
ogólnoakademicki Profil kształcenia:

Klasyfikacja ISCED _0232

Wymagania wstępne i zasady rekrutacji:

Kandydat na studia drugiego stopnia na specjalności: "Translatoryka i 

kreacja tekstu" oraz "Filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym" 

przyjmowany jest na podstawie rankingu ocen z dyplomu niezależnie od 

ukończonego wcześniej kierunku studiów i specjalności. 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek filologia polska  

specjalność  "język polski z logopedią" przyjmowani są absolwenci, którzy 

ukończyli taką samą specjalność na studiach I stopnia.                                                                                                                                                                  

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS:
4 semestry

Opis programu studiów drugiego stopnia

Nazwa kierunku filologia polska

Dziedzina / dziedziny nauki, do których przypisany jest kierunek nauki humanistyczne 

Dyscyplina / dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty 

uczenia się: 

literaturoznawstwo (92 ECTS, 77%), 

językoznawstwo (28 ECTS, 23%)

Związek z misją i strategią rozwoju 

uczelni:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest uczelnią, która

nawiązuje do tradycji kształcenia uniwersyteckiego, wypracowanej na

przestrzeni wieków, zwłaszcza europejskiego kręgu kulturowego. Kierunek

filologii polskiej jest klasyczną częścią tej tradycji, skupioną wokół

literaturoznawstwa i językoznawstwa i ich kontekstów kulturowych.

Absolwenci tego kierunku, z założenia, mają dysponować wiedzą filologiczną 

wymienionych dyscyplin, co czyni ich ludźmi kompetentnymi w zakresie

eksplikowania tekstów, ich tworzenia i propagowania. Kierunek filologii

polskiej jest więc kulturotwórczy w wymiarze narodowym, regionalnym i

międzykulturowym, co jest spójne z misją uniwersytetu siedleckiego.

Forma studiów: studia drugiego stopnia, stacjonarne

Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji: kwalifikacje drugiego stopnia / magister

 120 pkt. ECTS

w tym:

łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
61 ECTS

łączna liczba punktów ECTS, przyporządkowana zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni 

działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek 

studiów. 

literaturoznawstwo 

(92 ECTS), 

językoznawstwo (28 

ECTS)

łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne (dot. profilu praktycznego)
_

łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 51

liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 

lub nauk społecznych
6

liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego 2

Cele kształcenia:

1. Wyposażenie w aktualną, spójną wiedzę na temat struktury i funkcjonowania tekstów, zwłaszcza 

literackich, o różnych cechach stylowych i gatunkowych, jak też sprawności w zakresie kreacji tekstu, 

jego przekładu i stosowania. 

2. Wyposażenie w umiejętności komunikacyjne wyższe niż przeciętne w zakresie komunikacji 

językowej z uwzględnieniem normy wzorcowej i uzusu językowego w kontekście pracy w sektorze 

oświaty, mediów i biznesu. 

załącznik nr 2 do uchwały nr 144/2019 Senatu UPH
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3. Wyrobienie postawy troski o stan i status literatury i języka polskiego we współczesnym świecie, 

czyli postawy dbałości o narodowe dziedzictwo narodowe, zwłaszcza literackie.

4. Kształcenie pod względem etyki tworzenia tekstów oraz komunikacji. 

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa 

Wyższego

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska   absolwent zna i 

rozumie

WIEDZA

w pogłębionym stopniu wiedzę o specyfice filologii wśród nauk humanistycznych, jak też 

fakty, obiekty i zjawiska, teorie, dotyczące literatury polskiej i powszechnej, a zwłaszcza ich 

kontekstów kulturowych oraz współczesną metodologię badań filologicznych 

(literaturoznawczych i lingwistycznych), także w perspektywie problemów edukacyjnych. 

P7S_WG_PO 

na poziomie rozszerzonym problemy komunikacji cyfrowej i zjawisk medialnych w 

kontekście literatury i różnych typów piśmiennictwa, jak też terminologię specjalistyczną 

szczególnie z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz ich otwartości na inne 

dyscypliny naukowe, jak również kwestie ekspozycji badań literaturoznawczych i 

lingwistycznych Internecie i możliwości ich wykorzystywania na użytek własnych projektów 

badawczych i edukacyjnych. 

P7S_WG_PO 

w szerokim zakresie problemy analizy i adaptacji tekstu artystycznego oraz cel i zakres 

badań nad literaturą, jej uwarunkowaniami genologicznymi i stylistycznymi, oraz językiem, 

jak też szkoły i tradycje badawcze wraz z ich kontekstami ideowymi, cywilizacyjno-

kulturowymi oraz kwestie wykorzystania wiedzy literacko-lingwistycznej w perspektywie 

interdyscyplinarności.

P7S_WG_PO 

w szerokiej perspektywie kulturowej zagadnienia przemian historycznych polszczyzny, jak 

też złożoności epok literackich oraz perspektywy ich badań w odniesieniu do współczesnych 

prądów oraz metodologii w naukach humanistycznych. 
P7S_WG_PO 

zagadnienia z zakresu związków literatury polskiej i powszechnej, komparatystyki literackiej 

oraz perspektywy  szerokiego wykorzystania wiedzy literaturoznawczej i lingwistycznej w 

różnego typu projektach badawczych, kulturalnych i edukacyjnych. 

P7S_WG_PO 

w szerokim zakresie terminologię naukową z zakresu dyscypliny wiodącej i dyscyplin 

pokrewnych, zasady problematyzowania, adaptacji i kreowania różnych wytworów kultury 

piśmienniczej i wizualnej oraz różnorodność szkół i teorii badawczych, umożliwiających 

twórcze rozwiązywanie problemów naukowych i edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie 

literaturoznawstwa i językoznawstwa. 

P7S_WG_PO

w pogłębionym stopniu problemy adaptacji, wartościowania i recepcji dzieła literackiego 

(film, teatr) w kontekście nowych mediów i współczesnej ikonosfery, jak też  kwestie edycji i 

zasad publikowania tekstów różnego typu w Internecie. 
P7S_WG_PO 

w głębokim stopniu problemy współczesnej komunikacji, teorię przekładu i lektury w 

kontekście tłumaczeń na język polski różnych tekstów literackich i użytkowych oraz ich 

wykorzystania w działaniach badawczych, kulturalnych, edukacyjnych, przedsiębiorczych. P7S_WK_PO

problemy kontaktów międzykulturowych i międzycywilizacyjnych oraz w pogłębionym stopniu 

pojęcia i zasady prawa autorskiego, konieczność ochrony przedmiotów własności 

intelektualnej w perspektywie rozwoju rzeczywistości cyfrowej, a zwłaszcza ekspozycji 

tekstów kultury w przestrzeni internetowej oraz ich wykorzystania w sektorze kultury, 

edukacji i przedsiębiorczości. 

P7S_WK_PO 

współczesne teorie literatury oraz języka oraz ich specyfikę i możliwości adaptacji i 

modyfikacji na użytek różnorodnych projektów badawczych związanych z pracą dyplomową 

oraz indywidualną i zbiorową aktywnością naukową i popularyzatorską. 
P7S_WG_PO 

osiągnięcia i dokonania instytucji literackich i kulturalnych w Polsce, zasady pracy w 

placówkach kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych i innych, jak też możliwości ich 

tworzenia (stowarzyszenia, fundacje, szkoły). 
P7S_WK_PO

mailto:H@A_
mailto:H@A_
mailto:H@A_
mailto:H@A_
mailto:H@A_
mailto:H@A_
mailto:H@A_
mailto:H@A_
mailto:H@A_
mailto:H@A_


K_W12

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

potrzeby promocji literatury, upowszechniania czytelnictwa oraz aktywizowania 

intelektualnego w zakresie humanistyki młodzieży i osób dojrzałych z wykorzystaniem 

komunikacji cyfrowej, jak też kwestie ukazywania praktycznej roli najnowszych badań nad 

literaturą i językiem w perspektywie współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych. 
P7S_WK_PO 

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa 

Wyższego

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska   absolwent

UMIEJĘTNOŚCI

w sposób wszechstronny wykorzystywać określone źródła informacji, wyszukiwać, 

selekcjonować oraz integrować informacje pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie 

formułować krytyczne sądy i rozwiązywać nietypowe problemy literaturoznawcze i 

lingwistyczne, jak też w sposób innowacyjny wykonywać zadania w różnorodnych 

warunkach (oświata, przedsiębiorczość, instytucje kultury), doskonaląc kompetencje 

komunikacyjne i interpersonalne. 

