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SEMINARIA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 

INSTYTUT PEDAGOGIKI 
  

Lp. 

Nazwisko i 

imię 
promotora 

tytuł 
naukowy 

Katedra/Zakład Temat - zagadnienia Uwagi 

1. 
Przemysław 

Florczak 
dr 

Zakład Podstaw 
Pedagogiki 

 
Tematyka: 
 

 Działalność i funkcjonowanie placówek kultury 
 Marketing wartości społecznych/edukacyjne kampanie społeczne 
 Pedagogika czasu wolnego 
 Praca animatora kultury i determinanty powodzenia zawodowego animatorów 
 Działania animacyjne w kontekście ich projektowania i organizacji 
 Aktywizowanie (strategie rozwojowe) społeczeństwa obywatelskiego 
 Filantropia/dobroczynność/działalność charytatywna w kontekście wychowawczym i 

edukacyjnym 

 

 

2. 
Aleksandra 

Gajda 
dr 

Zakład 

Psychopedagogiki 
Kreatywności 

 

Tytuł: Kreatywność, stereotypy i uprzedzenia 
                                                                                                                                                           
Tematyka: Tematyka seminarium dotyczy relacji kreatywności z myśleniem 
stereotypowym oraz uprzedzeniami. Prace będą ukierunkowane na poszukiwanie związków 
korelacyjnych pomiędzy powyższymi konstruktami, ewentualnych moderatorów tych relacji 
oraz identyfikowanie interwencji, które w założeniu mogą jednocześnie wzmacniać 
kreatywność i obniżać myślenie stereotypowe.  
Podczas seminarium studenci i studentki będą korzystać z programów analizy danych 
(SPSS, EXCEL), należy się zatem przygotować na rzetelną pracę statystyczną. 

 

 

3. 
Sylwia 

Galanciak 
dr 

Zakład Dydaktyki i 
Pedagogiki 

Medialnej 

 

Tytuł:  Media w edukacji, sztuce i kulturze 
 
Tematyka: 

1. Media audiowizualne (fotografia, film, telewizja, Internet) jako przestrzeń 
kształcenia i wychowania 

2. Społeczne konsekwencje rozwoju mediów (pozytywne i negatywne) 
3. Medium jako narzędzie ekspresji osobowej i artystycznej 
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4. Komputer i Internet w edukacji we wszystkich poziomach kształcenia 
5. Kulturotwórcza rola mediów 

 

4. 
Dorota 

Małgorzata 

Jankowska 

dr 
Zakład Podstaw 

Pedagogiki 

 
Tytuł: Komunikacyjno – kulturowe aspekty wychowania i edukacji 

                                                                                                                                                       
Tematyka:  

1. Problematyka relacji interpersonalnych w życiu społecznym i edukacji 
 Interpersonalne relacje w instytucjach społecznych, szkołach i miejscu pracy 
 Pożądane relacje w wychowaniu w różnych kręgach wychowawczych 

(rodzina, przedszkole, szkoła) 
 Trudności w nawiązywaniu stosunku wychowawczego i właściwych relacji 

wychowawca – wychowanek oraz sposoby ich przełamywania 
 Relacje pomiędzy pracownikami szkoły |(dyrekcja, nauczyciele) a rodzicami 

2. Problematyka uczestnictwa kulturowego ludzi w różnych etapach życia 
 Aktywność kulturalna współczesnych Polaków – diagnoza 
 Animowanie aktywności kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych – sposoby i 

próby oceny ich skuteczności 
3. Problematyka relacji międzypokoleniowych 

 dziadkowie – rodzice – wnuki; 
 konflikty międzypokoleniowe; 

 wartości kontaktów międzypokoleniowych. 
 

 

5. Jan Łaszczyk 
Dr hab, 

prof. APS 

Zakład Metodologii 

i Pedagogiki 
Twórczości 

 

Tytuł: Nowe tendencje w edukacji szkolnej  
                                                                                                                                                           
Tematyka:  

 Uczeń zdolny w szkole – diagnoza, sposoby pracy, sytuacja społeczna, kariery 
jednostek zdolnych; 

 Pedagogika twórczości – projekty, rozwiązania metodyczne, praktyka realizacyjna, 

nauczyciel – nowator; 
 Informatyczne środki w edukacji – edukacyjne programy komputerowe, zakres 

stosowania środków informatycznych, kształcenie na odległość, komputer w 
rewalidacji, Internet i kształcenie.  
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6. 
Franciszek 

Szlosek 

dr hab., 

prof. APS 
Zakład Pedeutologii 

 
Tematyka:  

1. Systemy edukacyjne w wybranych krajach świata 
2. Pedeutologia jako nauka o nauczycielu 
3. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
4. Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach świata 
5. Kształcenie dorosłych 
6. Pedagogika pracy jako dyscyplina naukowa 
7. Egzaminy zawodowe 
8. System poradnictwa zawodowego w Polsce i Unii Europejskiej 
9. System BHP w Polsce i Unii Europejskiej 
10. Reformy systemu edukacyjnego w Polsce 

 

 

7. 
Mirosław S. 

Szymański 
prof. 

