
Strona 1 z 5 

Sylabus przedmiotu: 

Przysposobienie pedagogiczne 

 

1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: wszystkie wydziały 

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i 

profil kształcenia, forma studiów): 
Studia III stopnia 

Rok akademicki: 2015/2016 

Nazwa modułu/ przedmiotu: Przysposobienie pedagogiczne 

Kod przedmiotu: -2993 

Jednostki prowadzące kształcenie: Zakład Zdrowia Publicznego 

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak 

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest 

przedmiot): 
Pierwszy  

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany 

jest przedmiot): 
Zimowy 

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, 

kierunkowy, fakultatywny): 
 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska oraz stopnie 

naukowe wszystkich wykładowców prowadzących 

przedmiot): 

dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan 

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest 

dla studentów w ramach programu Erasmus): 
Nie 

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do 

której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa): 
dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan 

Liczba punktów ECTS: 2 

2. Cele kształcenia   

1. Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć ze studentami w ramach studiów doktoranckich; 

nabycie wybranych, podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu dydaktyki szkoły wyższej 

umożliwiających: 

 lepsze rozumienie siebie i osób uczących się, 

 skuteczne nauczanie, 

 osiągnięcie satysfakcji z pracy dydaktycznej ze studentami. 

2. Rozbudzenie refleksji psychopedagogicznej i zachęcenie do własnych poszukiwań w tej dziedzinie. 

3. Pomoc w nabywaniu kompetencji (rozumienia, umiejętności, postaw, motywacji) niezbędnych do 

własnego uczenia się i doskonalenia (uczenia się przez całe życie). 

3. Wymagania wstępne  

Brak 
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4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol Opis 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego  

(-2993)_(W1) 
Przedstawia przedmiot zainteresowań dydaktyki szkoły 

wyższej 
 

(-2993)_(W2) 

Omawia zagadnienia związane z rolą nauczyciela 

akademickiego (kompetencje, uwarunkowania pracy, etapy 

rozwoju zawodowego, zadania, style kierowania) 
 

(-2993)_(W3) 
Charakteryzuje uczenie się ludzi dorosłych, formułuje 

wskazówki do pracy z dorosłymi 
 

(-2993)_(W4) 
Wyjaśnia, na czym polega cykl uczenia się przez 

doświadczanie i jakie ma on znaczenie w pracy z dorosłymi 
 

(-2993)_(W5) 
Wymienia i charakteryzuje metody nauczania i uczenia się, 

ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących 
 

(-2993)_(W6) 

Zna sposoby przygotowania skutecznego wykładu, 

przezwyciężania trudności związanych z tą formą 

prowadzenia zajęć 
 

(-2993)_(W7) 

Wymienia i charakteryzuje sposoby radzenia sobie z 

trudnymi zachowaniami uczestników zajęć (metody 

zapobiegania i interwencji) 
 

(-2993)_(W8) 

Wie, czym są umiejętności życiowe (psychospołeczne), 

wymienia ich  rodzaje, omawia znaczenie rozwijania 

(doskonalenia) własnych umiejętności psychospołecznych  

oraz umiejętności psychospołecznych studentów 

 

(-2993)_(K1) 
Rozumie swoją rolę edukacyjną i znaczenie pedagogicznego 

przygotowania do pracy nauczyciela akademickiego 
 

(-2993)_(K2) 

Identyfikuje swoje mocne strony i ma świadomość słabych 

stron, nad którymi należy pracować (w kontekście uczenia 

się i przyszłego nauczania) 
 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 23 cały rok  

Seminarium    

Ćwiczenia    

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1. Wprowadzenie do dydaktyki szkoły wyższej. T1. Czym zajmuje się dydaktyka? T2. Czym zajmuje 

się dydaktyka szkoły wyższej? T3. Dlaczego doktorantom zaproponowano zajęcia z dydaktyki szkoły 

wyższej? T4.  Konstruktywistyczne podejście do nauczania/uczenia się. T5. Dotychczasowe 

doświadczenia dydaktyczne doktorantów oraz ich nastawienie do przedmiotu. T6. Oczekiwania: czego 

chcielibyście się nauczyć z dydaktyki szkoły wyższej? Wykładowca: dr n. hum. Magdalena 

Woynarowska-Sołdan 

W2. O nauczycielu akademickim. T7. Cechy, zachowania i umiejętności nauczyciela sprzyjające 

osiąganiu przez niego dobrych rezultatów w pracy ze studentami, budowaniu jego autorytetu. T8. 

Samoocena kompetencji. Wykładowca: dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan 
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W3. O istocie zawodu nauczyciela. T9. Czynniki wpływające na funkcjonowanie nauczyciela. T10. Fazy 

rozwoju zawodowego nauczycieli. T11. Rola społeczna nauczyciela, jej wielopłaszczyznowość. T12. 

Zadania nauczyciela jako osoby prowadzącej zajęcia. T13. Style kierowania i czynniki, od których zależy 

ich skuteczność. Wykładowca: dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan 

W4. Student: uczący się dorosły. T14. Charakterystyka okresu wczesnej dorosłości z punktu widzenia 

jego zadań rozwojowych i kryzysów. T15. Czynniki wpływające na przebieg i efekty procesu uczenia się. 