P7S_UW_PO

w szerokim zakresie posługiwać się specjalistyczną terminologią, jak też wykorzystywać 

umiejętności badawcze w kontekście dokonywania analizy oraz syntezy różnych poglądów, 

doboru metod, sposobów opracowania i prezentacji wyników badań, zwłaszcza 

literaturoznawczych, przy użyciu zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.  
P7S_UW_PO 

w pogłębionym stopniu analizować różnorodne teksty, samodzielnie poszerzając swoją 

wiedzę literacką i językową, jak też wykorzystywać i kreować nowe formy funkcjonowania 

książki (e-book, audiobook), oraz rozwijać własne predyspozycje, umiejętności badawcze i 

twórcze, trafnie dokonując wyborów czytelniczych i dobierając odpowiednie narzędzia i 

metody w pracy badawczej, edukacyjnej i przedsiębiorczej. 

P7S_UW_PO 

sprawnie i efektywnie wyszukiwać informacje oraz je selekcjonować, a także łączyć wiedzę z 

różnych dyscyplin, planując wykorzystanie jej w kontekście czynności badawczych i 

zawodowych w różnych sektorach gospodarki. 
P7S_UW_PO 

zmierzać do coraz większej samodzielności w stawianiu i rozwiązywaniu problemów 

badawczych dyscypliny, którą studiuje, używając merytorycznej argumentacji w oparciu o 

poglądy i doświadczenia własne oraz cudze oraz komunikować się na tematy 

specjalistyczne, szczególnie literaturoznawcze, ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

P7S_UK PO

wyrażać opinię podczas debaty na temat różnych wytworów kultury i cywilizacji, rozumiejąc 

rolę literatury i kwestie komunikacji międzykulturowej i medialnej w procesie cywilizacyjno-

rozwojowym społeczeństw oraz przemian oświatowych, jak też w pogłębionym stopniu 

posługiwać się współczesnymi mediami komunikacyjnymi. 
P7S_UK PO

porozumiewać się za pomocą współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami 

zwłaszcza w zakresie literaturoznawstwa i lingwistyki oraz szerszym gronem odbiorców 

wiedzy literackiej i językowej (szkoły, placówki kultury, media).
P7S_UK_PO

w pogłębionym stopniu analizować, definiować, redagować, streszczać i interpretować, 

adaptować, tworzyć i edytować teksty, upowszechniając wiedzę humanistyczną, szczególnie 

literaturoznawczą wśród specjalistów z innych dziedzin oraz szerszego grona odbiorców w 

sposób tradycyjny (druk) i cyfrowy (Internet). 

P7S_UK_PO

biegle posługiwać się w piśmie różnymi stylami funkcjonalnymi w zakresie języka polskiego 

także w kontekście pracy translatorskiej (tłumaczenia z wybranego języka obcego na język 

polski), badawczej oraz publicystyczno-informacyjnej.
P7S_UK_PO

tworzyć scenariusze, prowadzić debatę, jak też przygotować wystąpienie ustne w języku 

polskim uwzględniając wielorakość gatunków mowy oraz ich specyfikę, jak też podejmować 

różnorodne działania promocyjne w zakresie upowszechniania wiedzy literaturoznawczej i 

lingwistycznej w mediach. 

P7S_UK_PO 

posługiwać się wybranym językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu 

B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego P7S_UK_PO 
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krytycznego obserwowania procesu globalizacji i unifikacji współczesnej kultury, zwłaszcza 

w zakresie przemian literatury i języka, jak też dbania o własną kulturę czytelniczą.  
P7S_KK_PO

wykonać tłumaczenia z wybranego języka obcego na język polski różnego rodzaju tekstów 

(literackich, publicystycznych, naukowych) uwzględnianych jako kontekst dla pracy 

dyplomowej oraz projektowanych działań przedsiębiorczych i edukacyjnych.
P7S_UW_PO

wyrażać opinie na temat wytworów kultury, jak też przygotować tekst do publikacji i 

opracować go pod kątem merytorycznym, stylistycznym, ortograficznym i edytorskim oraz 

wykorzystywać sprawności komunikacyjne (literacko-lingwistyczne) na gruncie własnych i 

zbiorowych projektów i przedsięwzięć. 

P7S_UK_PO

ustawicznie uczyć się,  pogłębiając swoją wiedzę literacką i doskonaląc zdobyte 

umiejętności w zakresie adaptacji i kreacji tekstu oraz wykorzystywać zdobyte sprawności w 

różnych obszarach życia kulturalnego (formy teatralne, performance, film, wystąpienia 

publiczne, próby aktorskie).

P7S_UU_PO

korzystać z bibliotek naukowych i specjalistycznych, zachęcać innych do pogłębiania wiedzy, 

zwracając uwagę na ważną rolę książki w kulturze, biblioteki i wydawnictwa, oraz 

organizować proces uczenia się i wymiany myśli w grupie wieloosobowej.

P7S_UU_PO

pracować w zespole w placówkach różnego typu, pełniąc w nich wiodącą rolę i określając 

specyfikę oraz istotę podejmowanych zadań. P7S_UO_PO

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa 

Wyższego

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska   absolwent

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

krzewienia kultury języka polskiego, twórczego uczestnictwa w życiu oświatowym, literackim 

i kulturalnym społeczności lokalnej, inicjując w tym zakresie również działania 

przedsiębiorcze i edukacyjne.

P7S_KO_PO 

otwartości na inne kultury, podejmowania działań, które mają na celu aktywne uczestnictwo 

w przedsięwzięciach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza literackiego, 

małej i wielkiej ojczyzny, jak też włączanie się  w różnego rodzaju w przedsięwzięcia 

badawczo-rozwojowe i oświatowe.  

P7S_KO_PO 

odbioru różnorakich tekstów artystycznych, traktując dzieło literackie jako tekst 

nacechowany aksjologicznie, jak też oceny relacji zachodzących między kulturą i jej 

instytucjami, oświatą oraz mediami w kontekście promocji i reklamy wytworów kultury, a 

zwłaszcza dzieł literackich.

P7S_KK_PO

budowania społeczeństwa otwartego, szanującego odmienności kulturowe, zajmując 

postawę otwartości i zrozumienia wobec inności i niepełnosprawności. P7S_KO_PO 

pogłębiania i rozwijania upodobań literackich, językowych i kulturalnych (formy teatralne, 

audiowizualne), uczestnicząc w życiu kulturalnym miasta i regionu, ujawniając zarazem 

tolerancję na pozytywne wpływy innych kultur na kulturę rodzimą.

P7S_KO_PO 

rozwijania  międzynarodowych i międzykulturowych kontaktów w celu transferu 

wartościowych idei i rozwiązań na gruncie nauki, kultury, edukacji, jak też przekraczania 

ograniczeń własnej wiedzy, rozumiejąc potrzebę dalszego kształcenia.  

P7S_KO_PO 

przestrzegania etyki zawodowej, dbając o poszerzanie dorobku zawodowego zwłaszcza w 

języku polskim oraz zapobiegając nadmiernym, szczególnie anglojęzycznym, wpływom 

obcym na język rodzimy. 

P7S_KR_PO 

*Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji
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CELE

1. przygotowanie do samodzielnej realizacji zadań i projektów;

2. poznanie atmosfery pracy oraz zdobycie umiejętności 

adaptowania się w różnych zespołach ludzkich.

