzenia baz wiedzy z wykorzystaniem koncepcji Linked Data. Treści programowe obejmują 
również wyszukiwanie i pobieranie informacji z semantycznych baz wiedzy z wykorzystaniem języka SPARQL. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04,  
K_U07, 
K_K05 

Identyfikacja 
cyfrowych zasobów 
informacji online i 
offline 

   24      24 3 ZP P nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wiedzą z zakresu identyfikacji źródeł informacji oraz ich klasyfikacji z punktu 
widzenia dokumentów cyfrowych oraz tradycyjnych. Pod uwagę zostaną wzięte źródła licencjonowane oraz otwarte. W trakcie zajęć 
studenci poznają także możliwości dostępu do źródeł ze szczególnym uwzględnieniem zasobów naukowych, specjalistycznych, 
branżowych i społecznościowych.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07 
K_U02, K_U07 
K_K05, K_K06, K_K07 

Wykorzystywanie 
pakietów 
statystycznych Gretla 
i Statistica 

     30    30 3 ZP P nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Studenci zdobędę  umiejętność posługiwania się  pakietem oprogramowania  Gretl i Statistica. Szczególna  uwaga zostanie 
poświęcona analizie danych tekstowych.   
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04,  
K_U06 
K_K07 
 

Machine learning 
 

      20     20 4 Projekt P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 
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Treści programowe dla 
przedmiotu A 

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z praktycznym zastosowaniem machine learningu rafinacji informacji  z dużych 
zasobów danych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona klasyfikacji danych z wykorzystaniem algorytmów machine learningu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, 
 K_U08, 
 K_K05 
 

Elementy 
przetwarzania 
wsadowego zbiorów 
Big Data 

    15     15 3 ZP P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Przedmiot, będący zajęciami laboratoryjnymi, obejmuje zagadnienia praktycznego przetwarzania dużych zbiorów danych, w tym: 
- wsadowe przetwarzanie danych z wykorzystaniem systemu plików, brokera informacji i  baz danych, 
- problematykę replikacji, podziału na partycje, transakcje  i przetwarzanie strumieniowe,  
- rozproszone systemy plikowe i baz danych,  
- przechowywanie, kolekcjonowanie  i kodowanie danych wraz z realizacją ich przepływu,   
- wsadową konwersję różnych formatów danych wejściowych na postać znormalizowaną, będącą surowcem dla procesów rafinacji 
danych, 
- rafinacja dużych zbiorów danych w tym model MapReduce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W04 
K_U07, K_U08, K_K05 
K_K07, K_K09 

Projekt przejściowy       20   20 4 Projekt P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów ze sposobem pracy na dużych zbiorach danych. Przedstawione zostaną 
uwarunkowania baz danych oraz metody i algorytmy wyszukiwania informacji z surowych danych. Prezentacja analizy danych 
wykonana zostanie na przykładzie zadania analizy sentymentu 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U08, K_K05 
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Praktyki          4    

Proseminarium 
magisterskie  

  15      15 2 zaliczenie B nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Wychodząc założenia, że seminarium dyplomowe oddaje istotę studiów uniwersyteckich – czyli stanowi wymianę myśli między ludźmi 
poszukującymi prawdy naukowej, w tym między dojrzałymi badaczami i tymi, którzy stawiają pierwsze kroki w obranej dziedzinie wiedzy – 
przyjmujemy formułę wspólnej dyskusji kadry akademickiej i studentów. W każdym seminarium magisterskim uczestniczą zatem na równych 
prawach dyplomanci i pracownicy naukowi. Zakładamy ponadto, że poza seminariami modułowymi raz w miesiącu odbywać się będą wspólne 
seminaria dla całego kierunku studiów, niekiedy z udziałem zaproszonych ekspertów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W08 
K_U01, K_U10 
K_K04, K_K05, K_K06       

Wykład 
ogólnouniwersytecki 
z obszaru nauk 
humanistycznych* 

Opis jak poprzednio 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  
 
Nazwa 
przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

 Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inn
e 

Infometria, 
webometria, 
bibliometria 

20   20     40 4 Zaliczenie 
pisemne 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką wykorzystania metod ilościowych w badaniach dotyczących obiegu 
informacji w nauce (bibliometria, infometria) oraz w środowisku sieciowym (webometria). Studenci zapoznają się z podstawowymi 
miarami oraz technikami ich obliczania jak również narzędziami wykorzystywanymi do prowadzenia tego typu badań (gromadzenie, 
przetwarzanie i analiza). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, 
K_U07,  
K_K05 

Systemy baz 
danych  
 

15   20     35 3 EP P/B informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką baz danych i projektowaniem schematów baz danych w podejściu 
strukturalnym i obiektowym. W ramach zajęć studenci poznają narzędzia służące do tworzenia modeli baz danych, optymalizacji 
schematów, tworzenia podstawowych struktur danych i wykonywania operacji na danych.  
Zakres przedmiotu obejmuje: projektowanie baz danych - podejście strukturalne i obiektowe, normalizację danych, język SQL, 
tworzenie i modyfikację struktur danych, operacje na danych, zapytania bazodanowe, metody optymalizacji zapytań, przetwarzanie 
transakcji, programowanie baz danych, procedury i funkcje w bazie danych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  
K_U01, K_U05, K_U06, K_U07,  
K_K01, K_K05, K_K09 

Dokumentacja 
Rafinacji 

 1
5 

      15 2 T P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z metodologią rafinacji danych. Omówione zostaną poszczególne etapy analizy 
danych: import danych, czyszczenie, modelowanie, wizualizacja oraz prezentacja wyników. Szczegółowo omówiona 
zostanie prezentacja wyników. Przedstawione będą najlepsze praktyki komunikacji z odbiorcą. 
informatyka techniczna i telekomunikacja 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, 
K_U07,  
K_K05 
 

Proces zasilania 
informacyjnego 
baz danych 

 1
5 

  15    30 3 ZP P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Proces pobierania , czyszczenia i zapisywania materiałów źródłowych w bazie BD do uniwersalnego przedmiotu badań.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04  
K_U07 

Zarządzanie 
metadanymi w 
bazach danych 

20        20 3 ZP / Projekt P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z: 
• pojęciem, funkcjami i typologią metadanych, 
• różnymi standardami metadanych stosowanymi w systemach zarządzania treścią, 
• standardami kodowania metadanych w systemach zarządzania treścią. 
• wymianą metadanych między systemami zarządzania informacją. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05 
K_U07, K_U08 
K_K03, K_K05, K_K09 

Projekt 
przejściowy 

      30  30 3 Projekt P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów ze sposobem pracy na dużych zbiorach danych. Przedstawione zostaną 
uwarunkowania baz danych oraz metody i algorytmy wyszukiwania informacji z surowych danych. Prezentacja analizy 
danych wykonana zostanie na przykładzie zadania analizy sentymentu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, , K_W04 
K_U08, K_U07 
K_K05 
 

