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SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 

PEDAGOGIKA 

Lp. Nazwisko i imię promotora tytuł naukowy Katedra/Zakład Temat - zagadnienia Uwagi 

 

 

 

 

1. 

Joanna Łukasiewicz - Wieleba 
dr hab., prof. 

APS 

Zakład Metodologii i 

Pedagogiki Twórczości 

Tytuł:  Potencjał, zdolności, osiągnięcia 

                                                                                                                                                           

Zagadnienia: 

    • Identyfikacja i diagnoza zdolności  

    • Rozwijanie zdolności dzieci i młodzieży w 
środowisku domowym i szkolnym 

    • Relacje rodzinne zdolnych dzieci i młodzieży 

    • Etykieta „zdolne dziecko”, „zdolny uczeń” a 

efekty Pigmaliona i Galatei 

    • Uwarunkowania skutecznego wsparcia rozwoju 

zdolności przez instytucje   pozaszkolne 

    • Specyfika rozwoju zdolności kierunkowych 

    • Retrospektywne analizy rozwoju zdolności  

 

Dopuszcza się możliwość realizacji w ramach 

seminarium własnego tematu badawczego zgodne z 

zainteresowanymi naukowymi dyplomantów. 

2-let mgr 

 

 

 

 

2. 

Jarosław Michalski 
dr hab. prof. 

APS 
Zakład Pedeutologii 

Obszary zagadnieniowe: 

 

    1. Takt i nietakt pedagogiczny. 

    2. Przywództwo dyrektorów szkół i nauczycieli. 

    3. Metody i techniki oddziaływań 

wychowawczych w szkole 

    4. Uwarunkowania własnego rozwoju nauczycieli. 

    5. Problemy wychowawcze w szkole i możliwości 

ich rozwiązywania. 

    6. Rock, jazz i pedeutologia. 

    7. Rola pedeutologii w pracy nauczycieli. 

    8. Nauczyciele w czasie pandemii – wykraczanie 
poza potrzebę przetrwania. 

    9. Uczestnictwo nauczycieli w projektach 

edukacyjnych krajowych i zagranicznych. 

 

 

 

2-let mgr 
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Przewidywane są również tematy prac magisterskich 

w odniesieniu do indywidualnych zainteresowań. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Adam Solak 
dr hab. prof. 

APS 

Katedra Pedagogiki Pracy i 

Andragogiki 

Zagadnienia: 
    • Przygotowanie człowieka do zatrudnienia, w tym 

szczególnie zagadnienia współczesnej edukacji 

zawodowej w kontekście przeobrażeń gospodarki 

opartej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się 

    • Etyka, aksjologia  i prawo pracy  

    • Dziecko i praca rodziców 

    • Praca i ład społeczny 
    • Człowiek dorosły na współczesnym rynku pracy 

    • Kształcenie ustawiczne osób w okresie 

aktywności zawodowej 

    • Wykorzystanie nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w środowisku pracy 

i przygotowanie osób pracujących do ich stosowania 

    • Podmiotowość pracownika w środowisku pracy 

    • Transformacja współczesnego zakładu pracy 

(organizacji) 

    • Pedagogiczne aspekty funkcjonowania człowieka 

w środowisku pracy 
    • Przeobrażenia ludzkiej pracy oraz zjawiska 

dysfunkcyjne w tym obszarze 

    • Problematyka relacji zachodzących między pracą 

zawodową a życiem pozazawodowym 

    • I inne zagadnienia z obszaru pedagogiki 

społecznej i pedagogiki pracy oraz pokrewnych 

zagadnień 

2-let mgr 

 

 

 

 

 

4. 

Franciszek Szlosek 
dr hab. prof. 

APS 
Zakład Pedeutologii 

Tematyka: 

I. Coaching kariery zawodowej 
     • Rodzaje i istota coachingu 

     • Kariera zawodowa a rozwój zawodowy 

     • Rola i znaczenie coachingu indywidualnego 
     • Coaching grupowy 

     • Coaching zespołowy 

II. Zarządzanie zasobami ludzkimi  
     • Cele zarządzania 

     • Procesy składające się na ZZL 

2-let mgr 
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     • Polityka kadrowa w organizacji 

     • Planowanie kadr 

     • Style zarządzania 

     • Systemy motywacyjne 

     • Elementy prawa pracy 

III. Nauczyciel jako zawód  
     • Historia zawodu nauczyciela 

     • Podstawy prawne zawodu nauczyciela 

     • Ewolucja istoty i roli nauczyciela w historii 

rozwoju ludzkości 
     • Kompetencje zawodowe współczesnego 

nauczyciela 

     • Kompetencje pedagogiczne nauczyciela w 

społeczeństwie wiedzy 

     • Nauczyciel szkoły zawodowej 

     • Szkolny doradca zawodowy: przygotowanie 

pedagogiczne i merytoryczne 

     • Sylwetka nauczyciela współczesnej szkoły 

ogólnokształcącej 

     • Sylwetka nauczyciela kształcenia zawodowego 

w dobie technologii informacyjnych 

IV. Pedagogika pracy jako subdyscyplina 

naukowa i jako działalność praktyczna 
     • Praca ludzka – aspekt aksjologiczny 