3. wykorzystanie w praktyce wiadomości i umiejętności zdobytych 

podczas studiów;

4. zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania i organizacją 

wybranej instytucji;

Praktyki:

Sp. język polski z logopedią                                        

1. praktyki logopedyczne: 1,5 tygodnia, 30 godzin, 

po semestrze 3, zaliczana do semestru 4, 2 ECTS
5. ugruntowanie kompetencji i wiedzy zawodowej

ORGANIZACJA

Student, wyposażony w skierowanie wydane przez IPiN, 

samodzielnie wybiera odpowiednią instytucję w celu odbycia 

indywidualnej praktyki zgodnie ze specjalnością i w wymiarze 

przewidzianym w planie studiów. Nad prawidłowym przebiegiem 

praktyki czuwają opiekunowie praktyk z ramienia Uczelni.

EFEKTY

przygotowanie do wykonywania określonego zawodu, 

pogłębienie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki, mediów

kształtowanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w 

przyszłej pracy zawodowej, 

zdobycie doświadczenia w konkurowaniu na rynku pracy i 

doskonalenie samooceny 

Moduły specjalnościowe-lista/wykaz:

Translatoryka i kreacja tekstu

Język polski z logopedią 

Filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym

sp. translatoryka i kreacja tekstu , praktyka 

zawodowa -90 godz. w semestrze 3 zaliczana w 

sem. 4, 5 ECTS

Symbol

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych  

Po ukończeniu studiów II stopnia  na kierunku filologia polska  specjalność: Translatoryka i 

kreacja tekstu absolwent

WIEDZA

ma poszerzoną specjalistyczną i ugruntowaną wiedzę w zakresie pojęć literaturoznawczych, 

lingwistycznych  i praktyk z zakresu przekładu, edycji tekstu i twórczego pisania.

K_W02, 

K_W06, 

K_W07, 

K_W08, K_W09 

zna potrzeby tekstowe użytkownika sieci, zasady kreacji tekstu, edycji oraz przekładu.
K_W06, 

K_W07, K_W09

ma pogłębioną wiedzę na temat terminologii literaturoznawczej, pracy redakcyjnej 

samodzielnej i zespołowej również w kontekście prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. 

K_W02, 

K_W06, K_W09 

ma poszerzoną, szczegółową wiedzę o istocie i przebiegu procesów wydawniczych i 

poligraficznych, jak też sprawności twórczego korzystania z tradycji literackiej i kulturowej. 

K_W01, 

K_W02, K_W07

sp. filologia dla mediów i biznesu z językiem 

obcym  praktyka zawodowa-90 godz. w semestrze 

3 zaliczana w sem. 4, 5 ECTS

2. praktyka nauczycielska dydaktyczna  w szkole 

ponadpodstawowej I : 60 godzin (3 tygodnie)  

realizowana, do zaliczenia w sem. 3, 2 ECTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. praktyka nauczycielska dydaktyczna  w szkole 

ponadpodstawowej II : 60 godzin (3 tygodnie) 

realizowana w sem. 4, do zaliczenia w sem. 4, 2 

ECTS                                                                                                                                                                                                                                      

4. praktyka nauczycielska psychologiczno-

pedagogiczna (1 tydzień) 30 godzin realizowana w 

sem. 2 do zaliczenia w sem. 2, 1ECTS



S_W05

S_W06

S_W07

S_W08

S_W09

S_U01

S_U02

S_U03

S_U04

S_U05

S_U06

S_U07 

ma pogłębioną wiedzę o środkach masowego przekazu i ich roli społeczno-kulturowej 

zwłaszcza w kontekście literatury i jej odmian.

K_W06, 

K_W07, K_W12

ma pogłębioną wiedzę w zakresie redakcji, korekty naukowej i technicznej oraz pracy z 

tekstem obcojęzycznym i jego przekładem na język polski. 

K_W08, K_W09

ma ugruntowaną i pogłębioną wiedzę o systemach interpunkcyjnych oraz z zakresu 

praktycznej stylistyki oraz kompozycji i kreowania tekstów w sieci. 

K_W05, 

K_W06, K_W07

zna i swobodnie porusza się po obszarach różnych form tekstów literackich, ikonicznych, 

audiowizualnych, użytkowych (niezbędnych w praktyce twórczego pisania)

K_W03, 

K_W05, K_W07

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o roli komunikacji z otoczeniem i pisania tekstów 

użytkowych i reklamowych w kontekście jego literackich i językowych uwarunkowań i 

aspektów oraz wpływu tradycji literackiej na zasady tworzenia przekazu pisemnego. 

K_W06, K_W07

Symbol

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych  

Po ukończeniu studiów II stopnia  na kierunku filologia polska  specjalność: Translatoryka i 

kreacja tekstu absolwent

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi wiedzę teoretyczną z zakresu literatury i twórczego pisania stosować w działaniach 

praktycznych, zwłaszcza o charakterze translatorskim.

K_U01, K_U03, 

K_U04, K_U08, 

K_U09

potrafi wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o mediach i środkach komunikacji w kontekście 

literatury  łączyć ze sprawnościami laboratoryjnymi  - posiada szczegółowe sprawności 

warsztatowe.

K_U08, K_U13

potrafi praktycznie stosować zasady interpunkcji i reguły zapisu bibliograficznego, jak też 

twórczo odnosić się do tradycji literackiej i przetwarzać ją na użytek własnych projektów  

literacko-kulturalnych i biznesowych. 

K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U09

potrafi twórczo korzystać z tradycji literackiej w kontekście tworzenia strategii 

komunikacyjnych na potrzeby różnych podmiotów/organizacji/instytucji (biznes, organizacje 

społeczne, polityczne, kulturalne, oświatowe etc.).

K_U04, K_U10, 

K_U13

potrafi przygotować projekt publicznych prezentacji, odnosząc się do tradycji literackiej i 

kulturowej, jak też komunikować się na poziomie B2 + wybranym językiem obcym. 

K_U08, K_U09, 

K_U10, K_U13 

posiada praktyczne umiejętności działań o charakterze publicystycznym, jak też potrafi 

posługiwać się nowoczesnymi mediami komunikacyjnymi w kontekście kreacji różnego typu 

tekstów (teksty użytkowe, literackie).

K_U03, K_U06, 

K_U07, K_U08

potrafi wyszukiwać, wytwarzać, selekcjonować i weryfikować informacje, świadomie 

korzystając z dostępnych źródeł, jak też pracować w zespole, wykonując określone zadania. 

 K_U01, K_U03, 

K_U04

Symbol

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych  

Po ukończeniu studiów II stopnia  na kierunku filologia polska  specjalność:   Translatoryka 

i kreacja tekstu absolwent

KOMPETENCJE SPOŁECZNE



S_K01

S_K02

S_K03

S_K04

S_K05

S_K06

Symbol 

efektu spec. 

Zgodnie z 

rozp. 

MNiSW z 

dnia 25 VII 

2019 r.