Seminarium 
magisterskie 

Na zajęciach studenci dowiadują się o wymaganiach formalnych, edycyjnych i merytorycznych, jakie muszą być spełnione 
dla pracy magisterskiej. Przekazywanie wiedzy o konieczności przestrzegania praw autorskich, sposobach korzystania z 
literatury i strukturze pracy itp. ( 3 ECTS) 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W08 
K_U01, K_U10 
K_K04, K_K05, K_K06       

Praktyki         0 6 Na podstawie 
sprawozdania 
zatwierdzonego przez 
kierownika praktyki 
potwierdzającego 
osiągnięcie 
założonych celów 

P  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktyki mają za zadanie poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,  zapoznanie 
studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,  kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z miejscem 
odbywania praktyki,  kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji i  poznanie zasad jej 
funkcjonowania,  a także  doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania 
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czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem 
obcym w sytuacjach zawodowych. 
Obowiązkiem praktykanta będzie założenie i prowadzenie dziennika praktyk. W dzienniku powinny znaleźć się opisy 
wszystkich czynności wykonywanych w kolejnych dniach praktyki. Na zakończenie praktyki wydziałowy opiekun 
praktykanta dokonuje wpisu oceniającego przebieg praktyki i dokonania studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08 
K_K01, K_K03, K_K04 

Wykład 
ogólnouniwersyte
cki z obszaru nauk 
humanistycznych* 

Opisane zostało powyżej (3 ECTS) 

 
4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty   
 
Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

 Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Społeczne 
aspekty Big Data  
(język angielski) 

 20       20 3 Esej B nauk o komunikacji 
społecznej i 
mediach; 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Coraz więcej elementów rzeczywistości i i doświadczenia człowieka jest kwantyfikowanych, rejestrowanych i znajduje swój 
ekwiwalent w potoku danych. Ich namnażaniu i samoczynnemu wychwytywaniu sprzyja naszpikowanie rzeczywistości 
zespolonymi z internetem czujnikami i miernikami oraz usieciowienie i wirtualizacja świata. Współczesna analityka 
(biznesowa, społeczna, kulturowa) opiera się na przetwarzaniu owych danych przez złożone algorytmy. Procesy te mają być 
kluczem do znajdowania wzorów oraz prognozowania stanów rzeczywistości i ludzkich zachowań. Fenomen pozyskiwania, 
gromadzenia i przetwarzania wielkich zbiorów danych w celu pozyskania z nich wiedzy nosi nazwę Big Data. W trakcie 
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zajęć dyskutowane będą społeczne aspekty Big Data, w szczególności wpływ tego zjawiska na wolność, bezpieczeństwo i 
dystrybucję władzy.  
  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07,  
K_U02,  
K_K03, K_K09 

Systemy 
informatyczne 
zarządzania 

   30     30 3 zaliczenie na 
ocenę do 
wykonania 
przy użyciu 
komputera i 
narzędzi IT 

P nauki o zarządzaniu 
i jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonalnością Systemów Informatycznych Zarządzania (SIZ) i 
kluczowymi procesami w działalności przedsiębiorstw wspieranymi przez narzędzia informatyczne. Studenci w ramach zajęć 
poznają przykładowy zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem. 
Zakres przedmiotu obejmuje: rodzaje systemów informatycznych wspierających działalność przedsiębiorstw, korzyści dla 
przedsiębiorstw wynikające z zastosowania SIZ, generacje zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, analizę 
funkcjonalną narzędzia klasy ERP, zagadnienia BI – wsparcie procesów podejmowania decyzji. 
"  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W07,  
K_U05, K_U06, K_U07,  
K_K01, K_K05, K_K09 

Ekonomia 
informacji  
 

15     30   45 5 ZP P Ekonomia i finanse 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Przedmiot ma zapoznać studenta z ekonomicznymi aspektami prowadzenia działalności w zakresie szeroko pojętej 
informacji. W szczególności na identyfikacji relacji między informacją a zjawiskami ekonomicznymi takimi jak konsumpcja, 
popyt, skłonność do oszczędzania i inwestycje.  Przedmiot uwzględnia również zasady finansowania i organizacji 
działalności informacyjnej w warunkach gospodarki rynkowej, elementy ekonomii behawioralnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_K02 
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Bezpieczeństwo 
teleinformatyczn
e 
 

    30    30 4 T P Informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Świadomość zagrożeń czekających w codziennej pracy z narzędziami informatycznymi. Studenci dowiedzą się z zajęć w jaki sposób 
cyberprzestępcy mogą pozyskać wrażliwe dane firmy lub przejąć kontrolę nad komputerem (np. żądając później okupu) oraz jak się 
przed nimi chronić. Dokumentacja związana z bezpieczeństwem    
Symbol efektów uczenia się dla programu studiów  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,  K_W03 
K_U01, K_U07 
K_K02, K_K05 

CSR – 
raportowanie 
niefinansowe 
 

   30     30 3 ZP P nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Celem zajęć jest omówienie pojęcia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, analiza działań firm społecznie 
odpowiedzialnych ze wskazaniem dobrze zaplanowanej strategii CSR 
Symbol efektów uczenia się dla programu studiów  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, 
K_U08, 
K_K02, K_K009 

Zintegrowane 
systemy 
biblioteczne i 
informacji 
archiwalnej 

   20     20 3 ZP P nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z narzędziami umożliwiającymi organizację i udostępnianie informacji o 
dokumentach gromadzonymi w bibliotekach oraz archiwach. Szczególna uwaga zostanie skierowana w kierunku 
zintegrowanych systemów bibliotecznych, systemów informacji archiwalnej, systemów typu discovery i delivery, link 
solverów, pełnotekstowych baz bibliograficznych i  innych baz danych, bibliotek i repozytoriów cyfrowych itp.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U07 
K_K05, K_K06, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe  

  30      30 3 zaliczenie B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Opisane zostało powyżej  
 

Praktyki  4 ECTS 
Opis jak powyżej 

Egzamin 
dyplomowy  

2 ECTS 

  
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): I semestr: 225; II 194; III  220; IV 195 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 834 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 



20 

5. Semestr dla specjalności: NIE DOTYCZY 
(Tabela dotyczy kierunku studiów, na którym prowadzona jest specjalność. Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów i dla 
każdej specjalności odrębnie) 

5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 
Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Nazwa przedmiotu A 
lub grupy zajęć 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu A lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Tu należy wpisać symbole efektów zdefiniowanych dla specjalności 

Nazwa przedmiotu B 
lub grupy zajęć 
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Treści programowe 
dla przedmiotu B 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu B lub grupy zajęć 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Nazwa przedmiotu C 
lub grupy zajęć 
 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu C lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Tu należy wpisać symbole efektów zdefiniowanych dla specjalności 

Nazwa przedmiotu D 
lub grupy zajęć 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu D lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Tu należy wpisać symbole efektów zdefiniowanych dla specjalności 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych - nauki o komunikacji społecznej i mediach 

