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Załącznik nr 2  

do Uchwały Senatu NrXXIV-30.22/19 

 

Wykaz przedmiotów (dotyczy tylko przedmiotów kontynuowanych w kolejnym 

semestrze), z których nie można uzyskać warunkowego wpisu dla studentów 

rozpoczynających pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na 

Wydziale Pedagogiki i Psychologii  

 

Kierunek: Animacja kultury, studia pierwszego stopnia (wszystkie specjalności) 

1. Teoria i praktyka animacji kultury  

2. Instytucjonalna działalność kulturalna  

3. Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

4. Metodyka działalności kulturalnej  

5. Seminarium licencjackie  

Specjalność: Sceniczna 

1. Reżyseria teatralna  

2. Techniki teatralne  

3. Techniki taneczne  

4. Choreografia  

Specjalność: multimedialna  

1. Reżyseria filmowa  

2. Techniki fotograficzne  

3. Techniki filmowe  

4. Estetyka fotografii  

 

Kierunek: Animacja kultury, studia drugiego stopnia  

1. Seminarium magisterskie  

2. Język obcy z elementami języka specjalistycznego 

 

Kierunek: Praca socjalna, studia pierwszego stopnia (wszystkie specjalności) 

1. Pedagogika rodziny  

2. Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

3. Metodyka pracy socjalnej  

4. Seminarium dyplomowe  

5. Projektowanie i ewaluacja w pomocy społecznej  

 

Kierunek: Praca socjalna, studia drugiego stopnia  

1. Seminarium dyplomowe  

2. Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

3. Metodyka pracy socjalnej  



Strona 2 z 8 

 

 

Kierunek: Pedagogika specjalna, studia pięcioletnie, jednolite magisterskie 

                  (wszystkie specjalności) 

1. Język obcy 

2. Pedagogika specjalna  

3. Seminarium magisterskie  

 

Kierunek: Pedagogika specjalna, studia drugiego stopnia (wszystkie specjalności) 

1. Seminarium magisterskie  

2. Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

3. Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej  

Specjalność: resocjalizacja z socjoterapią  

1. Metodyka oddziaływania resocjalizującego i socjoterapeutycznego  

 

Kierunek: Pedagogika, studia pierwszego stopnia  

1. Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

2. Seminarium dyplomowe  

 

Kierunek: Pedagogika, studia drugiego stopnia  

1. Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

2. Seminarium magisterskie  

 

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia pięcioletnie, jednolite  

magisterskie (wszystkie specjalności) 

1. Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

2. Dydaktyka  

3. Pedagogika przedszkolna  

4. Pedagogika wczesnoszkolna  

5. Psychologia dziecka  

6. Metodyka edukacji polonistycznej w szkole  

7. Metodyka edukacji matematycznej w szkole  

8. Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu i szkole  

9. Tutoring w praktyce pedagogicznej  

10. Seminarium magisterskie  
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Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia drugiego stopnia 

(wszystkie specjalności) 

1. Seminarium magisterskie  

2. Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

Specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Montessori  

1. Metodyka pracy z materiałami z zakresu edukacji językowej  

2. Metodyka pracy z materiałami matematycznymi  

3. Metodyka pracy z  materiałami z zakresu edukacji społeczno- przyrodniczej i kulturowej 

 

Kierunek: Psychologia, studia pięcioletnie, jednolite magisterskie (wszystkie 

specjalności)  

1. Biologiczne podstawy zachowania 

2. Psychologia poznania 

3. Język obcy z elementami języka specjalistycznego 

4. Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia 

5. Pomoc psychologiczna 

6. Seminarium magisterskie 

7. Praktyka psychologiczna (wakacyjna)  

Specjalność: Psychologia kliniczna i neuropsychologia 

1. Metody diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych cz. I 

2. Psychologia kliniczna dziecka cz. I 
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Wykaz przedmiotów (dotyczy tylko przedmiotów kontynuowanych w kolejnym 

semestrze), z których nie można uzyskać warunkowego wpisu dla studentów 

rozpoczynających pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 na 

Wydziale Pedagogiki i Psychologii  

Kierunek: Animacja kultury, studia pierwszego stopnia 

1. Metodyka działalności kulturalnej  

2. Język obcy z elementami języka specjalistycznego   

3. Seminarium licencjackie  

4. Reżyseria teatralna 

5. Choreografia 

6. Reżyseria filmowa  

7. Estetyka fotografii  

 

Kierunek: Animacja kultury, studia drugiego stopnia   

1. Seminarium magisterskie  

 

Kierunek: Pedagogika, studia pierwszego stopnia (wszystkie specjalności) 

1. Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

2. Seminarium dyplomowe  

Kierunek: Pedagogika, studia drugiego stopnia (wszystkie specjalności) 

1. Seminarium dyplomowe  

 

