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 I II III IV 

Moduł 

dysertacyjny 

(specjalizacyjny) 

 

 

 

 

 

 

Praca naukowa 

samokształcenie 

kierowane – 

(konw.) 30 godz. 

(zal. na podstawie 

sprawozdania  

i opinii opiekuna) 

Seminarium 

doktoranckie  
(sem.) – 30 godz.  

(zal.oc.) 

 

Praca naukowa 

samokształcenie 

kierowane (konw.) 

– 30 godz. (zal. na 

podstawie 

sprawozdania  

i opinii opiekuna) 

 

 

Seminarium 

doktoranckie 

(sem.) – 30 godz.  

(zal.oc.) 

 

Praca naukowa 

samokształcenie 

kierowane (konw.) 

– 30 godz. (zal. na 

podstawie 

sprawozdania  

i opinii opiekuna) 

 

wymogi extra: 

otwarcie 

przewodu 

doktorskiego 

Seminarium 

doktoranckie 

(sem.) – 30 godz.  

(zal.oc.) 

 

Praca naukowa 

samokształcenie 

kierowane (konw.) 

–  30 godz. (zal. na 

podstawie 

sprawozdania  

i opinii opiekuna) 

 

wymogi extra: 

egzamin 

specjalizacyjny 

Moduł 

metodologiczny 

 

Podstawy 

metodologii badań 

pedagogicznych 

(w.) – 15 godz. 

(zal.) 

 

Metody 

gromadzenia 

danych i 

konstrukcja 

narzędzi 

badawczych 

(ćw.) – 30 godz. 

(zal.oc.) 

 

Przygotowanie 

aplikacji 

grantowych 

(ćw.) – 15 godz. 

(zal.oc.) 

 

Metody analizy 

danych 

ilościowych 

(ćw.) – 30 godz. 

(zal.oc.) 

 

Metody analizy 

danych 

jakościowych 

(ćw.) – 30 godz. 

(zal.oc.) 

 

  

Moduł akademicki 

 

Koncepcje 

pedagogiki 

współczesnej 

(w.) –  

30 godz. (zal.) 

 

Konwersatorium 

pedagogiczne w 

języku obcym 

(ćw.) –  

30 godz. (zal.oc.) 

 

Wykład 

akademicki 

wybór z listy 

(w.) –  

30 godz. (zal.oc.) 

 

Konwersatorium 

pedagogiczne w 

języku obcym 

(ćw.) –  

30 godz. (zal.oc.) 

 

Wykład 

akademicki 

wybór z listy 

(w.) –  

30 godz. (zal.oc.) 

 

Konwersatorium 

pedagogiczne w 

języku obcym 

(ćw.) –  

30 godz. (zal.oc.) 

 

Seminarium 

etyczne 

(sem.) –  

20 godz. (zal.oc.) 

 

 

Konwersatorium 

pedagogiczne w 

języku obcym 

(ćw.) –  

30 godz. (zal.oc.) 

 

Moduł praktyk 

zawodowych 

 

 Zajęcia 

prowadzone / 

hospitowane 

60 godz. 

Zajęcia 

prowadzone / 

hospitowane 

60 godz. 

Zajęcia 

prowadzone / 

hospitowane 

60 godz. 
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Wyjaśnienia: w. – wykład, ćw. – ćwiczenia, sem. – seminarium, konw. - konwersatoria 

 

Osoby nie będące absolwentami studiów na kierunku pedagogika bądź pedagogika 

specjalna muszą, w nieprzekraczalnym terminie do końca drugiego roku studiów, zdać trzy 

egzaminy w zakresie szczegółowych obszarów wiedzy pedagogicznej. Do wyboru: 

Pedagogika ogólna, Historia wychowania, Dydaktyka, Pedagogika społeczna,  

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna. 