     • Pedagogika pracy w rodzinie nauk o pracy 

     • Geneza i historia pedagogiki pracy 

     • Pedagogiczne aspekty relacji człowiek – 

wychowanie – praca 

     • Twórcy i kontynuatorzy pedagogiki pracy 

     • Edukacja przedzawodowa  

     • Dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

     • Zagadnienie zarządzania jako problem 
zainteresowań pedagogiki pracy 

     • Poradnictwo zawodowe w Polsce i w Unii 

Europejskiej 
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5. 

Mirosław J. Szymański prof. dr hab.  
Katedra Społecznych Podstaw 

Rozwoju Oświaty 

Tytuł:  Społeczne uwarunkowania 

funkcjonowania szkoły, rodziny, uczniów i 

nauczycieli 
                                                                                                                                                           

Zagadnienia szczegółowe: 
    • Rodzinne uwarunkowania osiągania przez dzieci 

gotowości szkolnej 

    • Status społeczny i ekonomiczny rodziny a start 

szkolny dziecka 

    • Środowiskowe zróżnicowania osiągnięć 
szkolnych uczniów (np. w porównaniu miasto – wieś 

lub w różnych dzielnicach miasta) 

    • Środowiskowe uwarunkowania zróżnicowania 

aspiracji szkolnych i zawodowych uczniów 

    • Społeczne uwarunkowania współpracy rodziców 

z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów 

edukacyjnych 

    • Funkcjonowanie szkoły w okresie pandemii 

COVID-19 – opinie uczniów, rodziców i nauczycieli 

    • Wartości uczniów (różnych typów szkół) i ich 

zróżnicowanie (ze względu na wiek, płeć, 
środowisko, status społeczno-ekonomiczny rodziny 

itp.) 

 

2-let mgr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Mirosław S. Szymański prof. dr hab.  
Katedra Dydaktyki i 

Pedagogiki 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, kształcenie uczniów 

zdolnych, kontrowersje wokół dojrzałości szkolnej, 

szkoły alternatywne. 

     3. Polityka i badania oświatowe w Polsce i na 

świecie ze szczególnym uwzględnieniem takich 

zagadnień, jak paradygmaty reform oświatowych, 

2-let mgr 
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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. 

 

Uwaga: Jestem otwarty na wszelkie propozycje 

studentów, preferuję współpracę indywidualną, praca 

dyplomowa nie musi mieć tzw. charakteru 

empirycznego. 

 

 

 

7. 

Maciej Tanaś 
dr hab. prof. 

APS 

Katedra Dydaktyki i 

Pedagogiki Medialnej  

Tytuł:  Edukacyjne zastosowania mediów 
                                                                                                                                                    

Problematyka: 
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. 
Otwarte zasoby edukacyjne (cyfrowa szkoła, e-

podręczniki, biblioteki cyfrowe, polska Wikipedia, 

TED, Khan Academy etc.) 

2-let mgr 
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8. Ligia Tuszyńska prof..APS ZEdZR 
Edukacja przyrodnicza i zdrowotna (dzieci, 

nauczyciele i lokalne spoleczności) 

2-let mgr 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Olechowska Agnieszka 
dr hab., prof. 

APS 

Instytut Wspomagania 

Rozwoju Człowieka i 

Edukacji 

Trudności w uczeniu się - ujęcie wieloaspektowe. 

Oczekiwania szkoły a mozliwości ucznia, przyczyny, 

przejawy, rodzaje trudności w uczeniu się,sposoby 
identyfikowania trudności w uczeniu się , klasyczne i 

innowacyjne sposoby wspierania młodszych uczniów 

w procesie edukacyjnym, optymalizacja organizacji 

środowiska uczenia się, wspólpraca nauczycieli z 

rodzicami i specjalistami w procesie wpierania 

uczenia się dzieci, społeczna pozycja dziecka z 

trudnościami w uczeniu sie w grupie rówieśniczej, 

postawy nauczycieli wobec uczniów z trudnościami 

w uczeniu się, zmiany wpodejściu do trudności w 

uczeniu się w pedagogice, reprezentacje społeczne 

trudności w uczeniu się, specjalne/indywidualne 
potrzeby edukacyjne uczniów w szkole powszechnej, 

podstawy prawne a realizacja praw uczniów z 

indywidualnymi potrzebam i edukacyjnymi w szkole. 

2-let mgr 

10. Józefa Bałachowicz prof..  Katedra Wczesnej Edukacji 

Wczesna edukacja: organizowanie środowiska 

uczenia się. Nauczyciel wczesnej edukacji - 

kompetencje i rozwój. 

 

 