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , studia pierwszego stopnia 
(wszystkie specjalności) 

1. Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

2. Seminarium dyplomowe  

 Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną 

1. Metodyka kształcenia polonistycznego  

2. Metodyka edukacji matematycznej  

3. Pedagogika Montessori  

4. Pedagogika Froebla  

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka 

angielskiego 

1. Metodyka kształcenia polonistycznego  

2. Metodyka edukacji matematycznej  

3. Techniki nauczania sprawności językowych  

4. Techniki nauczania podsystemów języka  

5. Praktyczna nauka języka angielskiego – sprawności zintegrowane  
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Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia drugiego stopnia( 
wszystkie specjalności)  

1. Seminarium magisterskie  

Specjalność : Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Montessori  

1. Metodyka pracy z materiałami z zakresu edukacji językowej  

2. Metodyka pracy z materiałami matematycznymi  

3. Metodyka pracy z materiałami z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej i kulturowej  

 

Kierunek: Pedagogika specjalna , studia pierwszego stopnia (wszystkie 

specjalności) 

1.Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

2.Seminarium dyplomowe  

 Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną(oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja 

1.Pedagogika przedszkolna z metodyką 

      2.Metodyka kształcenia polonistycznego 

 

Kierunek: Pedagogika specjalna , studia drugiego stopnia (wszystkie specjalności) 

1.Seminarium magisterskie  

 

Kierunek: Praca socjalna , studia pierwszego stopnia (wszystkie specjalności) 

1.Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

2.Seminarium dyplomowe 

3.Metodyka pracy socjalnej 

4.Projektowanie i ewaluacja w pomocy społecznej 

 

Kierunek: Praca socjalna , studia drugiego stopnia (wszystkie specjalności) 

1.Seminarium dyplomowe 

 

Kierunek: Psychologia, studia jednolite magisterskie (wszystkie specjalności) 

1. Język obcy z elementami języka specjalistycznego 

2. Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia 

3. Pomoc psychologiczna 

4. Seminarium magisterskie 

5. Praktyka psychologiczna 

Specjalność: Psychologia kliniczna i neuropsychologia 
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1. Metody diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych cz. I 

2. Psychologia kliniczna dziecka cz. I 
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Wykaz przedmiotów (dotyczy tylko przedmiotów kontynuowanych w kolejnym 

semestrze), z których nie można uzyskać warunkowego wpisu  dla studentów 

rozpoczynających pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 na 

Wydziale Pedagogiki i Psychologii  

 

Kierunek: Animacja kultury, studia pierwszego stopnia   

1. Język obcy z elementami języka specjalistycznego   

2. Seminarium licencjackie 

 

Kierunek: Pedagogika, studia pierwszego  stopnia (wszystkie specjalności) 

1. Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

2. Seminarium dyplomowe  

 

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną 

1. Pedagogika Froebla 

 

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka 

angielskiego 

1. Praktyczna nauka języka angielskiego –sprawności zintegrowane 

Kierunek: Pedagogika specjalna , studia pierwszego stopnia (wszystkie 

specjalności) 

1.Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

2.Seminarium dyplomowe   

Kierunek: Praca socjalna , studia pierwszego stopnia (wszystkie specjalności) 

1.Język obcy z elementami języka specjalistycznego  

2.Seminarium dyplomowe  

3.Projektowanie i ewaluacja w pomocy społecznej 

 

Kierunek: Psychologia, studia jednolite magisterskie (wszystkie specjalności) 

1. Język obcy z elementami języka specjalistycznego 

2. Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia 

3. Pomoc psychologiczna 

4. Seminarium magisterskie 

5. Praktyka psychologiczna 

Specjalność: Psychologia kliniczna i neuropsychologia 

1. Metody diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych cz.I 

2. Psychologia kliniczna dziecka cz.I 
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Wykaz przedmiotów (dotyczy tylko przedmiotów kontynuowanych w kolejnym 

semestrze), z których nie można uzyskać warunkowego wpisu dla studentów 

rozpoczynających pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017 na 

Wydziale Pedagogiki i Psychologii  

 

Kierunek: Psychologia, studia jednolite magisterskie (wszystkie specjalności) 

 

1. Seminarium magisterskie 

2. Praktyka psychologiczna 

Specjalność: Psychologia kliniczna i neuropsychologia 

a. Metody diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych cz. I 

b. Psychologia kliniczna dziecka cz. I 

 

Wykaz przedmiotów (dotyczy tylko przedmiotów kontynuowanych w kolejnym 

semestrze), z których nie można uzyskać warunkowego wpisu dla studentów 

rozpoczynających pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016 na 

Wydziale Pedagogiki i Psychologii 

Kierunek: Psychologia, studia jednolite magisterskie (wszystkie specjalności) 

1. Seminarium magisterskie 

 