- nauki o zarządzaniu i jakości 

- ekonomia i finanse 

50% 

4% 

4% 

Nauki inżynieryjno-techniczne - informatyka techniczna i telekomunikacja 42% 
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7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  
Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECST 
( po 30 ECTS na semestr) 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0321 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 31 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

100 ECST 
(20 ECTS samodzielny 
projekt) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

47 ECTS nauki społeczne 
8 ECTS nauki humanistyczne 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

75,5 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

36,5 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 14 punktów (staż lub 
świadczenie pracy w 
instytucjach zajmujących się 
zarządzaniem dużymi 
zasobami danych) 

Praktyki mogą się odbywać w jednostkach gospodarczych (w tym w postaci własnej działalności gospodarczej), w jednostkach administracji 
publicznej, jednostkach naukowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach Unii Europejskiej – zwanych dalej "Firmą/Instytucją" – jeżeli 
charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów. Praktyki mogą się odbywać w kraju lub za granicą, 
zwłaszcza w ramach programów Unii Europejskiej lub wymiany zagranicznej studentów. Studenci mogą odbywać praktyki w wybranych przez 
siebie Firmach/Instytucjach.  Student może skorzystać z oferty praktyk przedstawionych przez Pełnomocnika ds. praktyk lub elektronicznej bazy 
danych utworzonej przez działające w Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA– www.biurokarier.uw.edu.pl). 
W szczególnym przypadku praktyka może odbywać się w Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o. (spin off Uniwersytetu Warszawskiego) 
”. 

http://www.biurokarier.uw.edu.pl/
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Załącznik nr 30 
do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

„Załącznik nr 146 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych                     
i przyrodniczych 

nauki fizyczne 
nauki chemiczne  
nauki biologiczne 

54% 
14% 
14% 

nauki fizyczne 

Dziedzina nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu 

nauki medyczne 18%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna rozumie istotę i znaczenie interdyscyplinarnego podejścia w naukach 
ścisłych i przyrodniczych oraz możliwości jego szerokiego wykorzystania 

P7S_WG 

K_W02 zna i rozumie w stopni rozszerzonym wybrane obszary nauk fizycznych, także 
w kontekście ich historycznego rozwoju, wzajemnego powiązania z innymi 
dyscyplinami w dziedzinie 

P7S_WG 

K_W03 zna i rozumie w stopni rozszerzonym wybrane obszary chemicznych, także       
w kontekście ich historycznego rozwoju, wzajemnego powiązania z innymi 
dyscyplinami w dziedzinie 

P7S_WG 

K_W04 zna i rozumie w stopni rozszerzonym wybrane obszary nauk biologicznych, 
także w kontekście ich historycznego rozwoju, wzajemnego powiązania                 
z innymi dyscyplinami w dziedzinie 

P7S_WG 

K_W05 zna i rozumie elementy zaawansowanej matematyki, metod matematycznych 
oraz technik obliczeniowych, numerycznych i informatycznych, konieczną do 
rozwiązywania i modelowania problemów fizycznych we właściwym dla 
specjalności obszarze nauk fizycznych, a także w zakresie innych dyscyplin 
naukowych przewidzianych programem studiów 

P7S_WG 
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K_W06 zna i rozumie wybrane aspekty fizykochemicznych i biologicznych podstaw 
nauk o zdrowiu, rozumie zasady funkcjonowania wybranego sprzętu i 
aparatury stosowanych w naukach medycznych  

P7S_WG 

K_W07 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne                            
i numeryczne pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment 
fizyczny lub wymagający zastosowania metod fizycznych w naukach 
chemicznych i biologicznych 

P7S_WG 

K_W08 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury 
badawczej,  specyficznych dla obszaru fizyki, chemii i biologii związanych                    
z wybraną specjalnością 

P7S_WG 

K_W09 zna i rozumie w stopniu szczegółowym elementy nauk fizycznych w zakresie 
wybranej specjalności 

P7S_WG 

K_W10 zna i rozumie w stopniu szczegółowym wyrastające z nauk fizycznych metody 
stosowane w naukach chemicznych i biologicznych, w zakresie wybranej 
specjalności 

P7S_WG 

K_W11 Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju nauk ścisłych i przyrodniczych oraz                            
niektórych obszarów nauk medycznych, a w szczególności zna terminologię        
z zakresu odpowiednich dyscyplin 

P7S_WG 

K_W12 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na 
samodzielną pracę, w szczególności laboratoryjną, w obszarze 
odpowiadającym wybranej specjalności 

P7S_WK 

K_W13 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych, etycznych                   
i finansowych, związanych z działalnością naukową i dydaktyczną 

P7S_WK 

K_W14 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych 

P7S_WK 

K_W15 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk ścisłych, 
przyrodniczych i medycznych 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu 

P7S_UW 
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K_U02 potrafi planować i przeprowadzić zaawansowane eksperymenty lub 
obserwacje w obszarach nauk fizycznych lub związanych z zastosowaniem 
nauk fizycznych w naukach chemicznych i biologicznych w zakresie 
właściwym dla specjalności; potrafi opracować uzyskane wyniki z 
wykorzystaniem metod numerycznych          i komputerowych,  

P7S_UW 

K_U03 potrafi posługiwać się zaawansowanym  technicznie sprzętem i aparaturą 
badawczą, współdziałając ze specjalistami z dyscypliny nauki medyczne, oraz 
posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi 
w celu pozyskiwania danych, a także analizować i krytycznie oceniać te dane 

P7S_UW 

K_U04 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych i modelowania komputerowego wraz z oceną dokładności 
wyników oraz posiada umiejętność interpretacji danych doświadczalnych na 
gruncie teorii i modeli teoretycznych 

P7S_UW 

K_U05 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz 
danych jak i innych źródeł; potrafi odtworzyć tok rozumowania lub przebieg 
eksperymentu opisanego w literaturze z uwzględnieniem poczynionych 
założeń i przybliżeń, potrafi poszerzać na tej podstawie wiedzę w zakresie 
uprawianej przez siebie dyscypliny 

P7S_UW 

K_U06 potrafi łączyć metody i idee z różnych obszarów nauk fizycznych, nauk 
chemicznych i nauk biologicznych oraz wybranych obszarów nauk 
medycznych, zauważając, że odległe nieraz zjawiska mogą być opisane przy 
użyciu podobnego modelu 

P7S_UW 

K_U07 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody 
doświadczalne i teoretyczne do innych dyscyplin naukowych: nauk 
chemicznych, nauk biologicznych oraz niektórych obszarów nauk 
medycznych, odpowiednio do specjalności 

P7S_UW 

K_U08 potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub 
obliczeniowych) w formie pisemnego raportu  (w języku polskim i angielskim),                           
w formie ustnej (w języku polskim i angielskim), w formie prezentacji 
multimedialnej, plakatu konferencyjnego; posiada umiejętności niezbędne do 
opracowania materiału badawczego w formie pracy magisterskiej oraz 
podstawowe umiejętności przygotowania publikacji naukowej (w języku 
polskim i angielskim) pod kierunkiem opiekuna naukowego 

