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Opis kursu (cele kształcenia)

Zapoznanie z teoriami dotyczącymi uczenia się oraz jego uwarunkowań tego procesu,
planowania i projektowania własnego rozwoju, kształtowanie umiejętności
samodzielnego poszukiwania wiedzy oraz dokonywania jej krytycznej analizy.
Przygotowanie do projektowania i wykonywania działań profesjonalnych związanych z
wykonywanym zawodem.
Warunki wstępne
Wiedza

Brak warunków wstępnych

Umiejętności

Brak warunków wstępnych

Kursy

Brak warunków wstępnych

Efekty uczenia się

Efekt uczenia się dla kursu

Wiedza

Umiejętności

Odniesienie do efektów
kierunkowych

W01 - Zna podstawowe teorie dotyczące uczenia się K_W01, K_W02
oraz rozumie różnorodne uwarunkowania tego
procesu.
K_W04
W2 - Ma elementarną wiedzę na temat
projektowania ścieżki własnego rozwoju.

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów
kierunkowych
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U01 - Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i
rozwijać swoje profesjonalne umiejętności.
U02 - Potrafi dokonać krytycznej analizy własnych
działań oraz wskazać sposoby ich modyfikacji oraz
udoskonalania.

K_U01,
K_U02, K_U04

Odniesienie do efektów
kierunkowych

Efekt uczenia się dla kursu

Kompetencje
społeczne

K_K01
K01 - Ma świadomość sposobów oceny swojej
wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
doskonalenia warsztatu zawodowego, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K02 - Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej
K_K02
pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach
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Opis metod prowadzenia zajęć

Metoda projektów, dyskusja, praca w grupach, warsztaty

W01
W02
U01
U02
K01
K02

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
x

Inne

Egzamin
pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna
(esej)

Referat

Udział w
dyskusji

Projekt
grupowy

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów uczenia się

X
X
X
X
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Kryteria oceny

Uwagi

Zaliczenie zwykłe na podstawie uzyskania wyniku pozytywnego z wykonania:
projektu indywidualnego (max. 5 pkt, min. 3; oceniana jest: zawartość
merytoryczna, forma, sposób prezentacji), udział w dyskusji (min. 8 pkt za
udzielenie poprawnej odpowiedzi ustnej) oraz napisanego eseju (max. 10,
min. 6, oceniana jest: zawartość merytoryczna, logiczny układ treści).

W zależności od stanu pandemicznego i odpowiednich dyspozycji władz
Uczelni, kurs może być realizowany on-line.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
Istota i natura procesów samowychowania i samokształcenia. Postawa wobec siebie oraz
poznawanie samego siebie jako podstawa procesu samorozwoju oraz etycznego stosunku do
siebie. Wprowadzenie do zagadnień rozwoju osobistego: autokreacja jako cel edukacji. Strategie
przetwarzania informacji. Opracowywanie tekstu naukowego, rodzaje tekstów, struktura tekstów,
rodzaje przypisów Myślenie, czytanie i pisanie analityczno-krytyczne. Rozpoznawanie i
wykorzystywanie osobistych stylów uczenia się w edukacji. Pamięć. Motywacja a uczenie się.
Związki motywacji z efektami i strategiami uczenia się. Planowanie rozwoju osobistego i
zawodowego jako zadanie całożyciowe.
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Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
liczba godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Wykład
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

10
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Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

liczba godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

10

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

5

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)

5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia
Ogółem bilans czasu pracy

30

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

1

4