S_W01

S_W02

S_W03

S_W04

SW_05

SW_06

podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych środowisk 

wychowawczych i procesów w nim zachodzących; 
B2.W1, B2.W3

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, jak też potrzebę wymiany poglądów i myśli w 

skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

K_K02, K_K04, 

K_K06

jest krytycznym obserwatorem procesów globalizacyjnych w kulturze współczesnej w 

kontekście zjawisk tekstowych (literatura piękna, teksty użytkowe i publicystyczne). 
K_K03, K_K07

posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole międzynarodowym. 
K_K02, K_K06, 

K_K07 

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i etyki w pracy w zakresie tłumaczeń, kreacji i 

edycji tekstu, jak też potrzebę budowania społeczeństwa otwartego oraz innowacyjnego. 
K_K02, K_K04, 

propaguje świadomość kultury literackiej i językowej. 
K_K01, K_K02, 

K_K05

przyjmuje postawę otwartości na różnorodne zjawiska kulturowe i artystyczne oraz 

poszukuje możliwości ich twórczej aktualizacji. 
K_K03, K_K06 

rolę nauczyciela lub wychowacy w modelowaniu postaw i zachwań uczniów w szlkole 

podstawowej

B2.W2; 

B2.W4;D1/E1/

W14

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO**

Po ukończeniu studiów II stopnia  na kierunku filologia polska  specjalność:

język polski z logopedią absolwent zna

Kod efektu 

szczegółowego 

odpowiadającego 

efektom ogólnm w 

oparciu o standardy 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonania 

zawodu nauczyciela 

WIEDZA

klasyczne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia 

oraz ich wartości aplikacyjne;

B1.W1; B1W2; 

B1.W4; B1.W5; 

B2.W3;CW1; 

CW2

normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej (nauczanie w 

szkołach podstawowych i oddziałach integracyjnych, w różnego typu ośrodkach 

wychowawczych oraz kształceniu ustawicznym);

B2.W7; 

D1/E1.W1

podstawowe zagadnienia edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasad inkluzji;
B2.W4;B2.W5;

B2.W6

zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej i wynikające z nich 

zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu kształcenia i wychowania;

B2.W3;B2.W4;

B2.W5;B2.W6;

CW5;D1/E1/W4

;D1/E1.W13



SW_07

S_W08

SW_09

SW_10

SW_11

SW_12

SW_13

SW_14

S_W15

S_W16

S_W17

S_W18

S_W19

S_W20

S_W21

K_W01, 

K_W02, 

E.1L.W2.

zna relacje między logopedią a innymi dziedzinami, które zajmują się różnymi aspektami 

badań nad językiem i komunikacją 

K_W01, 

K_W02, 

K_W10;E.1L.W

1.E.1L.W2.

ma uporządkowaną wiedzę na temat medycznych podstaw logopedii, zróżnicowania 

kierunków badawczych i procedur postępowania diagnostyczno-terapeutycznych i zna 

najważniejsze osiągnięcia w tych zakresach 

K_W01, 

K_W06, 

K_W10,E.1L.W

3.

ma szczegółową, ugruntowaną wiedzę z zakresu socjologii i socjolingwistyki, w tym  na 

temat procedur badań ilościowych i jakościowych sprawności językowych i komunikacyjnych

K_W01, 

K_W10, 

K_W12, 

E.1L.W2.

ma pogłębiona wiedzę na temat objawów i przyczyn zaburzeń mowy oraz innych związanych 

z nimi chorób i trudności w funkcjonowaniu organizmu człowieka w kontekście 

współczesnych badań neurolingwistycznych. 

sposoby projektowania i prowadzania działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej w 

szkole podstawowej

C.W5;D1/E1.W

10;D1/E1/W12

strukturę i funkcję systemu oświaty - cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie 

instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także alternatywne formy 

edukacji w szkole podstaowej;

B2.W1;B3.W1;

B3.W2

podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego realizowania prowadzonych 

działań edukacyjnych w szkole podstawowej

B2.W1;B3.W1;

B3.W2

prawa dziecka  i osoby z niepełnosprawnością B2.W4;B2.W3

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i 

opiekuńczych oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela w tym zakresie, a także zasady 

udzielania pierwszej pomocy w szkole podstawowej

B3.W3

podstawowe procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich 

prawidłowości i zakłócenia

B1.W3; 

B2.W4;C.W7;D

1/E1.W4;D1/E1.

W13

podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy, zasady emisji głosu, podstawy 

funkcjonowania narządu wzroku i równowagi;

C.W7

treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem w szkole 

podstawowej 

C.W3; C.W6; 

D1/E1.W2; 

D1/E1.W6

metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów 

internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub prowadzenie zajęć, z 

uwzględenieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej

CW.3; CW.4; 

CW.6;D1/E1.W

3;D1/E1.W4;D1

/E1.W5;D1/E1.

W7;D1/E1.W8;

D1/E1.W9;D1/E

1.W11

K_W01, 

K_W03, 

K_W10,E.1L.W

3.

K_W01, 

K_W03, 

K_W10,E.1L.W

1.,E.1L.W3.

zna mechanizmy zaburzeń w zachowaniach językowych człowieka i ma pogłębioną wiedzę 

na temat związku między sprawnościami językowymi i komunikacyjnymi a społeczną 

aktywnością osób z zaburzeniami mowy  

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o miejscu teorii mowy w systemie nauk 

humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej 



S_W22

S_W23

S_W24

S_W25

S_W26

S_W27

S_W28

S_W29
ma pogłębioną wiedzę w zakresie wykorzystania technik informatycznych w pracy 

pedagogicznej

K_W07, 

K_W12,,E.1L.W

3.

S_U02

adekwatnie  dobierać,  tworzyć  i  dostosowywać  do  zróżnicowanych  

potrzeb  uczniów szkoły podstawowej materiały i środki, w tym z zakresu 

technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy  w  celu  

samodzielnego  projektowania  i  efektywnego  realizowania  działań 

pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

K_W02, 

K_W06,E.1L.W

B2.U1;B3.U5; B3.U6; 

C.U3; C.U4; C.U7; 

D1/E1.U1; D1/E1.U2; 

D1/E1.U3; 

S_U05

S_U03

K_W11, 

,E.1L.W3.

zna zasady organizacji pracy logopedy i zagadnienia etyki zawodu logopedy
K_W11,,E.1L.W

3.

zna związki między stanem somatycznym a psychicznym człowieka, ma pogłębioną wiedzę 

na temat związków między czynnikami biologicznymi a stanem sprawności językowych 

człowieka

K_W01, 

K_W03, 

K_W10,E.1L.W

1.

zna procedury diagnostyczne poszczególnych zaburzeń językowych i ma wiedzę na temat 

programowania i prowadzenia terapii.

K_W01, 

K_W03, 

K_W10, 

E.1L.W3.

zna podstawy działań profilaktycznych i wspomagających rozwój mowy dziecka, rozumie 

uwarukowania międzykulturowe i trudności rozwoju języka dzieci dwu- i wielojęzycznych 
E.1L.W3.

zna gruntownie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, metody ACC

S_U01

obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z 

wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować 

rozwiązania problemów w szkole podstawowej;

B1.U1; B1.U2;B1.U4; 

D1/E1.U7

rozumie cele i funkcje wychowania i kształcenia językowego, w tym czytania i pisania, w 

odniesieniu do ich filozoficznych, społeczno- kulturowych, psychologicznych, 

psycholingwistycznych, biologicznych i medycznych podstaw logopedii

K_W01, 

K_W03,E.1L.W

1.,E.1L.W2.,,E.

1L.W3.

posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa własnego i pacjenta, ma wiedzę 

z zakresu emisji głosu 

rozpoznawać potrzeby,  możliwości i uzdolnienia uczniów szkoły 

podstawowej oraz projektować i prowadzić działania wspierające ich 

integralny rozwój, aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i 

wychowania oraz w życiu społecznym; 

B1.U5; B1.U6; B2.U6; 

B2.U7; C.U1; C.U5

S_U04
projektować i realizować programy nauczania w szkole podstawowej z 

uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów; 

B2.U6; C.U2; C.U5; 

C.U6; D1/E1.U1; 

D1/E1.U7 

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO**

Po ukończeniu studiów II stopnia  na kierunku filologia polska  specjalność:  

język polski z logopedią absolwent potrafi

Symbol efektu spec. 

zgodnie z rozp. 

MNiSW z dnia 25 VII 

2019 r.

Kod efektu 

szczegółoweg 

odpowiadającego 

efektom ogólnm w 

oparciu o standardy 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonania 

zawodu nauczyciela 

projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w 

zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych 

do uczniów szkoły podstawowej, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli; 

B2.U1; B2.U2; B2.U4; 



S_U19

potrafi podjąć działania diagnostyczne i terapeutyczne w celu wyjaśniania zjawisk patologii 

języka i komunikacji wykorzystując wiedzę z zakresu medycznych, językoznawczych i 

psychologiczno-pedagogicznych uwarunkowań zaburzeń mowy

K_U01, K_U03, 

K_U15, 

,E.1L.U1.,E.1L.

