Pedagogika
studia I stopnia
Obszar kształcenia ogólnego:






Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
Technologie informacyjne
Podst. prawa i ochrona wł. intelektualnej
BHP z ergonomią
Komunikacja społeczna i interpersonalna

Obszar kształcenia kierunkowego:




















Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Historia filozofii
Etyka
Psychologia ogólna
Psychologia rozwoju człowieka
Socjologia ogólna
Socjologia wychowania
Pojęcia i systemy pedagogiczne
Współczesne problemy pedagogiki
Systemy edukacji w Polsce i w UE
Warsztat umiejętności pedagogicznych
Projektowanie własnej ścieżki rozwoju
Historia wychowania
Teoretyczne podstawy wychowania
Teoretyczne podstawy kształcenia
Pedagogika społeczna
Diagnoza pedagogiczna
Metody badań pedagogicznych
Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej

Obszar zajęć do wyboru:
 Przedmiot kompetencji społecznych (PKS):
W ramach bloku przedmiotów kompetencji społecznych w ciągu całego toku studiów
studenci wybierają po jednym przedmiocie w semestrze spośród puli proponowanych
przedmiotów, dla przykładu:





Retoryka z erystyką
Autoprezentacja
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Rozwiązywanie konfliktów – warsztat
UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.






















Negocjacje w szkole
Dietetyka
Radzenie sobie ze stresem
Animacja kulturalna
Zarządzanie projektami
Budowanie zespołu
Język obcy
Filozofia człowieka
Filozofia społeczna
Psychologia kliniczna
Psychologia społeczna
Podstawy pedagogiki specjalnej
Podstawy pracy rewalidacyjnej
Podstawy terapii pedagogicznej
Terapia zajęciowa
Profilaktyka społeczna
Patologie społeczne
Edukacja i promocja zdrowia
Podstawy andragogiki
Metody kształcenia dorosłych

Obszar specjalnościowy
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza:














Metody pracy socjalnej
Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
Opieka paliatywna
Metody pracy z dzieckiem trudnym
Emisja i higiena głosu
Metody pracy op. - wychowawczej
Elementy doradztwa zawodowego
Profilaktyka uzależnień
Organizacje działające na rzecz dzieci
Pedagogika twórczości z animacją społeczno - kulturalną
Etyka pracy opiekuna - wychowawcy
Zarządzanie w działalności opiekuńczo – wychowawczej
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Pedagogika wieku dziecięcego:








Edukacja muzyczna z metodyką
Metodyka wychowania przedszkolnego
Edukacja polonistyczna z metodyką
Edukacja matematyczno - informatyczna z metodyką
Higiena głosu z logopedią
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Praca z dzieckiem trudnym
UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.







Edukacja plastyczno - techniczna z metodyką
Metodyka kształcenia zintegrowanego
Edukacja motoryczno - zdrowotna z metodyką
Edukacja przyrodniczo-społeczna z metodyką
Etyka pracy nauczyciela z pedeutologią

Doradztwo zawodowe i personalne:













Pedagogika pracy
Ergonomia pracy
Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
Teorie i modele poradnictwa
Metodyka kształcenia BHP
Metodyka doradztwa personalnego
Psychologia pracy i organizacji
Doradca zawodowy w szkole
Podstawy prawa pracy
Problemy współczesnego rynku pracy
Etyka pracy doradcy zawodowego i personalnego
Zawodoznawstwo

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.