T16. Charakterystyka uczenia się dorosłych. T.17. Ogólne zasady pracy z dorosłymi. Wykładowca: dr n. 

hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan 

W5. Koncepcja uczenia się przez doświadczanie. T18. Cykl uczenia się przez doświadczanie i jego 

znaczenie. T19. Style uczenia się. T20. Samoocena własnego stylu uczenia się. T21. Podstawowe 

prawidłowości dotyczące uczenia się (wnioski z nurtu behawiorystycznego i poznawczego). Wykładowca: 

dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan 

W6. Metody nauczania/uczenia się ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących. T22. 

Metoda i technika nauczania/uczenia się. T23. Rodzaje metod nauczania/uczenia się. T24. Dlaczego 

obecnie szczególnie polecane są metody aktywizujące? T25. Zasady doboru metod i technik. T26. 

Charakterystyka 8 metod aktywizujących i wybranych technik stosowanych w ich ramach. T27. Trudności 

w pracy metodami aktywizującymi. Wykładowca: dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan 

W7. Przygotowanie skutecznego wykładu. T28. Istota wykładu i jego rodzaje. T29. Problemy związane 

z prowadzeniem wykładu. T30. Sposoby usprawnienia wykładu (przygotowanie wykładu, sposoby 

podtrzymywania uwagi studentów, pobudzania zainteresowania, ułatwiania rozumienia i zapamiętywania, 

pobudzania zaangażowania oraz utrwalania materiału). Wykładowca: dr n. hum. Magdalena 

Woynarowska-Sołdan 

W8. Profilaktyka i interwencja w przypadku zachowań zakłócających zajęcia. T31. Znaczenie 

porządku i dyscypliny w czasie zajęć. T32. Rodzaje działań składających się na utrzymanie ładu w czasie 

zajęć. T33. „Zachowanie problemowe”: definicja, rodzaje, przyczyny. T34. Sposoby zapobiegania 

zachowaniom problemowym (tworzenie społecznego i fizycznego środowiska sprzyjającego efektywnemu 

nauczaniu/uczeniu się, aspekty metodyczne). T35. Techniki interwencji w przypadku zachowań 

problemowych studentów i ich cele (techniki niewerbalne, werbalne związane z tematem i werbalne 

związane z zachowaniem studenta). Wykładowca: dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan 

W9. Umiejętności psychospołeczne. T36. Pojęcie „umiejętności życiowe (psychospołeczne). T37. 

Rodzaje umiejętności psychospołecznych. T38. Znaczenie rozwijania umiejętności psychospołecznych u 

studentów i nauczycieli akademickich. Wykładowca: dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Przedmiotowy 

efekt 

kształcenia 

Formy 

prowadzonych 

zajęć 

Treści 

kształcenia 

Sposoby 

weryfikacji 

efektu 

kształcenia 

Kryterium 

zaliczenia 

Kierunkowy 

efekt kształcenia 

– zgodny z 

Uchwałą Senatu 

(-2993)_(W1) 

(-2993)_(W2) 

(-2993)_(W3) 

(-2993)_(W4) 

(-2993)_(W5) 

(-2993)_(W6) 

(-2993)_(W7) 

(-2993)_(W8) 

(-2993)_(K1) 

(-2993)_(K2) 

wykład T1–T40 

Egzamin 

pisemny 

(pytania 

otwarte, 

punktowane)  

Uzyskanie 

minimum 60% 

punktów 

 



Strona 4 z 5 

 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny 

Ocena Kryteria 

2,0 (ndst) poniżej 60% pkt 

3,0 (dost.) 60-67% pkt 

3,5 (ddb) 68-73% pkt 

4,0 (db) 74-83% pkt 

4,5 (pdb) 84-89% pkt 

5,0 (bdb) 90-100% pkt 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

1. Kostera M., Rosiak A., Nauczyciel akademicki, GWP, Gdańsk, 2008. 

2. Siemak-Tylikowska A., Dębska E., Widota E., Pierścieniak K., Dydaktyka szkoły wyższej, skrypt 

przygotowany w ramach „Programu doskonalenia nauczycieli akademickich UW” w projekcie 

„Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej 

UW”, Warszawa, 2011. 

3. Silberman M., Auerbach C., Metody aktywizujące w szkoleniach, Wolters Kluwer, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków, 2006. 

4. Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i 

szkoleniowców, Sopot, GWP, Sopot, 2015. 

Literatura uzupełniająca:  
1. Ledzińska M., Czerniawska E., Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2011. 
2. Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H., Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia 

ustawicznego, Wydawnictwo CKU, Toruń, 2005. 
3. Owczarz M. (red.), Poradnik edukatora, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 

Warszawa, 2005. 

10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 23 2 

Seminarium   

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 

Przygotowanie studenta do seminarium   

Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć   

Przygotowanie do zaliczeń   

Inne (jakie?)   

Razem 23 2 
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11. Informacje dodatkowe  

Brak 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 

Podpis Osoby odpowiedzialnej za sylabus 

Podpisy Osób prowadzących zajęcia 


