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SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II stopnia 

PEDAGOGIKA SPECJALNA 
 

Lp. Nazwisko i imię 

promotora 

Tytuł 

naukowy 

Katedra/ Zakład Temat- zagadnienia 

 
 

II stopień 

1. Józef Bednarek dr hab. prof. 

APS 

Katedra Dydaktyki i 

Pedagogiki Medialnej 

Tematyka:   

Rodzina, szkoła i inne placówki oświatowo – wychowawcze 
wobec szans i zagrożeń mediów cyfrowych i technologii 

informacyjno – komunikacyjnych 
- Funkcje i zadania rodzin a wykorzystanie mediów 

cyfrowych i interaktywnych technologii. 

- Rola szkoły tradycyjnej i szkoły cyfrowej a możliwości i 
zagrożenia mediów i technologii informacyjno – 

komunikacyjnych 
- Miejsce i znaczenie mediów cyfrowych oraz technologii 

informacyjno – komunikacyjnych w działalności 
placówek oświatowo – wychowawczych i innych 

instytucji.  

II st. /stacjonarne 

2. 
 

 

 
 

Andrzej Giryński  dr hab., prof. 
APS 

Zakład Edukacji i 
Rehabilitacji osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

Tematyka: 
Wybrane aspekty funkcjonowania interpersonalnego osób z 

niepełnosprawnością  intelektualną 

- Poziom aspiracji i samooceny osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. 

- Wybrane aspekty rozwoju społeczno-moralnego osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 

- Poczucie nieśmiałości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną a realizowanie zadań edukacyjno-

rehabilitacyjnych 

- Wybrane aspekty seksualności osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 

- Zjawisko stereotypizacji i stygmatyzacji społecznej osób 
z niepełnosprawnością 

- Zjawisko przemocy ujawniane prze wybrane grupy 

społeczne w stosunku do osób z niepełnosprawnością. 

II st. / stacjonarne 
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- Diagnoza przystosowania i nieprzystosowania 

społecznego osób z niepełnosprawnością 
- Zjawisko bezradności wyuczonej u osób z 

niepełnosprawnością a ich funkcjonowanie w rolach 

społecznych 
- Stopień intensywności występowania w populacji osób z 

niepełnosprawnością poczucia lęku i nieśmiałości 
- Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną 

3. 

 
 

 
 

 

Joanna Głodkowska prof. dr hab. Katedra 

interdyscyplinarnych 
Studiów nad 

Niepełnosprawnością 
 

Tematyka: 

Autorstwo własnego życia a niepełnosprawność- ku 
urzeczywistnieniu idei normalizacji 

- Podmiotowość, godność, autonomia, samostanowienie 
osób z niepełnosprawnością 

- Tożsamość społeczna a niepełnosprawność 

- Implikacje założeń psychologii pozytywnej w badaniach 
pedagogiki specjalnej 

- Niepełnosprawność – stereotypy, stygmatyzacja 
- Niepełnosprawność – dyskryminacja, wykluczenie, 

miejsce „Innego” w społeczeństwie 

II st. / stacjonarne 

4. 

 
 

 

 
 

Agnieszka Konieczna  dr hab., prof. 

APS 

Zakład Tyflopedagogiki Tematyka:  

Rozwój społeczny młodzieży i funkcjonowanie w roli członka 
klasy szkolnej.  

- Adaptacja/integracja społeczna w klasie szkolnej;  

- Projekty edukacyjne wspierające adaptację społeczną i 
rozwijające kompetencje psychospołeczne;  

- Przyjaźnie rówieśnicze, dystanse i konflikty;  
- Problemy społeczne dzieci nieśmiałych (outsiderów) w 

klasie szkolnej; 
- Aktywność prospołeczna uczniów i metody jej 

wspierania. 

II st. / stacjonarne 

5. 
 

 

 

Małgorzata Kupisiewicz  dr. hab. prof. 
APS 

Zakład Surdopedagogiki Tematyka: 
- Wychowanie ekonomiczne w rodzinie i w szkole dzieci 

pełnosprawne, z wadą słuchu, z niepełnosprawnością 

intelektualną 
- Problem niepowodzeń szkolnych uczniów niesłyszących i 

słabo słyszących 

II st. / stacjonarne 
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- Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki dzieci z 

wadą słuchu w wieku przedszkolnym oraz 
wczesnoszkolnym (klasy I-III). 

- Rehabilitacja dzieci i młodzieży w uszkodzonym  

narządem słuchu 
- Edukacja integracyjna dzieci z wadą słuch. 

- Zjawisko przemocy szkolnej wśród dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością 

 

8. Rafał Piwowarski prof. dr hab. Katedra Społecznych 

Podstaw Rozwoju 

Oświaty 

Tematyka: 
1. Przemiany edukacji i jej uwarunkowań, przykłady 

niektórych uwarunkowań, procesów: 
- zmiany demograficzne (np. malejąca liczba uczniów; 

wykształcenie ludności) 

- zmiany społeczno-ekonomiczne (np. bezrobocie, 
migracje, ubóstwo) 

- zmiany sieci szkolnej (np. likwidacja szkół, zmiany 
stopnia organizacji szkół) 

- zmiany dotyczące kadr nauczycielskich (np. 
wykształcenie, staż i inne charakterystyki 

- zmiany w sposobie finansowania szkół 

- skutki reformy (np. fakty i opnie nauczycieli, 
rodziców) 

- nowe trendy edukacyjne (np. szkolnictwo 
niepubliczne, integracja, nowe struktury szkolne) 

2. Osiągnięcia edukacyjne uczniów (uwarunkowania, 

zróżnicowania środowiskowe) 
3. Plany/aspiracje edukacyjne, zawodowe, życiowe 

uczniów (uwarunkowania, zróżnicowania…) 
4. Wartości cenione przez uczniów (uwarunkowania, 

zróżnicowania….) 