P7S_UK 

K_U09 potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak                                
i niespecjalistami  w zakresie problematyki właściwej dla studiowanego 

P7S_UW 
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obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w zakresie obszarów leżących na 
pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_U10 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności, w tym 
samokształcenia 

P7S_UU 

K_U11 potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na 
samodzielne uzupełnianie wykształcenia oraz komunikację ze specjalistami        
w zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie z wymogami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

P7S_UK 

K_U12 potrafi wykorzystywać w stopniu zaawansowanym technologie informacyjne         
i komunikacyjne, w szczególności do zdobywania i przekazywania wiedzy 

P7S_UK 

K_U13 potrafi planować i organizować pracę zespołu, w tym w funkcji lidera, 
zwłaszcza w zakresie stosowania metod nauk fizycznych w naukach 
biologicznych i medycznych 

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego wzrostu 
poziomu wiedzy naukowej i zmieniających się warunkach życia, potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupach, w tym interdyscyplinarnych 
zespołach  zrzeszających pracowników różnych dziedzin i dyscyplin 
badawczych; jest świadom własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do 
ekspertów 

P7S_KR 

K_K03 jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w 
działaniach własnych i innych osób, do rozstrzygania problemów etycznych w 
kontekście rzetelności badawczej, do propagowania rozstrzygającej roli 
eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej 
w gromadzeniu wiedzy 

P7S_KR 

K_K04 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami 
naukowymi i popularnonaukowymi podstawowymi w wybranym obszarze nauk 
fizycznych, w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy, do przeciwdziałania 
zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł. 

P7S_KR 

K_K05 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, P7S_KO 
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eksperymentów lub obserwacji, do uwzględniania społecznych aspektów 
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 

K_K06 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
  



7 

3. Specjalności na kierunku studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Nazwa specjalności: neuroinformatyka 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie elementy zaawansowanej matematyki, metod matematycznych oraz 
technik obliczeniowych, numerycznych i informatycznych, konieczną do 
rozwiązywania i modelowania problemów fizycznych w zakresie neuroinformatyki 

K_W05 

S_W02 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury 
badawczej,  specyficznych dla obszaru fizyki, chemii i biologii związane z 
neuroinformatyką 

K_W08 

S_W03 zna i rozumie w stopniu szczegółowym elementy nauk fizycznych w zakresie 
neuroinformatyki 

K_W09 

S_W04 zna i rozumie w stopniu szczegółowym wyrastające z nauk fizycznych metody 
stosowane w naukach chemicznych i biologicznych, w zakresie neuroinformatyki 

K_W10 

S_W05 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę, w szczególności laboratoryjną, w zakresie neuroinformatyki 

K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzić zaawansowane eksperymenty lub obserwacje                       
w obszarach nauk fizycznych lub związanych z zastosowaniem nauk fizycznych                       
w naukach chemicznych i biologicznych w zakresie neuroinformatyki; potrafi 
opracować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod numerycznych i 
komputerowych, 

K_U02 

S_U02 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody 
doświadczalne i teoretyczne do innych dyscyplin naukowych: nauk chemicznych, 

K_U07 
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nauk biologicznych oraz niektórych obszarów nauk medycznych, w zakresie 
neuroinformatyki 

S_U03 potrafi skutecznie komunikować się w zakresie neuroinformatyki zarówno ze 
specjalistami jak i niespecjalistami                    

K_U09 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego wzrostu poziomu 
wiedzy naukowej w zakresie neuroinformatyki potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób 

K_K01 

S_K02 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi                              
i popularnonaukowymi w zakresie neuroinformatyki, w celu poszerzenia i pogłębienia 
wiedzy, do przeciwdziałania zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji                                           
z niezweryfikowanych źródeł. 

K_K04 

S_K03 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie neuroinformatyki, do uwzględniania 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 

K_K05 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Nazwa specjalności: fizyka medyczna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie elementy zaawansowanej matematyki, metod matematycznych oraz 
technik obliczeniowych, numerycznych i informatycznych, konieczną do 
rozwiązywania i modelowania problemów fizycznych w zakresie fizyki medycznej 

K_W05 

S_W02 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury 
badawczej,  specyficznych dla obszaru fizyki, chemii i biologii związane z fizyką 
medyczną 

K_W08 

S_W03 zna i rozumie w stopniu szczegółowym elementy nauk fizycznych w zakresie fizyki 
medycznej 

K_W09 

S_W04 zna i rozumie w stopniu szczegółowym wyrastające z nauk fizycznych metody 
stosowane w naukach chemicznych i biologicznych, w zakresie fizyki medycznej 

K_W10 

S_W05 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę, w szczególności laboratoryjną, w zakresie fizyki medycznej 

K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzić zaawansowane eksperymenty lub obserwacje                          
w obszarach nauk fizycznych lub związanych z zastosowaniem nauk fizycznych                       
w naukach chemicznych i biologicznych w zakresie fizyki medycznej; potrafi 
opracować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod numerycznych i 
komputerowych, 

K_U02 

S_U02 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody 
doświadczalne i teoretyczne do innych dyscyplin naukowych: nauk chemicznych, 

K_U07 
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nauk biologicznych oraz niektórych obszarów nauk medycznych, w zakresie fizyki 
medycznej 

S_U03 potrafi skutecznie komunikować się w zakresie fizyki medycznej zarówno ze 
specjalistami jak i niespecjalistami                    

K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego wzrostu poziomu 
wiedzy naukowej w zakresie fizyki medycznej potrafi inspirować i organizować proces 
uczenia się innych osób 

K_K01 

S_K02 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi                             
i popularnonaukowymi w zakresie fizyki medycznej, w celu poszerzenia i pogłębienia 
wiedzy, do przeciwdziałania zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji                                   
z niezweryfikowanych źródeł. 

K_K04 

S_K03 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie fizyki medycznej, do uwzględniania 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 

K_K05 

OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Nazwa specjalności: biofizyka molekularna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie elementy zaawansowanej matematyki, metod matematycznych oraz 
technik obliczeniowych, numerycznych i informatycznych, konieczną do 
rozwiązywania i modelowania problemów fizycznych w zakresie biofizyki 
molekularnej 

K_W05 

S_W02 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury 
badawczej,  specyficznych dla obszaru fizyki, chemii i biologii związane z biofizyką 
molekularną 

K_W08 

S_W03 zna i rozumie w stopniu szczegółowym elementy nauk fizycznych w zakresie biofizyki 
molekularnej 

K_W09 

S_W04 zna i rozumie w stopniu szczegółowym wyrastające z nauk fizycznych metody 
stosowane w naukach chemicznych i biologicznych, w zakresie biofizyki molekularnej 

K_W10 

S_W05 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę, w szczególności laboratoryjną, w zakresie biofizyki molekularnej 

K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzić zaawansowane eksperymenty lub obserwacje                        
w obszarach nauk fizycznych lub związanych z zastosowaniem nauk fizycznych                       
w naukach chemicznych i biologicznych w zakresie biofizyki molekularnej; potrafi 
opracować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod numerycznych i 
komputerowych, 

K_U02 

S_U02 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody K_U07 
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doświadczalne i teoretyczne do innych dyscyplin naukowych: nauk chemicznych, 
nauk biologicznych oraz niektórych obszarów nauk medycznych, w zakresie biofizyki 
molekularnej 

S_U03 potrafi skutecznie komunikować się w zakresie biofizyki molekularnej zarówno ze 
specjalistami jak i niespecjalistami              

K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego wzrostu poziomu 
wiedzy naukowej w zakresie biofizyki molekularnej potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób 

K_K01 

S_K02 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi                         
i popularnonaukowymi w zakresie biofizyki molekularnej, w celu poszerzenia                                    
i pogłębienia wiedzy, do przeciwdziałania zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji                   
z niezweryfikowanych źródeł. 

