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1.  nazwa kierunku teologia 
2.  poziom kształcenia jednolite magisterskie 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki  
4.  forma prowadzenia studiów niestacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Pedagogika 1 

Kod modułu: 11-TN-14-PPPe1  

1. Liczba punktów ECTS: 6 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

PPPe1_1 
student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i nauczania, a zwłaszcza zna chrześcijańską koncepcję roli i sposobów 
działań pedagogicznych służących kształtowaniu integralnie rozumianej dojrzałości wychowanka 

TnMA_W01 
TnMA_W02 
TnMA_W03 
TnMA_W04 
TnMA_W06 
TnMA_W08 

4 
4 
1 
4 
2 
1 

PPPe1_2 
student potrafi wykorzystywać wiedzę pedagogiczną w celu analizowania problemów związanych z wychowaniem i nauczaniem 
oraz zaplanować działania pedagogiczne ukierunkowane na rozwiązanie tych problemów, a także posiada umiejętność właściwego 
komunikowania się w sytuacjach wychowawczych 

TnMA_U01 
TnMA_U02 
TnMA_U03 
TnMA_U04 
TnMA_U05 
TnMA_U10 

1 
2 
2 
1 
1 
1 

PPPe1_3 student rozumie sens i konieczność zaangażowania się w szeroko rozumiane działania wychowawcze 

TnMA_K01 
TnMA_K03 
TnMA_K04 
TnMA_K06 
TnMA_K07 

2 
2 
1 
1 
1 
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3. Opis modułu 
Opis Celem modułu jest poznanie aktualnej wiedzy na temat pedagogiki. Omówione zostaną takie zagadnienia, jak: pedagogika jako nauka, 

terminologia, metody badań, antropologiczne podstawy wychowania, elementy historii wychowania, współczesne systemy wychowawcze 
(liberalny, socjalistyczny), wychowanie chrześcijańskie, miłość macierzyńska i ojcowska, pedagogika pre- i perinatalna, potrzeby dziecka, 
dyscyplina w wychowaniu. 

Wymagania wstępne 
modułu 

Zalecane: zaliczenie modułów Psychologia 1 i Psychologia 2 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

PPPe1_w_1 kolokwium pisemne  kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy omówionej na wykładzie oraz uzupełnionej 
lekturą zalecanej literatury przedmiotu PPPe1_1, PPPe1_2, PPPe1_3 

 

5. Formy prowadzenia zajęć 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

PPPe1_fs_1 wykład 
przedstawienie aktualnej wiedzy na 
temat wychowania i nauczania 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

30 
lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; przygotowanie 
do kolokwium 

120 PPPe_w_1 6 


