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wykaz przedmiotów 

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. Wychowanie fizyczne 
5. Język obcy 
6. Technologia informacyjna 
7. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią 
9. Komunikacja interpersonalna/Komunikacja w grupie 
10. 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. Wychowanie fizyczne 
14. Język obcy 
15. Ochrona własności intelektualnej/Podstawy prawa 

autorskiego 
16. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (hospitacyjno-

asystencka -  śródroczna 

semestr 3 

1. Pedagogika specjalna 
2. Język obcy 
3. Pedagogika wczesnoszkolna 
4. Metodyka edukacji wczesnoszkolnej  
5. Podstawy języka polskiego 
6. Podstawy matematyki 
7. Edukacja muzyczna z metodyką 
8. Edukacja plastyczna z metodyką 
9. Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej 



10. Pedagogika przedszkolna 
11. Metodyka edukacji przedszkolnej  
12. Metodyka zabawy 
13. Przedmioty fakultatywne 
14. Praktyka dydaktyczna (hospitacyjno-metodyczna) -śródroczna 

semestr 4 

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

2. Język obcy 
3. Metodyka edukacji wczesnoszkolnej  
4. Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej 
5. Podstawy przyrody 
6. Edukacja muzyczna z metodyką 
7. Nauka gry na instrumencie 
8. Literatura dla dzieci 
9. Kultura żywego słowa 
10. Metodyka kształtowania gotowości do nauki czytania i  pisania 
11. Metodyka kształcenia pojęć matematycznych w przedszkolu 
12. Seminarium dyplomowe 
13. Praktyka dydaktyczna (metodyczna) - (ciągła)  

semestr 5 

1. Metodyka wczesnoszkolnej edukacji matematycznej 
2. Metodyka edukacji przyrodniczej  
3. Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych 
4. Przedmioty fakultatywne 
5. Diagnoza pedagogiczna/Postępowanie diagnostyczne w pracy 

z dzieckiem 
6. Terapia pedagogiczna/Formy wsparcia rozwoju dziecka 
7. Metodologia badań pedagogicznych/Praca badawcza 

nauczyciela 
8. Podstawy logopedii/Elementy logopedii 
9. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu i 

szkole/Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole 
10. Seminarium dyplomowe 
11. Praktyka dydaktyczna (metodyczna) - (ciągła)  

semestr 6 

1. Prawo oświatowe/Podstawy prawne pracy placówek 
oświatowych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych 

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/Stymulowanie 
rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia 

3. Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej/Praca 
terapeutyczna z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się 

4. Muzyka w terapii/Muzykoterapia 
5. Metodyka prowadzenia zespołów muzycznych/Prowadzenie 

zespołów muzycznych w przedszkolu i szkole 
6. Arteterapia/Sztuka w terapii 
7. Komunikacja AAC/Wspomagające i alternatywne metody 

komunikacji  
8. Dydaktyka językowa małego dziecka/Edukacja lingwistyczna 

małego dziecka 
9. Seminarium dyplomowe 
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