
Sylabus KRK/ECTS na rok akademicki 2013/2014 

w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział, kod Wydziału: Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia; 02 

Kierunek: Pedagogika 

Rodzaj studiów: II stopień 

Profil: P (praktyczny) 

Kod 

przedmiotu 

Ped. mgr 

II-2 

Nazwa przedmiotu: 

 

Seminarium magisterskie 

Forma 

zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne      

niestacjonarne I i II 2,3 i 4 seminarium 90 9 

 

Kierownik przedmiotu : Dr Dorota Wolska-Prylińska 

Realizatorzy: Dr Agnieszka Klaus-Strożek 
 

Wymagania wstępne: 

Student ma elementarną wiedzę na temat orientacji metodologicznych i prowadzeniu badań w 

pedagogice, o konstruowaniu celów, problemów i wyborze adekwatnych metod badawczych; zna 

terminologię w zakresie metod badań pedagogicznych, ma elementarną wiedzę na temat różnych 

subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę; potrafi konstruować 

narzędzia badawcze z wykorzystaniem wiedzy merytorycznej i metodologicznej, a także rozumie 
potrzebę korzystania z wyników badań pedagogicznych w praktyce edukacyjnej. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

W ramach seminarium magisterskiego student zobligowany jest do przygotowania tekstu pracy 

magisterskiej, zawierającej: 

analizę literatury przedmiotu, 

charakterystykę samodzielnie przygotowanego projektu badawczego, 

analizę zgromadzonego materiału empirycznego, 

sformułowanie wniosków badawczych, 

informację o wykorzystaniu źródeł. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA (zgodnie z matrycą efektów) Symbole EK 

Wiedza:  

 
K_W04 

K_W05 

K_W11 

Student: 

   ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji 

pedagogicznych oraz dziedzin nauki z nią związanych, obejmującą terminologię, 

teorię i metodykę 

   ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w 

aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym 

   ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz 

innych procesów edukacyjnych 

Umiejętności:  

 
K_U01 

Student: 

   posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania 

informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych 

źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych 

 



potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz 

powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a 

także diagnozowania i projektowania działań praktycznych 

   posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań 

pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki 

i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, 

wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej 

subdyscypliny pedagogiki 

   potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób 

postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego 

wykonania pojawiających się zadań zawodowych 

K_U02 

 

 

K_U06 

 

 

 

K_U10 

Kompetencje społeczne:  
 

K_K02 

 

 

K_K05 

 

 

K_K06 

Student: 

   jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje 

aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu 

indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; 

angażuje się we współpracę 

   jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny 

i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych 

rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych 
   odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane 

decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec 

ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku 

specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych 

Metody kształcenia: 

wykład konwersatoryjny 

dyskusja seminaryjna 

ćwiczenia oparte na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy 

pokaz (przykładowych projektów badawczych) 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Efekty kształcenia będą oceniane na podstawie samodzielnie przygotowanego przez studenta projektu 

badawczego, sposobu jego realizacji i opisu w postaci tekstu pracy magisterskiej, które weryfikują wiedzę 

W04, W05, W11, umiejętności U01, U02, U06, U10 oraz kompetencje społeczne K02, K05 i K06. 

Kryteria różnicujące oceny zostaną wypracowane w ramach seminarium, z uwzględnieniem pracy 

studenta, ocenianej w poszczególnych semestrach w zakresie: 

semestr II zaliczenie z oceną na podstawie opracowania teoretycznej części pracy, 

semestr III zaliczenie z oceną na podstawie skonstruowanych przez studenta narzędzi 

badawczych i fragmentu tekstu części metodologicznej, zawierającej opis problematyki 

badawczej oraz metod i technik zastosowanych w badaniach własnych, 

   semestr IV zaliczenie z oceną na podstawie poprawności przeprowadzenia analizy wyników 

badań własnych studenta i tekstu przyjętej przez promotora całej pracy magisterskiej. 

Treści: 

1. Korzystanie ze źródeł wiedzy (w języku rodzimym i obcym), wyszukiwanie i 

przetwarzanie informacji na temat zjawisk społecznych. 

Analiza literatury przedmiotu, porządkowanie i pogłębianie wiedzy na temat 

subdyscyplin i specjalizacji pedagogicznych (w zakresie: rozwoju człowieka w cyklu 

życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, a 

także teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych) w 

ramach tematyki pracy. 
 



2. Analiza przykładów badań pedagogicznych. 
3. Konstruowanie projektu badawczego (diagnozowanie i projektowanie działań 

praktycznych). 

4. Problemy badawcze w pedagogice (analiza i interpretacja problemów edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych). 

5. Metodologia badań edukacyjnych (formułowanie problemów badawczych, dobieranie 

adekwatnej do celów i problemów badawczych metody i techniki badań oraz 

konstruowanie narzędzi badawczych). 

6. Analiza wyników badań własnych. 

7. Prezentacja wyników badań własnych. 

8. Sformułowanie wniosków na podstawie badań własnych poszukiwanie optymalnych 

rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych. 

Dylematy etyczne związane z pisaniem pracy. 

Literatura: 

Podstawowa (3-5 pozycji): 
1. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 

2000 

2. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2006. 

3. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006. 

4. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych - strategie ilościowe i jakościowe, 

Warszawa 2010 

Uzupełniająca: 

1. Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 

2010. 

2. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007. 

3. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001. 

4. Palka S. (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998 

5. Popławska A., Jak napisać pracę dyplomową z pedagogiki?, Białystok 2008 

6. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilans nakładu pracy studenta i przyznanych punktów ECTS:  

 

 

 

Rodzaje aktywności 

KONTAKTOWE -

wymagające 

bezpośredniego 

udziału nauczycieli 

akademickich 

Nakład pracy studenta w godz. 

Studia stac. Studia nstac. 

Seminarium 
tak  90 

Ćwiczenia 
   

Konsultacje  teoretyczne 
   

Konsultacje praktyczne 
tak  60 

Samodzielne studiowanie tematyki 

wykładow i ćwiczeń 
praca własna  100 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  ECTS godz. godz.      ECTS 

Godz. ogółem 9 250 250           9 

W tym godz. kontaktowe 5 150 150              5 

W tym obciążenie studenta pracą samodzielną 4 100 100           4 

 