K_K04 

S_K03 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie biofizyki molekularnej, do uwzględniania 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 

K_K05 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Nazwa specjalności: projektowanie molekularne i bioinformatyka 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 
 Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie elementy zaawansowanej matematyki, metod matematycznych oraz 
technik obliczeniowych, numerycznych i informatycznych, konieczną do 
rozwiązywania i modelowania problemów fizycznych w zakresie projektowania 
molekularnego i bioinformatyki 

K_W05 

S_W02 zna i rozumie teoretyczne zasady działania aparatury badawczej,  specyficznej dla 
obszaru fizyki, chemii i biologii związane z projektowaniem molekularnym                                      
i bioinformatyką 

K_W08 

S_W03 zna i rozumie w stopniu szczegółowym elementy nauk fizycznych w zakresie 
projektowania molekularnego i bioinformatyki 

K_W09 

S_W04 zna i rozumie w stopniu szczegółowym wyrastające z nauk fizycznych metody 
stosowane w naukach chemicznych i biologicznych, w zakresie projektowania 
molekularnego i bioinformatyki 

K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzić zaawansowane eksperymenty lub obserwacje w 
obszarach nauk fizycznych lub związanych z zastosowaniem nauk fizycznych w 
naukach chemicznych i biologicznych w zakresie biofizyki projektowania 
molekularnego i bioinformatyki; potrafi opracować uzyskane wyniki z wykorzystaniem 
metod numerycznych i komputerowych, 

K_U02 

S_U02 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody 
doświadczalne i teoretyczne do innych dyscyplin naukowych: nauk chemicznych, 

K_U07 
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nauk biologicznych oraz niektórych obszarów nauk medycznych, w zakresie 
projektowania molekularnego i bioinformatyki 

S_U03 potrafi skutecznie komunikować się w zakresie biofizyki molekularnej zarówno ze 
specjalistami jak i projektowania molekularnego i bioinformatyki                 

K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego wzrostu poziomu 
wiedzy naukowej w zakresie b projektowania molekularnego i bioinformatyki potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

K_K01 

S_K02 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i 
popularnonaukowymi w zakresie projektowania molekularnego i bioinformatyki, w 
celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy, do przeciwdziałania zagrożeniom przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł. 

K_K04 

S_K03 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie projektowania molekularnego i 
bioinformatyki, do uwzględniania społecznych aspektów praktycznego stosowania 
zdobytej wiedzy i umiejętności. 

K_K05 

 

OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą  0 
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4. Semestr dla kierunku: nie dotyczy 

5. Rok dla specjalności: biofizyka molekularna 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Pracownia fizyczna 
II stopnia A1 
  

    45    45 
 

5 
 
 

 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w 
grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 
doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W08, K_W12, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W02, S_W05, S_U01 

Przedmiot z listy  
Wybrane 
zagadnienia fizyki 

         
 
 

 
 
 

EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
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współczesnej 
Wariant A 
 
Lub 
 
Wariant B  

 
180 

 
 

150 

 
17 
 
 

14 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i biofizyki molekularnej lub pokrewnych obszarów fizyki. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W04, S_U02,S_K01, S_K02  

Wybrane 
zagadnienia 
matematyki 

45   45     90 10 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B matematyka 
nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Poprzedzone diagnozą wiedzy i umiejętności studentów w zakresie matematyki, powtórzenie lub wprowadzenie elementów 
zaawansowanej matematyki niezbędnej do opisu modeli stosowanych w biofizyce molekularnej i pokrewnych obszarach nauk 
fizycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U04, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_K01 
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Wariant A: 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
Wariant B: 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

 
Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-
out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne 
inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13, K_W14, K_W15, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Pracownia 
fizyczna II stopnia 
B1 
(wariant A i B) 
  
lub 

    45   
 
 
 
 
 

 45 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

 
inne - zaliczenie 

na ocenę 
 

 
 

B nauki fizyczne 
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Zespołowy projekt 
studencki 
(tylko wariant A) 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

5 

 
inne - zaliczenie 

na ocenę 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w 
grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 
doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W08, K_W12, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W02, S_W05, S_U01 

Spektroskopia 
molekularna 

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykorzystanie technik spektroskopii stosowanych w laboratoriach naukowych. Zastosowanie spektroskopii FT-IR oraz techniki 
wymiany izotopowej H/D. Metoda widm Ramana, Analiza widm fluorescencyjnych. Jądrowy rezonans magnetyczny 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_K01, S_K03 
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Podstawy 
medycyny 
molekularnej  

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki biologiczne 
nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Genetyczne predyspozycje oraz wpływ czynników środowiskowych na inicjację oraz przebieg chorób,. Podstawy biologii 
systemu immunologicznego. Wybrany przegląd dobrze udokumentowanych chorób rodzinnych. Wybrany przegląd dobrze 
udokumentowanych chorób wynikających z wpływu środowiska. Podstawy komórkowe i molekularne wybranych. Praktyczne 
możliwości  współczesnej medycyny zindywidualizowanego leczenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_U06, K_U07, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_U02, S_K01, S_K03 

Neurobiologia 30        30 3 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Poziomy organizacji układu nerwowego. Zjawiska elektryczne w układzie nerwowym. Podstawy teorii zmysłów. Czucie 
somatyczne i głębokie. Zmysł słuchu. Zmysł wzroku. Kontrola ruchu. Podstawy teorii emocji. Podstawy teorii uczenia się.i 
pamięci. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W10, K_W11, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W04, S_U03, S_K01 
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Teoria grup w 
chemii 

15   15     30 3 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Matematyczny opis kształtu cząsteczek i kryształów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W10, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W04, S_U02, S_U03, S_K01 

Praktyki zawodowe 
BM 

       70 70 3 inne - zaliczenie  nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi 
zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12, K_W13, K_W14, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W05, SU03, S_K01, S_K03  

Łączna liczba punktów ECTS (w I semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w II semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w I semestrze): co najmniej 325 
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Łączna liczba godzin zajęć (w II semestrze): co najmniej 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 625 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Biofizyka 
doświadczalna 

