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CELE I ZADANIA PRZEDMIOTU 
 
 Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z obszarem wiedzy nauk pedagogicznych, 
którego przedmiotem refleksji teoretycznej i badań empirycznych jest szkolnictwo wyższe, w tym 
akademickie, jego funkcje i zadania oraz zasady, formy, metody organizowania, kierowania i oceniania 
procesu naukowo-dydaktycznego. Zadaniem przedmiotu jest ukazanie teoretycznych i metodologicznych 
podstaw gromadzenia wiedzy naukowej o prawidłowościach i mechanizmach szkolnictwa wyższego jako 
instytucji innowacyjnej i wspólnotowej w aspekcie pedagogicznym, ale także historyczno-społecznym, jak 
i prakseologicznym z uwzględnieniem niektórych elementów prawnych o charakterze aplikacyjnym. 
 
Tematyka wykładów konwersatoryjnych prowadzona metodą oksfordzką (30h) 
(dyskusja oksfordzka – uczestnicy są podzieleni na dwie grupy, których zadaniem jest potwierdzić lub obalić jakąś tezę) 
 
Semestr zimowy 
1.Miejsce i struktura pedagogiki szkoły wyższej w systemie nauk pedagogicznych 
Teza: Wiedza pedagogiczna jest warunkiem koniecznym w wypełnianiu przez szkołę wyższą jej 
podstawowych funkcji 
 
2.Podstawowa siatka pojęciowa stosowana w pedagogice szkoły wyższej 
Teza: „Wychowanie”, „socjalizacja” i „edukacja” to niezbędne elementy kształcenia akademickiego 
 
3.Nowożytne koncepcje uczelni wyższych oraz ich podstawowe paradygmaty 
Teza: Współczesne szkolnictwo wyższe powinno funkcjonować w oparciu o jeden z podstawowych 
paradygmatów uniwersytetu (klasycznego, pozytywistycznego, postmodernistycznego) 
 
4.Typy i rodzaje szkół wyższych oraz ich udział w tworzeniu współczesnej edukacji 
Teza: Podział szkolnictwa wyższego na akademickie i zawodowe zwiększa dostępność do studiów i 
powoduje podniesienie poziomu edukacyjnego społeczeństwa 
  
5.Cele i zadania kształcenia na poziomie studiów wyższych 
Teza: Głównym celem kształcenia na poziomie studiów wyższych jest poszukiwanie prawdy o otaczającym 
człowieka świecie i  możliwości jego przekształcania 
  
6.Organizacyjne formy kształcenia w szkole wyższej 
Teza: W szkołach wyższych proces kształcenia winien być oparty przede wszystkim na metodach 
akroamatycznych 
  
7.Podmiotowo-osobowościowy i rzeczowo-instrumentalny wymiar nauczania akademickiego 
Teza: Nauczyciel akademicki podlega procesom formacji osobowościowej, które go czynią refleksyjnym 
profesjonalistą 
 
8.Zaliczenie przedmiotu z oceną na podstawie testu sprawdzającego  
 
 

1 
 



 

Semestr letni 
1.Kwalifikacje, kompetencje, predyspozycje i predylekcje nauczyciela akademickiego 
Teza: Właściwością profesjonalizmu nauczyciela akademickiego jest jego kreatywność  
 
2.Obowiązki i powinności moralne nauczyciela akademickiego 
Teza: Obowiązki i powinności moralne nauczyciela akademickiego należy przedłożyć nad jego prawa i 
przywileje 
 
3.Wielopłaszczyznowa odpowiedzialność nauczyciela akademickiego 
Teza: Należy uwyraźnić to, za co w szczególności jest odpowiedzialny nauczyciel akademicki 
 
4.Autorytet i takt pedagogiczny nauczyciela akademickiego 
Teza: Autorytet i takt pedagogiczny nauczyciela akademickiego należy zastąpić jego zdolnościami i 
umiejętnościami eksperckimi 
  
5.Zasady etyczno-deontologiczne nauczyciela akademickiego 
Teza: Warunkiem obiektywnej oceny moralnej nauczyciela akademickiego jest kierowanie się kodeksem 
etyki zawodowej, który gwarantuje optymalizację jego działań i sprzyja dążeniu do akademickiej 
doskonałośći 
   
6.Postawy i zachowania naganne i niepożądane w środowisku akademickim 
Teza: Za naruszenie dobrych obyczajów w nauce nauczyciel akademicki winien być pozbawiony praw 
wykonywania zawodu 
   
7.Narzędzia do oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego 
Teza: Ocena pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego winna dotyczyć jedynie poziomu 
merytorycznego prowadzonych przez niego zajęć 
 
8.Zaliczenie przedmiotu z oceną na podstawie testu sprawdzającego 
  
 
Literatura podstawowa 
1.K.W. Jaskot (red),Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, Szczecin 2006 
2.A.Brzezińska, J.Brzeziński, Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, Poznań 2000 
3.Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa 2001 
4.Pedagogika Szkoły Wyższej. Zeszyty wydawane przez Uniwersytet Szczeciński (do wyboru) 
 
Doktoranci zobowiązani są w każdym semestrze (zimowym i letnim) do opracowania recenzji wybranego 
artykułu zamieszczonego w serii Pedagogika Szkoły Wyższej wydawanego przez Ogólnopolskie 
Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej  Uniwersytetu Szczecińskiego 
 
 
 
Kraków, 1.października 2010 roku 
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