Zakład Dydaktyki i 

Edukacji medialnej 

 
Tematyka:  

1. Dydaktyka ogólna ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak 
tradycyjne, progresywistyczne i współczesne systemy dydaktyczne, cele, treści, 
metody i formy organizacyjne nauczania – uczenia się, rola tzw. nowych mediów w 
procesie kształcenia. 

2. Pedagogika szkolna ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak 
motywacja uczniów do uczenia się, lęk szkolny, agresja w szkole, niepowodzenia 
szkolne, szkoły alternatywne. 

3. Polityka i badania oświatowe w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem 
takich zagadnień, jak paradygmaty reform oświatowych, organizacja oświaty w 
Polsce, reformy oświatowe w powojennej Polsce, „wojna o sześciolatki”, spór o 
gimnazjum. 

4. Historia myślenia i działania pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem 
ruchu nowego wychowania w Polsce i na świecie z przełomu XIX i XX wieku oraz 
późniejszego trzydziestolecia XX wieku, a także różnych nurtów w pedagogice. 

5. Pedagogika porównawcza ze szczególnym uwzględnieniem badań monograficznych 
lub porównawczych systemów oświatowych w różnych krajach. 

6. Pedagogika między – albo wielokulturowa ze szczególnym uwzględnieniem tradycji, 
współczesności i perspektyw wielokulturowości w oświacie i wychowaniu. 

 

 

8. Maciej Tanaś 
dr hab., 

prof. APS 
Zakład Dydaktyki i 
Edukacji Medialnej 

Tytuł: Edukacyjne zastosowania Internetu, telefonów komórkowych i 

komputerów 
                                                                                                                                                       
Tematyka:  

 Komputer i Internet jako narzędzia poznania, rozrywki (gry komputerowe), komunikacji 
(portale społecznościowe, blogi, fora) i pracy 

 Kształcenie na odległość: blended learning, mobile learning, MOOCs 
 Osobowe, społeczne i kulturowe konsekwencje rozwoju Internetu i telefonii komórkowej 
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 Otwarte zasoby edukacyjne (cyfrowa szkoła, e-podręczniki, biblioteki cyfrowe, polska 
Wikipedia, TED, Khan Academy etc.) 

 

9. 

Aleksandra 

Tłuściak-

Deliowska 

Dr hab., 
prof. APS 

Zakład Dydaktyki i 

Pedagogiki 

Medialnej 

 

Tytuł: Szkolne środowisko uczenia się i zachowania agresywne 

                                                                                                                                                           
Tematyka: 

 Kultura i klimat placówki edukacyjnej 
 Szkoła jako środowisko społeczno-wychowawcze 
 Szkoła i nauczyciel w oczach uczniów 
 Funkcjonowanie dzieci i młodzieży w środowisku rówieśniczym 
 Proces dydaktyczno-wychowawczy z punktu widzenia członków 
 społeczności szkolnej 
 Podnoszenie jakości pracy szkoły 
 Osiągnięcia edukacyjne uczniów, aspiracje i plany 
 Agresja i przemoc w szkole 
 Opinie nauczycieli na temat zachowań agresywnych uczniów 
 Nauczyciel ofiarą przemocy uczniowskiej 
 Działania wychowawcze i szkolne programy profilaktyczne 

 
Studenci będą mieli również możliwość zaproponowania innej problematyki 

pracy dyplomowej, w zależności od zainteresowań własnych - pod warunkiem 
merytorycznego uzasadnienia i związkiem tematu ze specjalnością studiów. 

 

Wymagania 
wstępne: 

zainteresowanie 
podejmowaną 
problematyką; 
podstawowa 

wiedza z 
zakresu 

metodologii 
badań 

pedagogicznych 

10. 
Katarzyna 

Szostakowska 
dr 

Katedra Pedagogiki 
Społecznej 

Tytuł: Pedagogika zdrowia w kontekście wsparcia seniora i jego rodziny  

                                                                                                                                                           
Tematyka:  

1. Sytuacja życiowa seniorów, a sprawowanie opieki nad nimi 
2. Instytucjonalny wymiar starości 
3. Praca socjalna w świetle aktywizacji osób starszych – samodzielność życiowa i 

uczestnictwo społeczne 
4. Czas wolny człowieka starego 

5. Praca socjalna z rodziną sprawującą opiekę nad człowiekiem starym 
6. Problemy opiekunów rodzinnych osób starszych jako wyzwanie dla pracy socjalnej 
7. Rola człowieka starego w rodzinie 
8. Międzypokoleniowy przekaz w rodzinach 
9. Rodzina w kryzysie – trudności w sprawowaniu opieki nad seniorem 
10. Rodzicielstwo w fazie destabilizacji rodziny w wyniku podjęcia opieki nad seniorem 
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