60        60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki biologiczne 
nauki chemiczne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Struktura chemiczna, metabolizm i biologiczna rola biopolimerów. Oddziaływania elektrostatyczne i hydrofobowe stabilizujące 
struktury makrocząsteczek i kompleksów molekularnych. Przegląd zaawansowanych technik badania struktur i dynamiki. 
Genomika. Proteomika. Zwijanie białek i RNA. Kompleksy biomolekularne. Oddziaływania biopolimerów. Błony biologiczne. 
Magnetyczny rezonans jądrowy w diagnostyce medycznej. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_W10, K_W11, K_U06, K_U07, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W03, S_W04, S_U02, S_K01 

Bioinformatyka i 
modelowanie 

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Mechanika molekularna. Metody próbkowania przestrzeni konformacyjnej. Modelowanie środowiska biologicznego. Wybrane 
aspekty analizy symulacji molekularnych. Zagadnienia bioinformatyki. Komputerowo wspomagane projektowanie leków. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10, K_U01, K_U04, K_U06, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W04, S_U02, S_K01 

Pracownia biofizyki 
doświadczalnej  

    120    120 11 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Kwerenda bibliografii i wykonanie własnych prac doświadczalnych z biofizyki – indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela 
akademickiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_K02, 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, SU02, S_K02 

Przedmiot do 
wyboru 

30        30 3 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 
lub 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w naukach fizycznych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W10, K_W11, K_U01, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W04, S_K01 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie * 

        60 6 określone w 
sylabusie 

przedmiotu 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student swobodnie wybiera przedmiot niezwiązany z naukami fizycznymi 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
biofizyki oraz 
projektowania 
molekularnego i 
bioinformatyki 

  30      30 2 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Proseminarium 
biofizyczne B2+ 

       30 30 3 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w 
kontekście pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej 
dziedzinie. Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_W11, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W04, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z wydziałów 
matematyczno-
przyrodniczych  

30        30 3 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 
lub 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
informatyka 
matematyka 



25 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_U06, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_K01 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca mgr. 

       240 240 20 inne – egzamin 
magisterski 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K03, K_K05, K_U07 

* w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych 
** Zespołowy projekt studencki za 5ECTS można zaliczyć jako odrębny przedmiot do wyboru oraz w ramach innych przedmiotów 
Łączna liczba punktów ECTS (w III semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w IV semestrze): 30 
Łączna liczba punków ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w III semestrze): co najmniej 310 
Łączna liczba godzin zajęć (w IV semestrze): co najmniej 350 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 660 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalnością naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Rok dla specjalności: neuroinformatyka 
5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty do 
wyboru z bloku FIZ 
 
Wariant A 
 
Lub 
 
Wariant B 

         
 
 

280 
 
 
 

240 

 
 
 

28 
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EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w naukach fizycznych, w szczególności w zakresie związanym z 
neuroinformatyką. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_U02, S_K01 



28 

Elektrodynamika 
dla 
neuroinformatyków 

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Elektrostatyka i elementy elektrodynamiki klasycznej. Pole elektryczne w tkance biologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U06, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W03, S_W04, S_U01, S_K01 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

EP 
 

 
 
 
 

Proj 
 
 
 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-
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out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne 
inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13, K_W14, K_W15, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium fizyki 
biomedycznej I 

  30      30 2 Inne - 
zaliczenie na 

ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie* 

        45 4 określone w 
sylabusie 

przedmiotu 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinach innych niż nauki fizyczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Programowanie 
zaawansowane FM 
i NI 

15   45     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

 informatyka 
nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój zaawansowanych umiejętności programowania, metod numerycznych oraz korzystania z technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w zakresie zdiagnozowanym przez prowadzącego, niezbędnym do korzystania z narzędzi numerycznych 
neuroinformatyki i fizyki medycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W08, K_U02, K_U03, K_U12, K_K01 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

S_W01, S_W02, S_U01, S_K01 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
wydziałów 
matematyczno-
przyrodniczych 

60   30     90 9 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
informatyka  
matematyka 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. 
 

Symbol efektów K_W11, K_U06, K_U10, K_K01 
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uczenia się dla 
programu studiów 
Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_K01 

Seminarium fizyki 
biomedycznej II 

  30      30 2 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

* w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych 
Łączna liczba punktów ECTS (w I semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w II semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w I semestrze): co najmniej 400  
Łączna liczba godzin zajęć (w II semestrze): co najmniej 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 625  
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Modelowanie 
matematyczne 
procesów w biologii i 
medycynie 

15   30     45 4,5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki biologiczne 
nauki medyczne 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Modele w naukach biologicznych. Elementy analizy jakościowej modeli dynamicznych przestrzennie jednorodnych. 
Modelowanie wzrostu i oddziaływania populacji organizmów. Modelowanie neuronów biologicznie realistycznych. Elementy 
analizy jakościowej modeli dynamicznych przestrzennie niejednorodnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10, K_U06, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U02, S_K01 

Modelowanie 
komputerowe układu 
nerwowego 

30   45     75 7,5 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Modele  leżące u podstaw dynamicznych procesów neuronalnych: pasywne własności błony neuronalnej, aktywne prądy 
jonowe i potencjały czynnościowe, przekaźnictwo synaptyczne, generacja aktywności rytmicznej i synchronizacja.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U06, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U02, S_K01 

Statystyka II 
 

30   60     90 8 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prawdopodobieństwo a statystyka. Podstawowe metody rachunku prawdopodobieństwa. Podstawowe rozkłady statystyczne. 
Chi kwadrat. ANOVA. Bardziej zaawansowane statystyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U01, K_U02, K_U11, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U02, S_K01 

Praktyki zawodowe 
FM NI 

       70 70 3 inne - zaliczenie  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi 
zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12, K_W13, K_W14, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 



34 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W05, SU03, S_K01, S_K03  

Seminarium fizyki 
biomedycznej III 

  30      30 2 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki* 

        20 2 określone w 
sylabusie 

przedmiotu 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinach innych niż nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Przedmioty do 
wyboru z listy 
wydziałów 
matematyczno-
przyrodniczych 

75        75 8 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
informatyka 
matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_U06, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_K01 

Proseminarium 
magisterskie B2+  

       30 30 3 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w 
kontekście pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej 
dziedzinie. Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_W11, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium fizyki 
biomedycznej IV 

  30      30 2 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca mgr. 

