
 

 

OFERTA 

SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH LICENCJACKICHNA KIERUNKU PEDAGOGIKA 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SZKOLNA STUDIA STACJONARNE 

 

 

 

 

1. Promotor/-ka: dr Sylwia Jaronowska 

Temat: Dylematy egzystencjalne współczesnego człowieka jako inspiracja i wyzwanie dla edukacji 

Opis: W ramach prowadzonych badań związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowych proponuję 

Państwu następujące tematy: 

1. Problematyka przemijania, jej znaczenie wychowawcze i miejsce w dialogu edukacyjnym, 

2. Drogi i bezdroża edukacji transgresyjnej i edukacji do transgresji, 

3. Współczesne wzorce osobowe młodzieży jako inspiracja dla edukacji, 

4. Kim są idole współczesnych nastolatków? 

5. Heroizm jako inspiracja dla wychowania, 

6. Człowiek wobec pytań o swoje metafizyczne „skąd i dokąd” – znaczenie i ranga tego dylematu 

w kształtowaniu postaw życiowych, 

7. Miejsce kultury studenckiej w kształtowaniu tradycji i stylu studiowania, 

8. Wymiary odniesień współczesnych nastolatków do wartości przekazywanych w dialogu 

międzygeneracyjnym, 

9. Prawda, dobro i piękno – drogi konkretyzacji przekazu tych wartości w kształceniu i 

wychowaniu.   

Powyższe propozycje nie wyczerpują szerokiej gamy możliwości jakie w zakresie wyboru tematu pracy 

dyplomowej stwarza Państwu temat zasygnalizowany w tytule tego seminarium.W tym względzie jestem 

w pełni otwarta na Państwa propozycje. 

Zapraszam Państwa do wspólnych poszukiwań intelektualnych i współpracy w ramach seminarium. 

Wymagania wobec kandydata:  

• Zainteresowania kulturowymi uwarunkowaniami przemian w podejściu do edukacji, potrzeb 

edukacyjnych i aspiracji samorealizacyjnych człowieka, 

• umiejętność prowadzenia  wieloaspektowych analiz w ramach badań jakościowych, 

• zainteresowanie problematyką ludzkiej transgresyjności.  

 

 

2. Promotor/-ka: dr hab. Anna Odrowąż-Coates 

Temat: Nierówności społeczne  

Opis: Proponuję seminarium poświęcone zagadnieniu nierówności społecznych, intersekcjonalnemu 

położeniu jednostek w strukturze społecznej a zatem społecznym/środowiskowym uwarunkowaniom 

nierówności. Proponuję sprofilowane przeglądy literatury dotyczące określonego czynnika czy cechy 

(wrodzonej lub nabytej) np. wiek, etniczność, płeć, religia, niepełnosprawność, lub określonego kraju czy 

kilku krajów w perspektywie porównawczej. Preferuję prace empiryczne, zawierające badania własne z 

wykorzystaniem przynajmniej jednej metody oraz dwóch narzędzi badawczych. Z uwagi na kierunek 

praca powinna uwzględniać aspekty kultury, polityki społecznej i edukacyjnej. Może zawierać wątki 

kompensacyjne, podejmować refleksje natury filozoficznej dotyczące utopijnego dążenia do absolutnej 

równości. Jestem otwarta na wypracowanie tematu pracy wspólnie, tak by była przydatna w dalszej 

karierze zawodowej czy ścieżce edukacyjnej, dotykała doświadczeń własnych lub pasji 

uczestniczek/uczestników seminarium. Prace poświęcone Warszawie lub placówkom na jej terenie mogą 

zostać zgłoszone do konkursu Miasta Stołecznego Warszawa. Zapewniam przyjazne i elastyczne 

warunki współpracy.  

Wymagania wobec kandydata: 

• zaangażowanie, 

• zainteresowanie tematyką nierówności, 



• preferowana jest znajomość języka angielskiego w celu analizy materiałów dostępnych 

globalnie, 

• otwartość. 

 

3. Promotor/-ka: dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS 

Temat: Teoretyczne i empiryczne analizy refleksyjności oraz zagadnienia związane z pracą 

opiekuńczo-wychowawczą w szkole 

Opis:  

Zagadnienia szczegółowe (w punktach): 

1. Opieka i wychowanie w szkole 

− szkoła jako instytucja edukacyjna, wychowawcza, opiekuńcza i socjalna, 

− relacje interpersonalne w szkole, 

− kultura szkoły, klimat szkoły, 

− pedagog szkolny, 

−  rozwój szkoły. 

2. Edukacja refleksyjna 

− wiedza i szkoła w kontekście edukacji refleksyjnej – ponowoczesne myślenie o edukacji, 

− refleksyjne uczenie się dorosłych (ocena wiedzy i jej źródeł, samodzielne budowanie wiedzy), 

− refleksyjna praktyka jako kategoria edukacyjna, metody pracy oparte na refleksyjności. 

Wymagania wobec kandydata: 

• zainteresowanie problematyką pracy opiekuńczej, wychowawczej i socjalnej  w szkole oraz 

innych instytucjach i placówkach, 

• gotowość do zgłębiania problematyki refleksyjności w edukacji, 

• znajomość języka angielskiego, 

• wysoka motywacja i zaangażowanie, 

• terminowość. 

 

 

4. Promotor/-ka: dr hab. Franciszek Szlosek, prof. APS 

Temat: Wybrane elementy systemu opiekuńczo – wychowawczego w Polsce 

Opis: W skład systemu opiekuńczo – wychowawczego w naszym kraju wchodzą m. in. takie instytucje, 

jak: szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz bursy i internaty. W wymienionych placówkach 

działalność opiekuńczo- wychowawcza jest bezpośrednio realizowana przez pedagogów szkolnych, 

wychowawców świetlic szkolnych, wychowawców zatrudnionych w ośrodkach szkolno – 

wychowawczych oraz w bursach i internatach. Stąd tematyka prac dyplomowych, realizowanych we 

współpracy ze mną, może dotyczyć zarówno działalności wymienionych placówek ( zadań, 

funkcji,warunków, rozwiązań innowacyjnych itd. ), jak i pracowników pedagogicznych zajmujących się 

działalnością opiekuńczo – wychowawczą w tych instytucjach. Szczególnie chodzi o kompetencje 

pedagogiczne tych osób, ich kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe. 

Wymagania wobec kandydata:  

• studia na specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i szkolna 

•  systematyczna współpraca. 

 

5. Promotor/-ka: dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS 

Temat 1: Szkolne środowisko uczenia się 

Opis: kultura i klimat szkoły; szkoła i nauczyciel w oczach uczniów; relacje interpersonalne w szkole; 

proces dydaktyczno-wychowawczy z punktu widzenia nauczycieli, rodziców, uczniów; diagnoza, 

kontrola i ocenianie pracy ucznia; ocenianie kształtujące 

Temat 2: Zachowania agresywne w środowisku szkolnym 

Opis: 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 z kierunkiem i specjalnością studiów. 



Wymagania wobec kandydata:  

• zainteresowanie podjętą problematyką, 

• aangażowanie, 

• terminowość, 

• podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań pedagogicznych. 

 


