
 

 

OFERTA 

SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA 

STUDIA STACJONARNE 

 

 

1. Promotor/-ka: dr Sylwia Galanciak 

Temat: Media w edukacji, sztuce i kulturze 

Opis: Tematyka: 

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

kształceniai wychowania 

2. Społeczne konsekwencje rozwoju mediów (pozytywne i negatywne) 

3. Medium jako narzędzie ekspresji osobowej i artystycznej 

4. Komputer i Internet w edukacji na wszystkich poziomach kształcenia 

5. Kulturotwórcza rola mediów 

Wymagania wobec kandydata: 

• zainteresowanie problematyką zajęć, 

• chęć pogłębienia wiedzy, 

• gotowość do systematycznej pracy, 

• terminowość wykonywania powierzonych zadań. 

 

2. Promotor/-ka: dr Dorota Maria Jankowska (Zakład Psychopedagogiki Kreatywności) 

Temat: Społeczne uwarunkowania rozwoju kreatywności  

Opis: Tematyką przewodnią seminarium będzie społeczny kontekstu badań nad twórczością. Pod lupę 

weźmiemy różne aspekty kreatywności (zdolności twórcze, cechy osobowości, motywację, itd.) oraz 

przekonania na temat twórczości i własnej kreatywności. Osobom zainteresowanym pisaniem prac 

licencjackich pod moim kierunkiem proponuję realizację badań w jednym z poniższym obszarów 

badawczych: 

1. rodzinne uwarunkowania rozwoju kreatywności w dzieciństwie,  

2. bliskie relacje interpersonalne w dorosłości a realizacja potencjału twórczego, 

3. edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności, 

4. metody interwencyjne wspierania kreatywności dzieci i młodzieży. 

Wymagania wobec kandydata:  

• Zainteresowanie psychologią i pedagogiką twórczości, 

• Bierna znajomość języka angielskiego, 

• Znajomość podstaw statystyki (wskazana, lecz nie jest niezbędna), 

• Zaangażowanie i chęć uczenia się. 

 

.  

 

3. Promotor/-ka: dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS 

Temat: Wielość dróg sztuki nauczycielskiej 

Opis:  

1. Takt i nietakt pedagogiczny. 

2. Przywództwo dyrektorów szkół i nauczycieli. 

3. Metody i techniki oddziaływań wychowawczych w szkole. 

4. Rock, jazz i pedeutologia. 

5. Rola pedeutologii w pracy nauczycieli. 

6. Uczestnictwo nauczycieli w projektach edukacyjnych krajowych i zagranicznych. 

7. Filozoficzne źródła refleksji uczących się nauczycieli i ich mistrzostwa pedagogicznego. 

8. Proces przygotowawczy studentów do obron prac dyplomowych. 

9. Aule akademickie: między wykładami a indywidualnymi zapiskami studentów na pulpitach. 

Przewidywane są również tematy prac dyplomowych w odniesieniu do indywidualnych zainteresowań. 



Wymagania wobec kandydata: 

• Zainteresowanie problematyką szkoły i pracy nauczycieli w odniesieniu do współczesnych 

zmian społecznych, edukacyjnych, technologicznych, 

• zaangażowanie w projektowanie i realizację poszczególnych rozdziałów i treści pracy 

dyplomowej, 

• rozumienie swej roli jako uczestnika seminarium dyplomowego, 

• własne pasje. 

 

 

4. Promotor: dr Miłosz Romaniuk 

Temat: Niestandardowe przestrzenie i metody wychowania oraz edukacji 

Opis: Tematyka seminarium obejmuje wychowanie i edukację (również nieformalną) prowadzoną w 

niestandardowym środowisku (np. wychowanie morskie, edukacja przygodą, wychowanie poprzez sport 

lub sztuki walki itp.) lub/i z wykorzystaniem niestandardowych form i metod (w tym nauczanie zdalne, 

wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu itp.) oraz inne, pokrewne tematy.  

Zakres seminarium obejmuje m. in. sformułowanie tematu swoich poszukiwań badawczych przez 

studenta (z aktywną pomocą promotora); poznanie tematyki na podstawie dokonanego przeglądu 

literatury (uczymy się jak i gdzie szukać przydatnych tekstów); merytoryczne (zawartość rozdziałów, 

kolejność działań) oraz techniczne (umiejętność poprawnego formatowania tekstu w MS Word, 

wstawiania bibliografii, przypisów, spisu treści itp.) ustalenia dotyczące pisania pracy dyplomowej; 

przygotowanie pracy do złożenia, a studenta do jej obrony.  

W trakcie seminarium pracujemy w przyjaznej atmosferze. Część spotkań odbywa się zdalnie przez MS 

Teams. Można umawiać się na indywidualne (zdalne lub stacjonarne) konsultacje z promotorem, 

zadawać pytania, prosić o pomoc, a nawet zaproponować własny temat pracy i liczyć na wsparcie. 

Wymagania wobec kandydata: 

• otwartość, 

• ciekawość, 

• konsekwencja, 

• odpowiedzialność, 

• chęć i umiejętność współpracy i komunikacji, 

• gotowość do nauki, 

• umiejętność obsługi komputera. 

 

 

. 

 

5. Promotor/-ka: dr Jolanta Wiśniewska 

Temat: Uczenie się przez całe życie: 

Opis:  

1. edukacja dzieci i młodzieży (przedszkole, szkoła) 

2. edukacja osób dorosłych (szkoły, kursy, kształcenie zdalne) 

3. edukacja osób z niepełnosprawnością 

4. edukacja akademicka 

5. proces samokształcenia 

6. drogi edukacyjne osób dorosłych 

7. funkcjonowanie kulturalno-oświatowe osób starszych (potrzeby, przebieg) 

8. Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne instytucje ukierunkowane na pracę z osobami dorosłymi 

9. wychowanie osób dorosłych (cele, uwarunkowania, przebieg, dynamika i wyniki) 

10. problematyka życia zawodowego i osobistego  

11. uczestnictwo osób dorosłych w kulturze (potrzeby, realizacja) 

12. nauczyciel dzieci i osób dorosłych 

Dopuszcza się możliwość realizacji tematu spoza podanego zakresu problemowego. 

Wymagania wobec kandydata: zainteresowanie tematyką 

 



6. Promotor/-ka: dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska 

Temat: Rozwój zawodowy w pełnym cyklu życia 

Opis: Zapraszając Państwa do przemyślenia uczestnictwa w moim seminarium przedstawiam wybrane 

obszary tematyczne. 

1. Uwarunkowania rozwoju zawodowego w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości 

2. Wychowanie do pracy w rodzinie 

3. Problemy wychowania, opieki i wspierania dzieci i młodzieży 

4. Zainteresowania i preferencje zawodowe uczniów 

5. Znaczenie szkoły w przygotowaniu uczniów do tranzycji 

6. System poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Polsce  

7. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela 

8. Wzory karier zawodowych na współczesnym rynku pracy (analiza różnych profesji) 

9. Rynek pracownika a zjawisko bezrobocia 

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

poruszanych w ramach seminarium. Propozycje mają charakter orientacyjny, ponieważ zależy mi na 

tym, aby uwzględnić Państwa indywidualne zainteresowania i pasje. 

Wymagania wobec kandydata: zainteresowanie problematyką rozwoju zawodowego, wychowania dzieci 

i młodzieży oraz poradnictwa całożyciowego, gotowość do systematycznej pracy w ramach zajęć 

seminaryjnych. 

 


