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semestr 1 

1. Metodologia badań pedagogicznych  
2. Antropologia kulturowa 
3. Współczesne koncepcje filozoficzne  
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 przezycia 

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 Język obcy  
19. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
20. Przedmioty fakultatywne 
21. Praktyka śródroczna  

semestr 2 

1. Ewaluacja instytucji edukacyjnych/ Ocena jakości pracy 
instytucji  

2. Innowacje pedagogiczne/Edukacja alternatywna  
3. Pierwsza pomoc/Pomoc przedmedyczna  
4. Pedagogika resocjalizacyjna  
5. Placówki resocjalizacji i  pomocy postpenitencjarnej  
6. Psychopatologia wieku dziecięcego  
7. Socjoterapia 
8. Diagnoza w resocjalizacji i socjoterapii  
9. Podstawy terapii pedagogicznej - organizacja procesu 

terapeutycznego 
10. Praca korekcyjno-kompensacyjna 
11. Metodyka resocjalizacji  
12. Problematyka uzależnień wśród młodzieży  
13. Praca z dzieckiem z deficytami rozwojowymi  
14. Mediacje i negocjacje w sytuacji kryzysowej  
15. Wsparcie i pomoc rodzinie zagrożone  



16. Profilaktyka szkolna z elementami profilaktyki społecznej 
/Działania prewencyjne w szkole i w środowisku lokalnym  

17. Seminarium magisterskie 
18. Praktyka dydaktyczna śródroczna  

semestr 3 

1. Pato logie społeczne i subkultury młodzieżowe  
2. Metodyka pracy socjoterapeuty  
3. Metodyka pracy z marginalizowanymi i wykluczonymi  
4. Metodyka pracy kuratora i mediatora sądowego  
5. Wybrane zagadnienia z prawa karnego i kryminalistyki  
6. Metodyka wychowania fizycznego i edukacja zdrowotna 
7. Metodyka zajęć korekcyjno -kompensacyjnych dla dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną  
8. Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego  
9. Przedmioty fakultatywne 
10. Edukacja medialna/ Nowe technologie w edukacji  
11. Pedagogika penitencjarna / Struktura i zadania zakładów 

karnych 
12. Organizacja pomocy społecznej/ Formy i funkcje pomocy 

społecznej  
13. Diagnoza i przeciwdziałanie agresji szkolnej i 

międzyrówieśniczej/ Trening ART.  
14. Podstawy terapii logopedycznej/ Praca terapeutyczna z 

dzieckiem z zaburzeniami mowy 
15. Seminarium magisterskie 
16. Praktyka dydaktyczna ciągła  

semestr 4 

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

2. Interwencja kryzysowa 
3. Kryminologia z elementami wiktymologii  
4. Superwizja 
5. Diagnoza zagrożeń i budowa programów profilaktycznych 
6. Edukacja regionalna/Dziedzictwo kulturowe regionu  
7. Mulimedia w terapii/ Nowe technologie w pracy 

terapeutycznej  
8. Metodyka zajęć korekcyjno -kompensacyjnych dla dzieci z 

niepełnosprawnością sprzężoną/Praca  korekcyj no-
kompensacyjna z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną  

9. Muzyka w pracy terapeutycznej/Muzykoterapia  
10. Plastyka w pracy terapeutycznej/Arteterapia  
11. Metodyka zajęć korekcyjno -kompensacyjnych dla dzieci z 

zaburzeniami zachowania/Praca  korekcyjno -kompensacyjna z 
dzieckiem z zaburzeniami zachowania  

12. Seminarium magisterskie 
13. Praktyka dydaktyczna ciągła  
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