    240    240 20 egzamin 
magisterski 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 

         
75 

 
5 

 
zaliczenie na 

ocenę 

 
B 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K03, K_K05, K_U07 

* w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych 
** Zespołowy projekt studencki za 5ECTS można zaliczyć jako odrębny przedmiot do wyboru oraz w ramach innych przedmiotów 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w III semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w IV semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 705 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 705 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Rok dla specjalności: fizyka medyczna 

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Pracownia fizyczna 
II stopnia A1 
lub 
Zespołowy projekt 
studencki 

    45    45 5 
 
 
 

5 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

 
inne - zaliczenie 

na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w 
grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 
doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W08, K_W12, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W05, S_U01 
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Elektrodynamika dla 
neuroinformatyków 

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Elektrostatyka i elementy elektrodynamiki klasycznej. Pole elektryczne w tkance biologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U06, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_W04, S_U01, S_K01 

Przedmioty do 
wyboru z bloku FIZ 
 

60   60     120 9 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w naukach fizycznych, w szczególności w zakresie związanym z 
fizyką medyczną. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_U02, S_K01 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
wydziałów 
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matematyczno-
przyrodniczych 
 
Wariant A 
 
lub 
 
Wariant B 

 
 
 

90 
 
 
 

60 

 
 
 

9 
 
 
 

6 

 
 
 
 

EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

 
 
 
 
B 

 
 
 
nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
informatyka 
matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_U06, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_K01 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady 
skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw 
spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, 
profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13, K_W14, K_W15, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Seminarium fizyki 
biomedycznej I 

  30      30 2 Inne - 
zaliczenie na 

ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Pracownia fizyczna 
II stopnia B1 
lub 

    45    45 5 
 
 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

 

B nauki fizyczne 
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Zespołowy projekt 
studencki 

 
5 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w 
grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 
doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W08, K_W12, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W05, S_U01 

Fizyczne podstawy 
radioterapii 

30   30     60 5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Źródła promieniowania stosowane w radioterapii. Metody dozymetrii klinicznej. Metody i systemy planowania leczenia. Rodzaje 
radioterapii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W10, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04, S_U02, S_K03 

Radiobiologia 
 

30        30 3 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

 nauki fizyczne 
nauki biologiczne 
nauki medyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Oddziaływanie promieniowania z materią. Elementy biologii komórki. Mutacje i abberacje. Uszkodzenia i naprawa DNA. 
Dozymetria biologiczna. Cechy nowotworów. Biologiczne podstawy radioterapii. Efekt widza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W10, K_U02, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K03 

Mechanika 
kwantowa 

60   60     120 9 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Funkcja falowa i równanie Schrödingera. Zasada superpozycji stanów kwantowych. Liniowość równania Schrödingera i jej 
konsekwencje. Postulaty mechaniki kwantowej. Obserwable. Zasada nieoznaczoności. Klasyfikacja rozwiązań równania 
Schrödingera. Oscylator harmoniczny. Kwantowa teoria momentu pędu. Cząstka w polu sił centralnych. Atom wodoru. Metody 
przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U04, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U02, S_K01 

Sygnały 
bioelektryczne 

15        15 2 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Biofizyka komórki – błona komórkowa, transport przez błony. Potencjał spoczynkowy i potencjał czynnościowy w komórce 
nerwowej. Przewodzenie impulsów nerwowych. Synapsy. Autonomiczny układ nerwowy. Gruczoły potowe. Reakcja skórno-
galwaniczna - sygnał GSR. Wykrywacz kłamstw. Biofizyka układu krążenia. Biofizyka tkanki mięśniowej. Generacja i rejestracja 
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sygnału EEG. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U06, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW04, S_U02, S_K01 

Seminarium fizyki 
biomedycznej II 

  30      30 2 Inne - 
zaliczenie na 

ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki
* 

        10 1 określone w 
sylabusie 

przedmiotu 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinach innych niż nauki fizyczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

* w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 685 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 685 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Statystyka II 30   60     90 8 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prawdopodobieństwo a statystyka. Podstawowe metody rachunku prawdopodobieństwa. Podstawowe rozkłady statystyczne. 
Chi kwadrat. ANOVA. Bardziej zaawansowane statystyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U01, K_U02, K_U11, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U02, S_K01 

Modelowanie 
matematyczne 
procesów w biologii i 
medycynie 

15   30     45 4,5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki biologiczne 
nauki medyczne 
matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Modele w naukach biologicznych. Elementy analizy jakościowej modeli dynamicznych przestrzennie jednorodnych. 
Modelowanie wzrostu i oddziaływania populacji organizmów. Modelowanie neuronów biologicznie realistycznych. Elementy 
analizy jakościowej modeli dynamicznych przestrzennie niejednorodnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10, K_U06, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U02, S_K01 

Planowanie 
radioterapii 
 

30   45     75 7,5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

 nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Planowanie leczenia – definicje, raporty. Planowanie leczenia poszczególnych narządów. Wybrane techniki radioterapii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

SW02, S_W04, S_U02, K_K03 
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specjalności 
Warsztaty z metod 
terapeutycznych 

   30     30 3 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Struktura skryptów i budowa detektora. Definiowanie fantomu w symulacji. Procesy fizyczne – opis i zastosowanie w symulacji. 
PET – pełna symulacja. Obrazowanie za pomocą SPECT. Symulacja gamma kamery. Terapia z użyciem wiązek fotonowych, 
elektronowych i terapia protonowa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_02, S_K01, S_K03 

Praktyki zawodowe 
FM NI 

       70 70 3 inne - zaliczenie  nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi 
zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12, K_W13, K_W14, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W05, SU03, S_K01, S_K03  
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Seminarium fizyki 
biomedycznej III 

  30      30 2 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki* 

        75 7 określone w 
sylabusie 

przedmiotu 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinach innych niż nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Proseminarium 
magisterskie B2+ 

       30 30 3 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w 
kontekście pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej 
dziedzinie. Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_W11, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium fizyki 
biomedycznej IV 

  30      30 2 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca mgr. 

    240    240 20 inne - egzamin 
magisterski 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
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uczenia się dla 
programu studiów 

K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K03, K_K05, K_U07 

* w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych 
** Zespołowy projekt studencki za 5ECTS można zaliczyć jako odrębny przedmiot do wyboru oraz w ramach innych przedmiotów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 790 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 790 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
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– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 
Rok dla specjalności: projektowanie molekularne i bioinformatyka 

5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Algorytmika i metody 
obliczeniowe 
bioinformatyki 

30   30     60 5 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Modelowanie problemów biologicznych za pomocą znanych problemów informatycznych. Grafy jako struktury danych 
powszechnie używane do kodowania instancji problemów bioinformatycznych. Przykłady zastosowania znanych algorytmów.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U05, K_U06, K_U07, K_K01, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U02, S_K01 

Technologie w skali 
genomowej I 

30   30     60 4,5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki chemiczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Genomika. Technologie sekwencjonowania kwasów nukleinowych. Proteomika. Eksperymentalne metody identyfikacji białek i 
analizy proteomów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W07, K_W10, K_U04, K_U05, K_U06, K_07, K_U01, K_U02, K_U05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04, S_U02, S_K01, S_K02 

