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Student ma doświadczenia płynące z przygotowanej pracy licencjackiej, potrafi analizować te 

doświadczenia pod kątem zgodności zamierzeń z osiągnięciami; posiada umiejętność krytycznej 

oceny swoich dokonań w pracy licencjackiej. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest: 
zapoznanie studenta z wybranymi technikami prowadzenia badań naukowych i zaprojektowanie 

narzędzi badań. Po zakończeniu zajęć student powinien umieć sformułować problem i 

zaprojektować etapy procesu badawczego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole EK 

Wiedza:  
 

K_W01 

K_W04 

K_W016 

Student: 

   adekwatnie posługuje się terminologią odnoszącą się do badania 
naukowego (zmienne, wskaźniki, hipotezy, pomiar), 

   ma uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki procesu badawczego w 
naukach o wychowaniu, 
zna kryteria typologii badań naukowych, 

     zna etyczne wymogi prowadzenia badań. 

Umiejętności:  
 

K_U01 

K_U02 

K_U06 

Student potrafi: 

dostrzec problemy badawcze w procesie wychowania i/lub kształcenia, 

integrować posiadaną wiedzę w celu zaplanowania procesu badawczego, 

dobrać adekwatną do problemu naukowego metodę gromadzenia i 

opracowania danych. 

Kompetencje społeczne:  

 

K_K01 

K_K05 

Student: 

 potrafi dokonać samooceny umiejętności badawczych, ma świadomość 
swoich możliwości, 

 jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etyki w prowadzeniu 

badań. 



Metody kształcenia: 

Metody samodzielnego uczenia się: problemowa, ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych 

źródeł wiedzy – analiza poprawności sformułowanych tematów, zmiennych, hipotez, wskaźników. 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia: 

Na końcową ocenę składają się: 
aktywność  na zajęciach, 

     analiza poprawności przykładowej koncepcji badań (skala od: bardzo dobrze = wskazanie 

wszystkich nieprawidłowości z uzasadnieniem wadliwości do niedostatecznie = nie potrafi 

ocenić). 

Skala ocen (sumarycznie): 

1. ocena dostateczna – ( 3.0) – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 2.65-3.20 w sumie 

czynników określonych w ocenie; 

2. ocena dostateczna plus – (3.5) – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 3.25 – 3.60 w sumie 

czynników określonych w ocenie; 

3. ocena dobra – (4.0) – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 3.65 – 4.20 w sumie 

czynników określonych w ocenie; 

4. ocena dobra z plusem –( 4.5) – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 4.25 – 4.60 w sumie 

czynników określonych w ocenie; 

5. ocena bardzo dobra – (5.0) – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 4.65 – 5.0 w sumie 

czynników określonych w ocenie. 

Treści: 

1. Badanie naukowe a badanie zdroworozsądkowe. Główne elementy badania naukowego. 
2. Podział metod naukowych – różne kryteria podziałów (cel, źródło danych, zasięg itd.) 

3. Przygotowanie koncepcji badań własnych . Analiza „wykonalności”, dobór próby. 

4. Rodzaje zmiennych, hipotezy, wskaźniki (typy). 

5. Metody/techniki gromadzenia materiału. 

6. Budowa narzędzi: kwestionariusz, skale, dyspozycje. Cechy narzędzia – rzetelność, 

trafność. 

7. Prezentacja opracowanego materiału. Aspekt ilościowy (statystyka opisowa) i aspekt 

jakościowy. Tabela, wykresy . 
8. Struktura pracy magisterskiej. Układ treści, rozdziały, przypisy, bibliografia. 

Literatura: 

Podstawowa: 
1. Babbie E. Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2003. 

2. Łobocki M. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2000 ( i późniejsze). 

3. Pilch T., Bauman T. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. 

Warszawa 2001 (i późniejsze). 

4. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008. 

 

Uzupełniająca: 

1. Konarzewski K. Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 

2000. 

2. Nalaskowski S.Z metodologii badań pedagogicznych. Olecko 1994. 

3. Woźniak K. O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik 

praktyczny. Warszawa 1998. 
4. Wragg E. Co i jak obserwować w klasie? Warszawa 2001. 



System naliczania punktów ECTS – wskaźniki 

We wszystkich zajęciach uwzględnić należy dwa obszary: 
- Liczbę godzin zajęć dydaktycznych 

oraz 

- Pracę własną studenta, dla której przyjęto następujące wskaźniki: 

   przy wykładach: 1 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia danego przedmiotu 

   przy ćwiczeniach audytoryjnych, metodycznych, laboratoryjnych, projektowych: 1-3 x 
liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca przeciętnemu studentowi 

przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia ćwiczeń 

   przy konwersatoriach: 3 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta 
pozwalająca przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia 

konwersatorium 

   przy seminariach: 4 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować pracę dyplomową oraz zaliczyć seminarium 

   przy praktykach: 1 x liczba godzin praktyki jako przygotowanie przeciętnego studenta do 
realizacji i zaliczenia praktyk 

 