5. Wybrane zagadnienia z wychowania i opieki 
przedszkolnej 

6. Inne, zaproponowane przez studenta tematy (pod 
warunkiem, że potrafi merytorycznie uzasadnić swoją 

propozycję) 
Proponowane tematy mogą odnosić się: 

II st. /stacjonarne 
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- do poszczególnych szczebli kształcenia (od przedszkola 

do szkół policealnych), 
- do konkretnego obszaru (gmina, województwo, powiat, 

miasto itp.) lub porównywanych obszarów (np. 

miasto/wieś), 
- do konkretnego okresu (np.: „obecnie”, lata 

dziewięćdziesiąte, 2005-2015 itp. – według uznania i 
możliwości zdobycia informacji, przeprowadzenia 

badań), 
- do innych zjawisk, procesów –„ wykraczających” poza 

pole edukacji (np. bezrobocie, pomoc społeczna, 

emigracja itp.). 

7. Irena Pospiszyl  dr hab., prof. 

APS 

Zakład 

Psychopedagogiki 

Resocjalizacyjnej 

Tematyka:  

Podatność wiktymologiczna osób 

 

II st. / stacjonarne 

(seminarium 

dedykowane 
wyłącznie 

studentom 
pedagogiki 

resocjalizacyjnej) 
 

6. 

 
 

Bernadeta Szczupał  dr hab., prof. 

APS 

Zakład Postaw 

Pedagogiki Specjalnej 

Tematyka:  

Psychospołeczne funkcjonowanie i rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z niepełnosprawnością 

- Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z 

niepełnosprawnością; 
- Możliwości i bariery zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnością 
- Organizacje pozarządowe działające na rzecz 

aktywizacji społeczno-zawodowej osób z 
niepełnosprawnością; 

- Biblioterapia jako jedna z metod wspomagania rozwoju 

psychospołecznego osób z niepełnosprawnością; 
- Czas wolny osób z niepełnosprawnością i sposoby jego 

wykorzystania; 
- Obraz własnej osoby, jakość życia, zainteresowania, 

system wartości i aspiracje życiowe młodzieży 

przewlekle chorej i z dysfunkcją narządu ruchu; 

II st. / stacjonarne 
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Możliwość dostosowania tematu do indywidualnych 

zainteresowań studenta, jak również podanie własnych 
autorskich tematów 

9. Mariola Wolan - 

Nowakowska 

dr hab. prof. 

APS 

Katedra Pedagogik 

Pracy i Andragogiki 

Tematyka:   

Pedagogika pracy wobec wyzwań współczesnego rynku pracy 
- Uwarunkowania rozwoju zawodowego w okresie 

dorastania i dorosłości 
- Wychowanie do pracy w rodzinie 

- Znaczenie szkoły w przygotowaniu uczniów do tranzycji 

- System poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy 
w Polsce 

- Wykorzystanie nowoczesnych technologii w 
poradnictwie (np. poradnictwo online, mastermind) 

- Kształcenie ustawiczne a kompetencje zawodowe 

- Strategie rozwoju zawodowego pracowników 
Wzory karier zawodowych na współczesnym rynku pracy 

(analiza różnych profesji) 
- Grupy defaworyzowane na rynku pracy (m.in. osoby z 

niepełnosprawnościami, młodzież niedostosowana 
społecznie) 

- Rynek pracownika a zjawisko bezrobocia 

Podane powyżej zagadnienia nie są tematami prac. Stanowią 
propozycje obszarów problemowych poruszanych w ramach 

seminarium. 

II st. /stacjonarne 

10. Danuta Emiluta-Rozya dr Zakład Logopediii i 

Lingwistyki Edukacyjnej 

Tematyka: 
- Opóźniony rozwój mowy i jego uwarunkowania 

- Diagnozowanie różnych zaburzeń mowy (diagnoza 
różnicowa) 

- Studia przypadków (zespoły genetyczne) 
- Metody terapii logopedycznej oraz metody 

wspomagające 

- Wielojęzyczność a stan przyswojenia polskiego sytemu 
językowego 

- Trudności szkolne w związku z zaburzeniami mowy 

II st. / stacjonarne 
 
(seminarium 
dedykowane wyłącznie 
studentom logopedii) 
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11. Sławomir Śniatkowski dr hab., prof.. 

APS 

Zakład Logopediii i 

Lingwistyki Edukacyjnej 

Tematyka: 

- Diagnozowanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i 
kulturowej dzieci i młodzieży. 

- Usprawnianie procesu językowego porozumiewania się 

(ocena skuteczności logopedycznych i 
lingwoedukacyjnych metod i technik).   

- Rozwój i zaburzenia komunikacji językowej w ujęciu 
integrującym. 

II st. / stacjonarne 

 
(seminarium 
dedykowane wyłącznie 
studentom logopedii) 

 
 

 

 
 

 
 


