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Wymagania wstępne 

Student zna przedmiot pedagogiki jako nauki , zna specyfikę subdyscyplin pedagogicznych 

Ogólny opis i cel przedmiotu 

Celem zajęć jest merytoryczne i metodologiczne przygotowanie studenta do seminarium 
magisterskiego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole EK 

Wiedza:  

K-W01 

K_W03 

K_W16 

Student: 

poprawnie posługuje się terminologią z obszaru badań naukowych , 

ma wiedzę o współczesnych tendencjach w badaniach pedagogicznych, 

zna zasady i normy etyczne prowadzenia badań pedagogicznych 

Umiejętności:  
 

K_U01 

K_U10 

Student potrafi: 
analizować tekst naukowy; 

     dostrzec problemy, które mogą stać się przedmiotem badania 

pedagogicznego. 

Kompetencje społeczne:  

K_K05 Student rozumie konieczność przestrzegania zasad etyki w badaniach 
pedagogicznych. 

Metody kształcenia: 

Wykład informacyjny, ćwiczenia oparte na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, 

dyskusja 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia 

Aktywność na zajęciach oraz praca pisemna sprawdzająca rozumienie tekstu naukowego i 

adekwatne stosowanie terminologii naukowej z zakresu metodologii badań naukowych. 

Ostateczna cena będzie sumą punktów za udział w zajęciach i z pracy pisemnej. 

   Ocena dostateczna - 3.0 – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 2.65-3.20 w sumie 

czynników określonych w ocenie; 



Ocena dostateczna plus - 3.5 – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 3.25-3.60 w sumie 

czynników określonych w ocenie; 

   Ocena dobra – 4.0 – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 3.65-4.20 w sumie czynników 
określonych w ocenie; 

   Ocena dobra z plusem – 4.5 – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 4.25-4.60 w sumie 
czynników określonych w ocenie; 

   Ocena bardzo dobra – 5.0 – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 4.65-5.0 

Treści: 

1. Samoocena doświadczeń studenta jako badacza na poziomie pracy licencjackiej. 

Napotykane trudności i sposób ich przezwyciężenia. 

2. Charakterystyka pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej. 

3. Analiza tekstu naukowego (czytanie tekstu naukowego ze zrozumieniem). 

4. Porównanie poglądów różnych autorów na ten sam temat. Umiejętność uzasadniania 

własnych poglądów. 

5. Etyczne problemy prowadzenia badań - ochrona dóbr osoby badanej (dane osobowe), 

ochrona własności intelektualnej badaczy (plagiat). 

Literatura: 

Podstawowa 
1. Goriszowski W., Badania pedagogiczne w zarysie. Warszawa 1997 

2. Palka S. Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006. 

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

4. Rubacha K. (red.) Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki. Kraków 2008. 

 

Uzupełniająca: 

1 Kubinowski D., Nowak M.,(red.) Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. 

Kraków 2006. 

2 Palka S., Pedagogika w stanie tworzenia. Kraków 1999. 
3 Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa 1967 ( i późniejsze). 

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 

 


