
wykład zaj. Inne wykład zaj. Inne

1
Moduły do wyboru zajęć ogólnouczelnianych oraz na innym kierunku studiów - wybór dwóch 

modułów z przedstawionych propozycji: każdy moduł 30 godzin zajęć i 2 pkt ECTS 60 60 4 zaliczenie

2
Moduły do wyboru zajęć na innym kierunku studiów - wybór dwóch modułów z przedstawionych 

propozycji: każdy moduł 30 godzin zajęć i 2 pkt ECTS 60 60 zaliczenie 4

3 Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki 30 30 2 zaliczenie

4 Wprowadzenie do socjologii 30 30 3 zaliczenie

5 Wprowadzenie do psychologii 45 30 15 4 zaliczenie

6 Filozoficzne i doktrynalne podstawy pedagogiki 45 30 15 5 egzamin

7 Pedagogika ogólna 45 30 15 5 egzamin

8 Historia wychowania 45 30 15 5 egzamin

9 Technologie informacyjne 30 30 2 zaliczenie

10 Psychologia społeczna 30 15 15 zaliczenie 3

11 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 30 15 15 zaliczenie 3

12 Pedagogika społeczna 45 15 30 egzamin 5

13 Teoretyczne podstawy wychowania 30 15 15 zaliczenie 3

14 Teoretyczne podstawy kształcenia 30 15 15 zaliczenie 3

15 Metodologia badań pedagogicznych 60 30 30 egzamin 6
16 Wprowadzenie do andragogiki i edukacji ustawicznej 30 15 15 zaliczenie 3

Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku I: 645 240 90 30 180 135 30

wykład zaj. Inne wykład zaj. Inne

1 Psychologia kliniczna 45 30 15 4 zaliczenie

2 Socjologia edukacji 45 30 15 4 zaliczenie

3 Socjologia rodziny 45 30 15 4 zaliczenie

4 Komunikacja społeczna 45 30 15 4 zaliczenie

5 Psychologia rozwojowa i osobowości 45 30 15 4 zaliczenie

6 Podstawy logopedii 45 30 15 4 zaliczenie

7 Ochrona własności intelektualnej i innych dóbr 45 30 15 4 zaliczenie

8 Patologie społeczne 45 30 15 4 zaliczenie

9 Edukacja międzykulturowa 45 30 15 4 zaliczenie
10 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z metodyką 45 30 15 4 zaliczenie

10 Wychowanie fizyczne - wybór innego przedmiotu w przypadku zwolnienia z zajęć w-f 30 30 2 zaliczenie

11 Język obcy - wybór języka 60 30 2 30 zaliczenie 2
12 Seminarium dyplomowe - wybór promotora i tematu pracy 15 15 zaliczenie 1

13 Praktyka - wybór miejsca praktyki 240 90 4 150 zaliczenie 5

14 Podstawy ergonomii oraz BHP w pracy pedagoga 15 15 2 zaliczenie

15 Podstawy wiedzy o rodzinie z elementami prawa człowieka i ich ochrony 30 15 15 zaliczenie 2

15a w tym zajęcia kształtujace umiejętnosci praktyczne i kompetencje społeczne 15 godzin

16 Metodyka pracy asystenta rodziny 45 15 30 egzamin 5

17 Prawo, procedury prawne i uprawnienia w pracy asystenta rodziny 60 30 30 zaliczenie 4

17a w tym zajęcia kształtujace umiejętnosci praktyczne i kompetencje społeczne 15 godzin

17b w tym prawnoorganizacyjne  podstawy systemu pomocy społecznej w Polsce 15 godzin

18 Ekonomia i doractwo w organizacji gospodarstwa domowego 45 15 30 zaliczenie 3

18a w tym zajęcia kształtujace umiejętnosci praktyczne i kompetencje społeczne 15 godzin

19 Komunikacja interpersonalna z elementami negocjacji i mediacji w pracy asystenta rodziny 45 15 30 zaliczenie 3

19a w tym zajęcia kształtujace umiejętnosci praktyczne i kompetencje społeczne 15 godzin
20 Diagnoza deficytów i potencjału rodzinnego oraz zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży 45 15 30 egzamin 5

Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku II: 855 150 240 30 105 360 30

Plany studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim  2014 - 2015

Kierunek: pedagogika - studia I stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki - asystent rodziny

Moduły nauk podstawowych

Pkt.     