U2.,E.1L.U3.

Odniesienie do 

efektów 

kierunkowych oraz 

sandardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu nauczyciela 

(Dz. U. 2019 poz. 

1450)  

Po ukończeniu studiów II stopnia  na kierunku filologia polska  specjalność:                                

język polski z logopedią absolwent potrafi

UMIEJĘTNOŚCI

Symbol 

efektu spec. 

z zakresu 

przyg. 

meryt. kier.

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO

S_U06

 tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów szkoły 

podstawowej do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz 

modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania 

i kształcenia;  

D1/E1.U6; D1/E1.U8; 

S_U07

podejmować  pracę  z  uczniami szkoły podstawowej rozbudzającą  ich  

zainteresowania  i  rozwijającą  ich uzdolnienia,  właściwie  dobierać  treści  

nauczania,  zadania  i  formy  pracy  w  ramach samokształcenia oraz 

promować osiągnięcia uczniów;

D1/E1.U5; D1/E1.U7

S_U08
rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia 

uczniów szkoły podstawowej; 
D1/E1.U5; 

S_U09
 skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań 

edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej; 
D1/E1.U7

S_U10

wykorzystywać  proces  oceniania  i  udzielania  informacji  zwrotnych  do  

stymulowania uczniów szkoły podstawowej w ich  pracy nad własnym 

rozwojem;

B2.U2; C.U6;

S_U11
monitorować postępy uczniów szkoły podstawowej, ich aktywność i 

uczestnictwo w życiu społecznym szkoły; 

C.U6; D1/E1.U8; 

D1/E1.U9; D1/E1.U10

S_U12

pracować  z  uczniami szkoły podstawowej  ze  specjalnymi  potrzebami  

edukacyjnymi,  w  tym  z  uczniami  z trudnościami adaptacyjnymi 

związanymi z doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk  

zróżnicowanych  pod  względem  kulturowym  lub  z  ograniczoną  

znajomością języka polskiego;

B2.U5; D1/E1.U7

S_U16 posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu; C.U7

C.U8; D1/E1.U4

S_U17

S_U13
odpowiedzialnie  organizować  pracę  szkolną  oraz  pozaszkolną  ucznia 

szkoły podstawowej,  z  poszanowaniem jego prawa do odpoczynku; 
B2.U3

S_U14

skutecznie realizować działania wspomagające uczniów szkoły 

podstawowej w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych

B1.U7; B1.U8; B3.U5

S_U15
poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie 

do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu; 

S_U18
samodzielne  rozwijać  wiedzę  i  umiejętności  pedagogiczne  z  

wykorzystaniem  różnych źródeł, w tym obcojęzycznych i technologii.

B3.U1; B3.U2; B3.U3; 

B3.U4;

udzielać pierwszej pomocy; B3.U1



S_U20

S_U21

S_U22

S_U23

S_U24

S_U25

S_U26

S_U27

S_U28

S_U29

S_U30

S_U31

S_U32

S_U33

S_U34

S_U35

potrafi celowo dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu 

efektywnego realizowania działań terapeutycznych i pedagogicznych, efektywnie 

wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej

K_U01, 

K_U02,E.1L.U3.

K_U01, K_U1, 

E.1L.U3.,E.1L.U

3.

posiada umiejętność formułowania ocen, opinii, zaświadczeń, zaleceń, wskazań  

K_U01, K_U02, 

K_U16;E.1L.U3.

potrafi profesjonalnie posługiwać się wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i 

metodyki szczegółowej w celu diagnozowania i programowania terapii logopedycznej

K_U01, 

E.1L.U3.

K_U03

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać profesjonalne umiejętności w zakresie 

sposobów komunikacji ACC, korzystać z nowoczesnych technologii

potrafi świadomie planować obserwację sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, celowo 

wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki do analizowania i 

interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych w szkołach ponadpodstawowych

K_U01, K_U02

potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu mowy i jej zaburzeń, stosować i weryfikować wyniki 

badań  nad mechanizmami rozwoju mowy w ontogenezie, weryfikować swój stan wiedzy o 

mechanizmach i przejawach zaburzeń mowy 

K_U01, 

K_U03,E.1L.U2.

,E.1L.U3. 

potrafi projektować procedury postępowania logopedycznego w przypadku poszczególnych 

jednostek zaburzeń mowy

posiada profesjonalne umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie zaburzeń 

genetycznych i sprzężonych, wykorzystuje wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii układu 

nerwowego, słuchu i przetwarzania słuchowego, audiologii i foniatrii, ortodoncji, 

psychopatologii i psychiatrii, neonatologii 

K_U01, KU_02, 

E.1L.U1.

K_U01, K_U02, 

K_U03

potrafi wdrażać własne rozwiązania metodyczne w celu diagnozowania mowy osób z 

powikłaną historią choroby i sprzężonymi zaburzeniami

K_U01, 

K_U03,E.1L.U1.

K_U01, 

K_U03,E.1L.U3.

posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami z 

różnych środowisk wykorzystując wiedzę z zakresu socjolingwistyki, teorii mowy, fonetyki, 

językoznawstwa

K_U07,E.1L.U2.

K_U09

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk w diagnozie 

zaburzeń rozwoju mowy dziecka 

K_U1, K_U02, 

K_U04, K_U09, 

K_U13, 

E.1L.U3.

K_U01, 

K_U03,E.1L.U3.

potrafi przeprowadzić badania oceniające różne zakresy trudności komunikacyjnymi, w tym  

trudnościami w czytaniu i pisaniu, człowieka z zaburzeniami mowy

potrafi organizować przebieg terapii logopedycznej w ramach opieki specjalistycznej i 

kontrolować jej przebieg 
K_U01

ma umiejętność oceny mechanizmów przyczynowo-skutkowych dla sprawności językowych i 

komunikacyjnych 

K_U01, 

K_U03,E.1L.U3.

K_U04,E.1L.U1.

E.1L.U2.E.1L.U

3.

potrafi wskazać czynniki środowiskowe warunkujące funkcjonowanie osób z zaburzeniami 

mowy, w tym uwarunkowania międzykulturowe i bilingwizm dziecka

ma umiejętność wdrażania nowoczesnych interdyscyplinarnych programów diagnozy 

logopedycznej w warunkach klinicznych



S_K08

Kod efektu 

szczegółowego 

odpowiadającego 

efektom ogólnm w 

oparciu o standardy 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonania 

zawodu nauczyciela 

Symbol 

efektu spec. 

zgodnie z 

rozp. 

MNiSW z 

dnia 25 VII 

2019 r.

S_K03

porozumiewania  się  z  osobami  pochodzącymi  z  różnych  środowisk  i  

o  różnej  kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów 

oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej szkoły 

podstawowej i poza nią;

budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi 

podmiotami procesu wychowania i  kształcenia, w tym rodzicami lub 

opiekunami ucznia szkoły podstawowej oraz włączania ich w działania 

sprzyjające efektywności edukacyjnej;

B2.K1; D1/E1.K3

B1.K2

S_K07

ma pełną świadomość  swojej wiedzy i umiejętności w zakresie  postępowania  

diagnostyczno-terapeutycznego różnych zaburzeń mowy
K_K04

Symbol

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO
Odniesienie do 

efektów 

kierunkowych oraz 

do standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu nauczyciela 

(Dz. U. 2019 poz. 

