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wykaz przedmiotów 

semestr 1 

1. Metodologia badań pedagogicznych 
2. Antropologia kulturowa 
3. Współczesne koncepcje fi lozoficzne 
4. Współczesne koncepcje etyki 
5. Współczesne problemy socjologii 
6. Współczesne problemy psychologii 
7. Psychologia rozwojowa dzieci i  młodzieży 
8. Podstawy logiki 
9. Pedagogiczne postępowanie diagnostyczne/Diagnoza 

pedagogiczna 
10. Teoria wychowania estetycznego/Pedagogia przeżycia 

estetycznego 
11. Dydaktyka ogólna 
12. Pedagogika ogólna 
13. Współczesne teorie wychowania 
14. Pedagogika specjalna 
15. Andragogika 
16. Pedeutologia 
17. Emisja i  higiena głosu 
18. Wychowanie fizyczne 
19. Język obcy 
20. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
21. Przedmioty fakultatywne 

semestr 2 

1. Ewaluacja instytucji  edukacyjnych/Ocena jakości pracy szkoły 
2. Innowacje pedagogiczne/Edukacja alternatywna 
3. Pierwsza pomoc/Pomoc przedmedyczna 
4. Edukacja elementarna 
5. Metodyka edukacji wczesnoszkolnej  
6. Metodyka edukacji przedszkolnej  
7. Podstawy języka polskiego 
8. Metodyka edukacji polonistycznej 
9. Dziecko w świecie literatury 
10. Kultura żywego słowa 
11. Edukacja muzyczna z metodyką 
12. Psychopatologia wieku dziecięcego 
13. Podstawy wczesnego wspomagania 
14. Diagnoza funkcjonalna sprawności percepcyjno-motorycznych 

i poznawczych 
15. Diagnoza funkcjonalna rozwoju emocjonalnego, komunikacji  i  

kompetencji społecznych 
16. Seminarium magisterskie 
17. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (hospitacyjno-



asystencka -  śródroczna 

semestr 3 

1. Podstawy matematyki 
2. Metodyka edukacji matematycznej 
3. Podstawy przyrody 
4. Metodyka edukacji przyrodniczej  
5. Nauka gry na instrumencie 
6. Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych 
7. Edukacja plastyczna z metodyką 
8. Metodyka wychowania fizycznego i edukacja zdrowotna 
9. Neuropsychologia kliniczna dziecka 
10. Konstruowanie indywidualnych planów rozwoju dziecka oraz 

programów terapeutycznych 
11. Psychopatologiczne metody wspomagania rozwoju małego 

dziecka 
12. Przedmioty fakultatywne 
13. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza/Praca opiekuńczo-

wychowawcza 
14. Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z 

dysfunkcją słuchu/Praca terapeutyczna z małym dzieckiem z 
dysfunkcją słuchu 

15. Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej/Praca 
terapeutyczna z małym dzieckiem z zaburzeniami mowy 

16. Seminarium magisterskie 
17. Praktyka dydaktyczna (hospitacyjno-metodyczna) -śródroczna 

semestr 4 

1. Prawo oświatowe oraz struktura i funkcje placówek 
oświatowych/Prawo w oświacie i  organizacja placówek 
edukacyjnych 

2. Edukacja regionalna/Dziedzictwo kulturowe regionu 
3. Metodyka wczesnego wspomagania dziecka z zaburzeniami 

napięcia mięśniowego/Stymulacja dziecka z zaburzeniami 
napięcia mięśniowego 

4. Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z 
dysfunkcja wzroku/Praca terapeutyczna z małym dzieckiem z 
dysfunkcją wzroku 

5. Metodyka wczesnego wspomagania z niepełnosprawnością 
sprzężoną/Praca terapeutyczna z małym dzieckiem z 
niepełnosprawnością sprzężoną 

6. Wsparcie rodziny małego dziecka/Modele i  formy wsparcia 
rodziny małego dziecka 

7. Muzyka w procesie wspomagania rozwoju małego 
dziecka/Muzyka w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem 

8. Plastyka w procesie wspomagania rozwoju małego 
dziecka/Plastyka w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem 

9. Komunikacja AAC/Wspomagające i alternatywne metody 
komunikacji  

10. Seminarium magisterskie 
11. Praktyka dydaktyczna (metodyczna) - (ciągła)  
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