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semestr 1 

1. Historia fi lozofii  
2. F i lozofia wychowania 
3. Wprowadzenie do psychologii 
4. Psychologia ogólna 
5. Socjologia ogólna 
1. Wprowadzenie do pedagogiki 
2. Historia myśli pedagogicznej 
3. Pedagogika społeczna 
4. Język obcy 
5. Technologia informacyjna 
6. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 
7. Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią 
8. Komunikacja interpersonalna/Komunikacja w grupie 
9. Przedmioty fakultatywne 

semestr 2 

1. Antropologia fi lozoficzna 
2. Psychologia rozwojowa i osobowości  
3. Psychologia wychowawcza i społeczna 
4. Socjologia wychowania 
5. Socjologia kultury 
6. Pojęcia i  systemy pedagogiczne 
7. Wprowadzenie do diagnozy psychopedagogicznej/Elementy 

psychopedagogicznego postępowania diagnostycznego 
8. Etyka w pracy pedagogicznej/Etyka zawodu nauczyciela 
9. Teoretyczne podstawy wychowania 
10. Dydaktyka ogólna 
11. Emisja i  higiena głosu 
12. Pedagogika porównawcza/Współczesna myśl pedagogiczna 
13. Język obcy 
14. Ochrona własności intelektualnej/Podstawy prawa 

autorskiego 
15. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (hospitacyjno-

asystencka -  śródroczna 

semestr 3 

1. Pedagogika specjalna 
2. Język obcy 
3. Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej  
4. Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego 
5. Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego 
6. Przedmioty fakultatywne 
7. Psychopatologia/Psychologia zaburzeń 
8. Muzyka w pracy resocjalizacyjnej/Muzykoterapia w pracy 



resocjalizacyjnej  
9. Wychowanie społeczne niedostosowanych/Kształcenie 

społeczne niedostosowanych 
10. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach 

resocjalizacyjnych/Praca opiekuńczo-wychowawcza 
11. Praktyka resocjalizacyjna (hospitacyjno-asystencka) -  

śródroczna 

semestr 4 

1. Pedagogika dziecka ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi/Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

2. Język obcy 
3. Metodyka pracy resocjalizacyjnej  
4. Prawne postępowanie w sprawach nieletnich 
5. Kryminologia 
6. Patologie społeczne/Zaburzenia zachowań społecznych 
7. Plastyka w pracy resocjalizacyjnej/Terapia przez sztukę w 

pracy resocjalizacyjnej  
8. Metodologia badań pedagogicznych/Praca badawcza w pracy 

resocjalizacyjnej  
9. Seminarium dyplomowe 
10. Praktyka resocjalizacyjna (metodyczna) - śródroczna 

semestr 5 

1. Wychowanie fizyczne 
2. Metodyka pracy kuratora sądowego 
3. Wczesna profi laktyka społeczna i interwencja kryzysowa 
4. Teoretyczne i praktyczne podstawy pomocy rodzinie 
5. Diagnoza osób uzależnionych i pomoc psychologiczna 
6. Przedmioty fakultatywne 
7. Podstawy psychiatrii/Zaburzenia psychiczne i ich typologia 
8. Andragogika/Deontologia pedagogiki specjalnej 
9. Seminarium dyplomowe 
10. Praktyka resocjalizacyjna (metodyczna) - ciągła 

semestr 6 

1. Systemy resocjalizacji nieletnich/Formy przeciwdziałania 
przestępczości nieletnich 

2. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie/Formy przemocy w 
rodzinie 

3. Podstawy socjoterapii i  psychokorekcji/Małe grupy społeczne 
4. Terapia pedagogiczna/Formy wsparcia rozwoju dzieci i  

młodzieży 
5. Pomoc postpenitencjarna/Reedukacja postpenitencjarna 
6. Organizacja i  zarządzanie placówkami 

resocjalizacyjnymi/Rodzaje placówek resocjalizacyjnych 
7. Seminarium dyplomowe 
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