1450)  

Po ukończeniu studiów II stopnia  na kierunku filologia polska  specjalność:                        

język polski z logopedią absolwent

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku filologia polska specjalność: język 

polski z logopedią abolwent jest gotów do:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

S_K02

S_K05

B2.K2

S_K04
podejmowania  decyzji  związanych  z  organizacją  procesu  kształcenia  w  

edukacji włączającej w szkole podstawowej;  

pracy  w  zespole,  pełnienia  w  nim  różnych  ról  oraz  współpracy  z  

nauczycielami, pedagogami,  specjalistami,  rodzicami  lub  opiekunami  

uczniów szkoły podstawowej  i  innymi  członkami społeczności szkolnej i 

lokalnej.

B2.K4; B3.K1; D1/E1.K5

B1.K1; B1.K3; C.K1; 

C.K2; D1/E1.K7; 

D1/E1.K8; D1/E1.K9

S_K01
posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w  

działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka
D1/E1.K6

rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy 

na rzecz dobra uczniów szkoły podstawowej i tego środowiska; 
D1/E1.K2

S_K06

projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły podstawowej lub 

placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych 

instytucji; 



S_K09

S_K10

S_K11

S_K12

S_K13

S_K14

S_K15

S_K16

S_K17

S_K18

S_W01

S_W02

S_W03

S_W04

S_W05

S_W06

planuje i realizuje metodykę rewalidacji indywidualnej

E.2L.U1.

K_K02

K_K04

posiada umiejętność diagnozowania i formułowania wskazań  w zakresie wychowania 

słuchowego, programowania języka, terapii autyzmu i mutyzmu

K_K01, 

K_K04,E.2L.U2.

ma świadomość specjalnego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w odniesieniu 

do osób ze sprzężonymi zaburzeniami mowy, zaburzeniami połykania, niedokształceniem 

mowy pochodzenia korowego, dyslalii, zabuzreń płynności mówienia, oligofazją, dyzartrią, 

autyzmem

 K_K04, 

E.2L.W1

potrafi planować i realizować postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie 

wczesnej interwencji, opóźnionego rozwoju mowy, zabuzreń pochodzenia korowego, jąkania 

i giełkotu, dyslalii, ma świadomość najnowszych narzędzi diagnozy i terapii logopedycznej

K_K06,E.2L.W1

ma świadomość potrzeby poznawania nowych wyników badań nad zaburzeniami mowy i 

nowych metod terapii 

K_K04, 

K_K07,E.1L.K1.

potrafi kreatywnie i odpowiedzialnie rozwiązywać problemy logopedyczne i pedagogiczne
K_K01, 

K_K04,E.1L.K2.

charakteryzuje się gotowością do podjęcia diagnostyki i terapii zabuzreń czynności 

prymarnych E.2L.U1

ma świadomość ochrony danych osobowych, intymności i prywatności osoby objętej opieką 

logopedyczną 
K_K04

ma świadomość potrzeby indywidualizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 

względem osób z zaburzeniami mowy
K_K04

posiada kompetencje umiejętnego przekazywania wyników badań logopedycznych, 

instrukcji, zaleceń, informacji

 K_K01, K_K04

Symbol

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO
odniesienie do 

efektów 

kierunkowych  Po ukończeniu studiów II stopnia  na kierunku filologia polska  specjalność: filologia dla 

mediów i biznesu z językiem obcym absolwent

WIEDZA

ma uporządkowaną i pogłębioną  wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w 

systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w zakresie wybranej 

specjalności

K_W01, 

K_W02, 

K_W05, K_W07

ma pogłębioną  wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa współczesnego języka polskiego i 

języka obcego; zna terminologię nauk filologicznych w języku polskim  i języku obcym

K_W02,   

K_W07, K_W08

ma pogłębioną  wiedzę teoretyczną i praktyczna na temat zróżnicowania stylistycznego i 

funkcjonalnego tekstów reklamowych i użytkowych,  w  szczególności w języku obcym
K_W08

ma wiedzę na temat analizy i interpretacji tekstów, rozumie  podstawowe metody  analizy 

krytycznej tekstu, w tym obcojęzycznego
K_W08, K_W12

ma pogłębioną  wiedzę na temat funkcjonowania mediów, metod i technik public relations w 

biznesie, reklamie i marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości słownictwa i 

frazeologii obcojęzycznej obsługujących obszary działalności medialnej i biznesowej

K_W02,   

K_W07, K_W08

ma pogłębioną  wiedzę o wybranych zagadnieniach historii, kultury i literatury w języku  

polskim i języku obcym
K_W03, K_W08



S_W07

S_W08

S_U01

S_U02

S_U03

S_U04

S_U05

S_U06

S_U07

S_U08

S_U09

S_K01

S_K02

ma wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu 

kulturalnym Polski oraz krajów obcojęzycznego obszaru językowego 

K_W11,  

K_W12

posiada pogłębioną  wiedzę psycholingwistyczną i socjolingwistyczną pozwalającą na 

analizę oraz tworzenie tekstów medialnych i reklamowych
K_W10

Symbol

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych  
Po ukończeniu studiów II stopnia  na kierunku filologia polska  specjalność: filologia dla 

mediów i biznesu z językiem obcym absolwent

UMIEJĘTNOŚCI

ma umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narządzi, 

opracowanie i prezentacja wyników) pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie 

wybranej specjalności

K_U01, K_U02, 

K_U05

posiada umiejętność posługiwania się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu 

językoznawstwa, literaturoznawstwa i wiedzy o kulturze wysokiej i masowej. 
K_U02, K_U04

potrafi przeprowadzić analizę specjalistycznego tekstu polskiego i obcojęzycznego oraz 

zinterpretować tekst reklamowy i biznesowy, uwzględniając  przy tym kontekst społeczny i 

kulturowy 

K_U05, K_U08, 

K_U09

potrafi opisać różne gatunki literackie, informacyjne i publicystyczne oraz inne rodzaje  

tekstów polskich i obcojęzycznych, szczególnie tekstów reklamowych i biznesowych

K_U01, KU_02, 

K_U11

posiada umiejętność samodzielnego tworzenia użytkowych prac pisemnych w języku 

polskim i języku obcym oraz typowych prac pisemnych w zakresie dyscyplin filologicznych z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, korzystając z literatury obcojęzycznej

 K_U12, K_U13

posiada umiejętność samodzielnego przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i 

języku obcym na tematy dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć 

teoretycznych

K_U06, K_U10, 

K_U11

potrafi swobodnie porozumiewać się w języku obcym z wykorzystaniem różnych kanałów  i 

technik komunikacyjnych w rozmowach ze specjalistami w zakresie mediów masowych, 

biznesu i reklamy

KU_07, K_U11

potrafi sprawnie wyszukiwać, analizować i użytkować informacje wykorzystując różne źródła  

obcojęzyczne przy użyciu narzędzi public relations
 K_U04, K_U11

ma rozwiniętą umiejętność merytorycznej argumentacji i formułowania wniosków i 

samodzielnych sądów w języku polskim i języku obcym
KU_07, K_U11

Symbol

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych  

Po ukończeniu studiów II stopnia  na kierunku filologia polska  specjalność: filologia dla 

mediów i biznesu z językiem obcym absolwent

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ma pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

doskonalenia  zawodowego i edukacji kulturalnej, samodzielnie wyznaczając  kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia

K_K05, K_K06, 

K_K08

ma rozwinięte umiejętności komunikacyjne, społeczne, interpersonalne i interkulturowe, 

które predysponują do pracy w sektorze biznesu i mediów
K_K01, K_K06



S_K03

S_K04

S_K05

S_K06

S_K07

1. O 4

2. O 8

3. O 8

4. O 5

5. O 5

30

1. O 2

Opis sposobu zakończenia cyklu 

kształcenia:(ewentualnie spis zagadnień)

Liczba godzin

Punkty 

ECTS
Dla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

Łącznie

Literatura polska po 

1989r.
wykład/ćwiczenia egzamin 15/30 45

Semestr 2

Lp.
Nazwa przedmiotu/  

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F** Forma zaliczenia

Interpretacje 

kontekstualne literatury 

polskiej (od 

średniowiecza do 

połowy XX w.)

wykład / 

ćwiczenia

zaliczenie na 

ocenę
15/30 45

180

Teoria literatury wykład/ćwiczenia
zaliczenie na 

ocenę
15/15 30

Językoznawstwo 

ogólne i wybrane teorie 

języka

wykład egzamin 30 30

wykład
zaliczenie na 

ocenę
30 30

Literatura polska w 

latach 1956-1989
wykład/ćwiczenia egzamin 15/30 45

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty 

ECTS
Dla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

Łącznie

Teoria kultury w 

kontekście badań 

literackich

potrafi prawidłowo określić priorytety służące realizacji określonych zadań
K_K01, K_K06, 

K_K07

potrafi pracować w grupie, przyjmując odpowiedzialność za efekty własnej pracy i 

rozstrzygając problemy
K_K02, K_K06

posiada szerokie kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na 

odmienność kulturową, umiejętność określania własnych zainteresowań, umiejętność 

samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów.