Metody modelowania 
matematycznego i 
komputerowego w 
naukach 
przyrodniczych 

60        60 5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B informatyka 
matematyka 
nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Współczesne tendencje i strategie badań złożonych układów w naukach przyrodniczych z wykorzystaniem metod fizyki 
teoretycznej, informatyki stosowanej i technik symulacyjnych. Współczesne architektury komputerowe - od komputerów 
osobistych do superkomputerów. Światowe i polskie centra superkomputerowe oraz przegląd badań i usług w nich 
realizowanych. Metody programowania na architekturach równoległych. Wieloskalowe metody modelowania i symulacje 
złożonych układów i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych jako niezbędny element badań w celu zrozumienia ich 
struktury i funkcji. Przegląd wiodących metod i środowisk obliczeniowych stosowanych w naukach (bio)molekularnych i 
materiałowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U01, S_K01 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady 
skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw 
spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, 
profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13, K_W14, K_W15, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie
* 

        40 4 określone w 
sylabusie 

przedmiotu 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Metody wirtualnej 
rzeczywistości w 
bioinformatyce 

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki biologiczne 
informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Środowisko wirtualnej rzeczywistości systemów Mathematica lub innego modelowego środowiska w badaniach wybranych, 
prostych układów modelowych. Metody wirtualnej rzeczywistości w badaniach struktury i dynamiki bardziej złożonych układów. 
Podstawowe elementy specjalizowanego systemu wirtualnej rzeczywistości do trójwymiarowej wizualizacji i manipulowania 
strukturami (bio)molekularnymi. Podstawy metody dynamiki molekularnej. Sterowana dynamika molekularna w 
zastosowaniach praktycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W07, K_W10, K_U03, K_U07, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W04, S_U02, S_K01 

Przedmioty do 
wyboru z wydziałów 
matematyczno-
przyrodniczych 
 
Wariant A 
 
lub 
 
Wariant B 

         
 
 
 

 
195 

 
 
 

165 

 
 
 
 
 

19,5 
 
 
 

16,5 

 
 
 

EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

 
 
 
 

B 

nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
matematyka 
informatyka 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_U06, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_K01 

Metody biologii 
strukturalnej 
 

30   30     60 5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowe pojęcia krystalograficzne. Elementy spektroskopii molekularnej. Zastosowania spektroskopii magnetycznego 
rezonansu jądrowego w biologii.  

Symbol efektów K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_W12, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U09, K_K01 
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uczenia się dla 
programu studiów 
Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U01, S_U03, S_K01 

Podstawy medycyny 
molekularnej 

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki medyczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Genetyczne predyspozycje oraz wpływ czynników środowiskowych na inicjację oraz przebieg chorób,. Podstawy biologii 
systemu immunologicznego. Wybrany przegląd dobrze udokumentowanych chorób rodzinnych. Wybrany przegląd dobrze 
udokumentowanych chorób wynikających z wpływu środowiska. Podstawy komórkowe i molekularne wybranych. Praktyczne 
możliwości  współczesnej medycyny zindywidualizowanego leczenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_U06, K_U07, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_U02, S_K01, S_K03 

Praktyki zawodowe 
PM 

       70 70 3 inne - zaliczenie  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi 
zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13, K_W14, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SU03, S_K01, S_K03  

* w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 695 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 695 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Technologie w skali 
genomowej II 

30   60     90 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki chemiczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Techniczne i algorytmiczne aspekty nowoczesnych technik w skali genomowej. Zapoznanie się z zaletami i ograniczeniami 
różnych technik sekwencjonowania. Przykłady problemów i typowych dla nich metod statystycznych i algorytmicznych. 
Szczególny nacisk będzie położony na metody sekwencjonowania DNA i RNA oraz algorytmy do analizy różnych danych 
pochodzących z tego rodzaju eksperymentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W10, K_U04, K_U05, K_U06, K_U09, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W04, S_U03, S_K01 

 

Pracownia 
specjalistyczna I* 
 

   120     120 10 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych, mogą być związane z przygotowywaniem pracy 
magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Przedmiot do wyboru 
z listy FIZ  

        120 12 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 
lub 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w naukach fizycznych, w szczególności w zakresie związanym z 
projektowaniem molekularnym i bioinformatyką. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_U06, K_U10, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_K01 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie
** 

        30 2 określone w 
sylabusie 

przedmiotu 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Seminarium biofizyki 
oraz projektowania 
molekularnego i 
bioinformatyki 

  30      30 2 Inne - 
zaliczenie na 

ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 



60 

specjalności 
Proseminarium 
biofizyczne B2+ 

       30 30 3 Inne - 
zaliczenie na 

ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w 
kontekście pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej 
dziedzinie. Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_W11, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
wydziałów 
matematyczno-
przyrodniczych 
 

45        45 5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 
lub 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
matematyka 
informatyka 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_U06, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_K01 
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Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca mgr. 

    240    240 20 egzamin 
magisterski 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K03, K_K05, K_U06 

Zespołowy projekt studencki można zaliczyć jako odrębny przedmiot do wyboru lub w ramach przedmiotów do wyboru lub pracowni i 
pracy magisterskiej 
*w ramach „Pracowni specjalistycznej I” można zrealizować „Zespołowy projekt studencki 2” za 5 ECTS 
** w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych 
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Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): co najmniej 780 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 780 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne  

 
 
 
 
 
nauki chemiczne 
 
 

70% biofizyka molekularna 
58% neuroinformatyka 
54% fizyka medyczna 
50% projektowanie molekularne i 
bioinformatyka 
 
7% biofizyka molekularna 
4% neuroinformatyka 
2% fizyka medyczna 
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nauki biologiczne 
 
 

13% projektowanie molekularne 
i bioinformatyka 
 
9% biofizyka molekularna 
8% neuroinformatyka 
5% fizyka medyczna 
17% projektowanie molekularne 
i bioinformatyka 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki medyczne 9% biofizyka molekularna 
5% neuroinformatyka 
16% fizyka medyczna 
16% projektowanie molekularne 
i bioinformatyka 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarna 
Kod ISCED 0533 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 69 biofizyka molekularna 

76 neuroinformatyka 
59 fizyka medyczna 
66 projektowanie 
molekularne 
i bioinformatyka 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

157 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 
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5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

113 biofizyka molekularna 
109 neuroinformatyka 
104,5 fizyka medyczna 
115 projektowanie 
molekularne i 
bioinformatyka 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych min. 70h, 3 ECTS 
Praktyki mają na celu: poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; kształtowanie umiejętności 
niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania 
kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; 
pogłębianie wiedzy o poszczególnych dziedzinach gospodarki; stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy;  
poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów 
Wspólnot Europejskich; poszerzenie znajomości języków obcych.  
Praktyka zawodowa może być odbywana u wybranego przez studenta Organizatora praktyk, którego profil działania umożliwia studentowi 
zrealizowanie celów praktyki lub w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki. Student może 
dokonać wyboru Organizatora praktyk/Organizatora praktyki z bazy ofert Wydziału, elektronicznej bazy ofert Biura Zawodowej Promocji 
Absolwentów lub innych źródeł. 
Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych/praktyki zawodowej, zawieranego 
pomiędzy Wydziałem a Organizatorem praktyk/Organizatorem praktyki. 
”. 
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