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KIERUNKU PEDAGOGIKA II STOPNIA
SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
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Antropologia kulturowa
Logika
Metodologia badań społecznych
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
Współczesne problemy socjologii
Współczesne problemy psychologii
Pedagogika ogólna
Pedagogika porównawcza
Pedeutologia
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
"Szkolenie ogólnoakademickie: Szkolenie BHP"
Wychowanie fizyczne
Język obcy: angielski, niemiecki, rosyjski
Studenckie praktyki zawodowe
Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (Moduł I - III)
Specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - Przygotowanie do
nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)
Seminarium magisterskie
Wychowanie przedszkolne
Nauczanie zintegrowane w szkole podstawowej
Edukacja polonistyczna
Edukacja matematyczna
Edukacja przyrodnicza
Współczesne problemy psychologii
Współczesne problemy socjologii
Pedagogika porównawcza***
Praktyka
Pedagogika ogólna
Wspomaganie rozwoju dziecka
Wybrane zagadnienia z logopedii















Podstawy dydaktyki
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Dydaktyka z metodyką edukacji polonistycznej
Dydaktyka z metodyką edukacji matematycznej
Dydaktyka z metodyką edukacji przyrodniczej
Dydaktyka z metodyką kształcenia twórczego
Dydaktyka z metodyką wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
Praktyka
Edukacja informatyczna
Zajęcia komputerowe na II etapie edukacyjnym
"Metodyka edukacji
informatycznej"
Praktyka

Wyżej wymieniony katalog przedmiotów obowiązuje w roku akademickim
2017/2018.W związku z wdrażanymi od 01.10.2018 r. zmianami przepisów, wyżej
wymienione przedmioty mogą ulec zmianie.
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Praktyka
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TERAPIA PEDAGOGICZNA:
Podstawy terapii pedagogicznej
Podstawy psychoterapii
Psychologia kliniczna
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Edukacja przez projektowanie
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