K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K08 

aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności
K_K01, K_K02, 

K_K03, K_K06

charakteryzuje się wrażliwością etyczną,  refleksyjnością oraz rozwiniętymi postawami 

prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności, jest krytycznym obserwatorem procesu 

unifikacji i globalizacji gospodarki oraz mediów masowych

K_K06, K_K07, 

K_K08

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Warunkiem

przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wskazanej

w planie studiów liczby punktów ECTS oraz złożenie pracy

dyplomowej (zgodnej z wybraną specjalizacją dyplomową) w formie

pisemnej i elektronicznej, która uzyskała pozytywną ocenę

promotora i recenzenta. Wykaz zagadnień do egzaminu

dyplomowego zawarty jest w odrębnym dokumencie. 

Semestr 1

Lp.
Nazwa przedmiotu/ 

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F**

Plan studiów stacjonarnych



2. O 3

3. O 2

4. F 3

5. O 2

6. O 2

14

1 F 5

2 F 4

3 F 7

16

1. F 1

2. F 2

3. F 2

4. F 2

5. F 2

6. F 1
Kultura języka i emisja 

głosu

wykład/ćwiczeni

a
z/oc 15/15 30

Dydaktyka ogólna wykład z/oc 30 30

Metodologia badań 

logopedycznych
laboratorium egzamin 30 30

zaliczenie na 

ocenę
30 30

15/15 30

Specjalność: Język polski z logopedią

Lp.
Nazwa przedmiotu/ 

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F** Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty 

ECTS
Dla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

Łącznie

Redakcja i 

opracowanie edycji 

tekstu polskiego i 

obcojęzycznego 1

wykł.
zaliczenie na 

ocenę
15 15

120

Tłumaczenia 

tematyczne
wykład/ćwiczenia egzamin 75 75

Przekład literacki wykład/ćwiczenia
zaliczenie na 

ocenę
15/15 30

Specjalność: Translatoryka i kreacja tekstu 

Lp.
Nazwa przedmiotu/ 

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F** Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty 

ECTS
Dla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

Łącznie

Warsztat metodologii 

językoznawczej
laboratorium

zaliczenie na 

ocenę
30 30

180

Przedmiot z dziedziny 

nauk społecznych 1
wykład

zaliczenie na 

ocenę
30 30

Warsztat metodologii 

literaturoznawczej
laboratorium

zaliczenie na 

ocenę
30 30

Seminarium 

magisterskie1  - 

obejmuje 

przygotowanie pracy 

dyplomowej wraz z 

przygotowaniem do 

egzaminu 

dyplomowego

seminarium zaliczenie 15 15

Język obcy 

(specjalistyczny) 
ćwiczenia

zaliczenie na 

ocenę
30 30

Psychologia społeczno-

wychowawcza
wykład/ćwiczenia

zaliczenie na 

ocenę

30

Współczesne problemy 

psychologii 
wykład

Współczesne nurty 

pedagogiczne 
wykład

zaliczenie na 

ocenę
30



7. F 1

8.
F 1

9.
F 1

10.

F 1

11.

F 1

12.

F 1

16

1 F 6

2 F 10

16

1 O 2

2. O 2

3. O 3

30

Podstawy metody 

fonogestowej i języka 

migowego

ćwiczenia z/oc 30

30

Praktyczne śródroczne 

warsztaty zawodowe w 

Studenckiej Poradni 

Logopedycznej UPH 

(30 godzin) 

praktyka

Zabiegi ratujące życie ćwiczenia z/oc 15

Praktyczna wiedza o 

języku polskim / 

Interpretacje 

porównawcze

15

Liczba godzin

Punkty 

ECTSDla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

Łącznie

Historia języka 

polskiego z 

onomastyką

wykład
zaliczenie na 

ocenę
30 30

30

zaliczenie na 

ocenę
30/30 60

90

Semestr 3

Lp.
Nazwa przedmiotu/ 

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F** Forma zaliczenia

Łącznie

Kreacja i poetyka 

reklamy
wykład/ćwiczenia

zaliczenie na 

ocenę
30 30

seminarium zaliczenie 15

Nazwa przedmiotu/ 

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F** Forma zaliczenia Dla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

Tekst, język i obraz w 

strategiach PR dla 

biznesu

ćwiczenia

360

Specjalność: Filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym

Lp.

Liczba godzin

Punkty 

ECTS

30

Seminarium 

magisterskie2  - 

obejmuje 

przygotowanie pracy 

dyplomowej wraz z 

przygotowaniem do 

egzaminu 

dyplomowego

Surdologopedia wykład/ćwiczenia egzamin 15/30 45

Dyzartria ćwiczenia
zaliczenie na 

ocenę
30

z/oc

30

15/15 30
wykład/ćwiczeni

a

z/oc

Lingwistyka: narastanie 

refleksji nad językiem 

(główne teorie 

socjologiczne)

ćwiczenia
zaliczenie na 

ocenę

15

30



4 F 3

12

1 F 10

2 F 10

20

1. F 2

2. F 2

3. F 2

4. F 2

5. F 2

6. F 1

7. F 1

8. F 1

9. F 1

Oligofazja ćwiczenia
zaliczenie na 

ocenę
30 30

Autyzm wykład/ćwiczenia egzamin 15/30 45

Zaburzenia mowy w 

demencji
wykład/ćwiczenia

zaliczenie na 

ocenę
15/15 30

Afazja wykład/ćwiczenia egzamin 15/30 45

15/15 30

Specjalność: Język polski z logopedią

Lp.
Nazwa przedmiotu/ 

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F** Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty 

ECTSDla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

Łącznie

Redakcja i 

opracowanie edycji 

tekstu polskiego i 

obcojęzycznego 2

ćwiczenia egzamin 30 30

75

Punkty 

ECTS
Dla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

Łącznie

Lektorat tekstów 

zagranicznych 
ćwiczenia

zaliczenie na 

ocenę
45 45

Lp.
Nazwa przedmiotu/ 

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F** Forma zaliczenia

Liczba godzin

Przedmiot z dziedziny 

nauk społecznych 2
wykład

zaliczenie na 

ocenę
30 30

75

Specjalność: Translatoryka i kreacja tekstu

15/15 30

Praca z uczniem ze 

specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi

zaliczenie na 

ocenę
15/15 30wykład/ćwiczenia

Pedagogiczne aspekty 

pracy z uczniem w 

szkole 

ponadpodstawowej

wykład/ćwiczenia
zaliczenie na 

ocenę

Medyczne podstawy 

logopedii. Podstawy 

ortodoncji

wykład 15z/oc 15

Psychologiczne 

aspekty pracy z 

uczniem w szkole 

ponadpodstawowej

wykład/ćwiczenia
zaliczenie na 

ocenę

Medyczne podstawy 

logopedii. Onkologia w 

logopedii

wykład z/oc 15 15



10. F 1

11. F 1

12. F 1

13. F 1

14. F 1

15. F 1

20

1 F 10

2 F 10

20

1. O 14

14

30 30

Praktyka zawodowa  

nauczycielska w szkole 

ponadpodstawowej - 

śródroczna

praktyka z/oc 15 15

Praktyka zawodowa 

nauczycielska 

psychologiczno-

pedagogiczna - 

śródroczna 

30

Specjalność: Translatoryka i kreacja tekstu 

Lp.
Nazwa przedmiotu/ 

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F** Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty 