ECT

Pkt.     

ECTS

Forma 

zalicz. 

Pkt.     

ECT

Moduły zwiazane z kierunkiem studiów do wyboru (do zaliczenia w semestrze III 20 pkt ECTS z propozycji:)

semestr I

Pkt.     

ECTS

Rok  I - studia stacjonarne - bezpośredni udział w zajęciach nauczycieli i studentów

ilość 

godz.

nazwa przedmiotuLp.

Forma 

zalicz.

Moduły do wyboru zajęć ogólnouczelnianych oraz na innym kierunku studiów

semestr II

Obowiązkowe kursy do zaliczenia w I semestrze:    przysposobienie biblioteczne - 4 godz  zajęć, BHP - 4 godziny zajęć                                                                                                                                          

Rok  II - studia stacjonarne - bezpośredni udział w zajęciach nauczycieli i studentów

semestr III semestr IV

ilość 

godz.

Moduły do wyboru na innym kierunku studiów i związane z kierunkiem studiów

Lp.

Moduły zwiazane ze specjalnością - asystent rodziny (wybór modułów na etapie wyboru specjalności

nazwa przedmiotu



wykład zaj. Inne wykład zaj. Inne

1 Język obcy - wybór języka 60 30 2 30 egzamin 3
2 Seminarium dyplomowe - wybór promotora i tematu pracy 60 30 2 30 zaliczenie 2

3 Przygotowanie pracy dyplomowej - praca indywidualna studenta (około 250 godzin) 10

4 Praktyka - wybór miejsca praktyki 80 80 4 zaliczenie

5 Trening umiejętności wychowawczych i społecznych 30 30 2 zaliczenie

5a w tym zajęcia kształtujace umiejętnosci praktyczne i kompetencje społeczne - 30 godzin
6 Metody terapii rodziców, dzieci i młodzieży z zaburzeniemi rozwojowymi 60 15 15 4 zaliczenie

6a w tym zajęcia kształtujace umiejętnosci praktyczne i kompetencje społeczne - 15 godzin

7 Planowanie pracy i  sporzadzanie dokumentacji  w pracy  asystenta rodziny 75 15 30 5 zaliczenie

7a w tym zajęcia kształtujace umiejętnosci praktyczne i kompetencje społeczne - 15 godzin

8 Interwencja kryzysowa wobec rodziny 30 15 15 4 zaliczenie

9 Organizacja pracy w rodzinie oraz pomocy indywidualnej i instytucjonalnej 15 45 7 zaliczenie

9a w tym zajęcia kształtujace umiejętnosci praktyczne i kompetencje społeczne - 30 godzin

10 Wspieranie  rozwoju osobistego rodzica 45 15 30 zaliczenie 4

10a w tyn zajęcia kształtujace umiejętnosci praktyczne i kompetencje społeczne - 30 godzin

11 Edukacja  zdrowotna w  rodzinie z elementami pielęgnacji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych 60 15 45 zaliczenie 7

11a w tym zajęcia kształtujace umiejętnosci praktyczne i kompetencje społeczne - 30 godzin

12

Warsztat radzenia sobie ze stresem zawodowym i analizą potencjału osobistego asystenta 

rodziny 30 30 zaliczenie 4

12a w tym zajęcia kształtujace umiejętnosci praktyczne i kompetencje społeczne - 30 godzin

A Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku III: 530 60 275 30 30 165 30

B Ogółem godziny  i punkty ECTS minimalne  do zrealizowania w toku studiów: 2030 450 605 90 315 660 90

C Dodatkowe zajęcia:  konsultacje , zaliczenia modułów- zgodnie z programem studiów 

Rok  III - studia stacjonarne - bezposredni udział w zajęciach nauczycieli i studentów

Pkt.     

ECT

semestr V semestr VI Forma 

zalicz.

Pkt.     

ECTSnazwa przedmiotu

ilość 

godz.

Moduły zwiazane ze specjalnością - asystent rodziny (wybór modułów na etapie wyboru specjalności)

Lp.

Moduły do wyboru na innym kierunku studiów związane z kierunkiem studiów


