
 

Uchwała Nr 30/2014 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 29 maja 2014r. 
 

w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku „Pedagogika” oraz kart 

przedmiotów 
 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia               

27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572) i § 23             

pkt 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 6 lutego 2014r. 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

1. Uchwala się plany studiów na kierunku „Pedagogika” dla specjalności: 

1) Edukacja Wczesnoszkolna, II specjalność Terapia Pedagogiczna – załącznik nr 1, 

2) Edukacja Wczesnoszkolna, II specjalność Logopedia – załącznik nr 2, 

3) Edukacja Wczesnoszkolna z Oligofrenopedagogiką – załącznik nr 3, 

4) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie – załącznik nr 4. 
 

2. Uchwala się karty przedmiotów na kierunku „Pedagogika”: 

1) „Wstęp do filozofii” – załącznik nr 5, 

2) „Emisja głosu” – załącznik nr 6, 

3) „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” (sem. I) – załącznik nr 7, 

4) „Gra na instrumencie” (sem. II) – załącznik nr 8, 

5) „Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci” (sem. III) – załącznik nr 9, 

6) „Podstawy teoretyczne terapii pedagogicznej” – załącznik nr 10, 

7) „Przedmiot fakultatywny (3)” – załącznik nr 11, 

8) „Przedmiot fakultatywny (4) – załącznik nr 12, 

9) „Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka” (sem. III) – załącznik nr 13, 

10) „Dyslalia” (sem. IV) – załącznik nr 14, 

11) „Diagnoza w logopedii” – załącznik nr 15, 

12) „Fonetyka i fonologia j. polskiego” – załącznik nr 16, 

13) „Oligofrenologopedia” – załącznik nr 17, 

14) „Opóźniony rozwój mowy” – załącznik nr 18, 

15) „Psychologia rozwoju człowieka” (sem. II) – załącznik nr 19, 

16) „Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie” – załącznik nr 20, 

17) „Praca z rodziną osób niepełnosprawnych intelektualnie” – załącznik nr 21, 

18) „Pedagogika specjalna” (sem. I) – załącznik nr 22, 

19) „Pedagogika specjalna” (sem. IV) – załącznik nr 23, 

20) „Oligofrenopedagogika” – załącznik nr 24, 

21) „Pedagogika społeczna” (sem. II) – załącznik nr 25, 

22) „Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej” – załącznik nr 26, 

23) „Zajęcia muzyczno-ruchowe” – załącznik nr 27, 

24) „Podstawy prawne i organizacyjne pomocy rodzinie” (sem. IV) – załącznik nr 28, 

25) „Interwencja kryzysowa w rodzinie” – załącznik nr 29. 
 

§ 2 

Plan studiów i karty przedmiotów, o których mowa w § 1, obowiązują studentów 

rozpoczynających studia od roku akademickiego 2014/2015. 
 

 



 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor PWSZ 

w Elblągu 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 