ECTS

Liczba godzin

Punkty 

ECTS
Dla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

Łącznie

Seminarium 

magisterskie 3 - 

obejmuje 

przygotowanie pracy 

dyplomowej wraz z 

przygotowaniem do 

egzaminu 

dyplomowego

seminarium zaliczenie 30 30

Semestr 4

Lp.
Nazwa przedmiotu/ 

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F** Forma zaliczenia

Tworzenie scenariuszy 

(warsztaty) j. angielski / 

j. rosyjski 

wykład/ćwiczenia egzamin 30/30 60

120

Łącznie

Gatunki medialne 

(warsztaty) j. angielski / 

j. rosyjski 

wykład/ćwiczenia
zaliczenie na 

ocenę
30/30 60

450

Specjalność: Filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym

Lp.
Nazwa przedmiotu/  

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F** Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty 

ECTS
Dla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

Dydaktyka języka 

polskiego w szkole 

ponadpodstawowej 1

wykład/ćwiczenia egzamin 15/30 45

zaliczenie na 

ocenę
praktyka

15/15 30

Fizjoterapia w logopedii 

z elemntami 

neonatologii

ćwiczenia z/oc 30 30

Zaburzenia genetyczne 

i niepełnosprawności 

sprzężone

wykład/ćwiczenia z/oc

z/oc 30 30

Metody komunikacji 

wspomagającej i 

alterantywnej

ćwiczenia



1 F 7

2 F 4

3 5

16

1. F 1

2. F 1

3. F 1

4. F 2

5. F 2

6. F 1

7. F 1

8. F 2

9. F 4

10. F 1

16

30 30

Praktyka nauczycielska 

dyd. w szkole 

ponadpodstawowej II - 

ciągła 105 godz. (4 

tyg.) realizacja w 

trakcie II roku

Praktyka logopedyczna 

(po 3. sem., zaliczana 

w sem. 4.)

275

Logopedia artystyczna 

z elementami 

logorytmiki

ćwiczenia
zaliczenie na 

ocenę
30 30

Dydaktyka języka 

polskiego w szkole 

ponadpodstawowej 2

wykład/ćwiczenia egzamin 15/30 45

O / F** Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty 

ECTS
Dla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

Łącznie

Tworzenie stron 

internetowych i kreacja 

tekstu w sieci

ćwiczenia
zaliczenie na 

ocenę
30 30

90

Łącznie

Tłumaczenia ustne ćwiczenia
zaliczenie na 

ocenę
60 60

Lp.
Nazwa przedmiotu/ 

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F** Forma zaliczenia

Punkty 

ECTS
Dla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

Praktyka zawodowa
zaliczenie na 

ocenę

zaliczenie na 

ocenę

zaliczenie na 

ocenę
praktyka

praktyka

praktyka

Specjalność: Język polski z logopedią

Lp.
Nazwa przedmiotu/ 

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć*

Integracja sensoryczna 

w rozwoju mowy i 

języka

ćwiczenia z/oc 30 30

z/oc 30 30

Logopedia 

międzykuturowa; 

dwujęzyczność i 

problemy językowe 

dziecka dwu- i 

wielojęzycznego

wykład/ćwiczenia z/oc 15/15 30

Zaburzenia głosu ćwiczenia

15/15 30

Zaburzenia żucia i 

połykania
ćwiczenia z/oc 30 30

Centralne zaburzenia 

przetwarzania 

słuchowego

ćwiczenia z/oc 20

Metodyka 

postępowania 

logopedycznego

wykład/ćwiczenia z/oc

20



1 F 11

2. 5

16

A.

1.

2

3

B

1

C

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

D

1.

2.

3.

4.

5.

Specjalność:Translatoryka i kreacja tekstu

Tłumaczenia tematyczne

Przekład literacki 

Lektorat tekstów zagranicznych 

Redakcja i opracowanie edycji tekstu polskiego i obcojęzycznego1,2

Tłumaczenia ustne

Językoznawstwo ogólne i wybrane teorie języka

Warsztat metodologii literaturoznawczej

Warsztat metodologii językoznawczej

Interpretacje kontekstualne literatury polskiej (od średniowiecza do połowy 

XX w.)

Seminarium magisterskie1,2,3-obejmuje przygotowanie pracy dyplomowej 

wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego 

Moduły kształcenia kierunkowego specjalnościowego

Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego  

Praktyczna wiedza o języku polskim / Interpretacje porównawcze

Literatura polska w latach 1956-1989

Literatura polska po 1989 r.

Historia języka polskiego z onomastyką

Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego

Język obcy (specjalistyczny)

Przedmiot z dziedziny nauk społecznych 1

Przedmiot z dziedziny nauk społecznych 2

Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego podstawowego  

Teoria kultury w kontekście badań literackich

75

Przedmioty z dziedziny nauk społecznych:

1.
 1. Koncepcje pedagogiczne w dziejach Europy, 2. Komunikaty i manipulacje - 

efektywność interakcji społecznej

2.
 2. System komunikacji interpersonalnej, 2. Etyka zawodowa

Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów

Liczba godzin

Punkty 

ECTS

Dla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

Łącznie

Rynek tekstów 

zamawianych i 

literatura w mediach 

wykład/ćwiczenia egzamin 15/60 75

Specjalność: Filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym

Lp.
Nazwa przedmiotu/ 

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F** Forma zaliczenia

Praktyka  zawodowa

Teoria literatury 



6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

1.

2.

3.

4.

Zaburzenia głosu

Logopedia międzykulturowa; dwujęzyczność i problemy językowe dziecka 

dwu- i wielojęzycznego

Kultura języka i emisja głosu

Praktyka zawodowa nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna 

śródroczna

Logopedia artystyczna z elmentami logorytmiki

Autyzm

Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Zaburzenia mowy w demencji

Tworzenie stron internetowych i kreacja tekstu w sieci

Oligofazja

Medyczne podstawy logopedii. Podstawy ortodoncji

Praktyczne śródroczne warsztaty zawodowe w Studenckiej 

Lingwistyka: narastanie refleksji nad językiem (główne teorie 

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem w w szkole 

ponadpodstawowej

Tekst, język i obraz w strategiach PR dla biznesu 

Gatunki medialne (warsztaty) j. ang. / j. ros.

Tworzenie scenariuszy (warsztaty) j. ang. / j. ros. 

Praktyka logopedyczna (po sem. 3., zaliczana w sem. 4.)

Praktyka nauczycielska dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej II

Specjalność: Filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym 

(angielskim/rosyjskim)

Kreacja i poetyka reklamy

Dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 1

Dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 2

Medyczne podstawy logopedii. Onkologia w logopedii

Fizjioterapia w logopedii z elemntami neonatologii

Zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone

Integracja sensoryczna w rozwoju mowy i języka

Praktyka zawodowa nauczycielska w szkole ponadpodstawowej - 

śródroczna

Metodyka postępowania logopedycznego

Zaburzenia żucia i połykania

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

Specjalość: Język polski z logopedią

Metodologia badań logopedycznych

Surdologopedia

Dyzartria

Afazja

Psychologia społeczno-wychowawcza

Współczesne nurty pedagogiczne 

Psychologiczne aspekty pracy z uczniem w  szkole ponadpodstawowej

Edukacja włączająca

Pierwsza pomoc

Współczesne problemy psychologii 

Podstawy metody fonogestowej i języka migowego

Dydaktyka ogólna

Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem w w szkole ponadpodstawowej



5. Rynek tekstów zamawianych i literatura w mediach 


