
 

OFERTA 

 

seminariów dyplomowych licencjackich na kierunku Pedagogika i Pedagogika 

Opiekuńczo-Wychowawcza i Szkolna studia niestacjonarne 

 

1. Promotor/-ka: dr Katarzyna Szostakowska 

Temat: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w kontekście wsparcia seniora i jego 

rodziny 

Opis: Prace licencjackie miałyby oscylować wokół następujących tematów: 

1. Sytuacja życiowa seniorów, a sprawowanie opieki nad nimi 

2. Instytucjonalny wymiar starości 

3. Praca socjalna w świetle aktywizacji osób starszych - samodzielność życiowa i 

uczestnictwo społeczne  

4. Czas wolny człowieka starego 

5. Praca socjalna z rodziną sprawującą opiekę nad człowiekiem starym 

6. Problemy opiekunów rodzinnych osób starszych jako wyzwanie dla pracy socjalnej 

7. Rola człowieka starego w rodzinie 

8. Międzypokoleniowy przekaz w rodzinach 

9. Rodzina w kryzysie – trudności w sprawowaniu opieki nad seniorem 

10. Rodzicielstwo w fazie destabilizacji rodziny w wyniku podjęcia opieki nad seniorem 

11. Aktywna starość – wielowymiarowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

12. Znaczenie edukacji permanentnej w podtrzymywaniu aktywności intelektualnej osób 

starszych  

Wymagania wobec kandydata:  

• chęć podjęcia jednego z wyżej wymienionych tematów/zagadnień 

• systematyczna praca 

 

2. Promotor/-ka: dr Edyta Zawadzka 

Temat: Procesy edukacyjne w różnych środowiskach wychowawczych i przestrzeniach 

społecznych 

Opis: W ramach seminarium seminarzyści/seminarzystki mogą realizować tematy dotyczące 

uwarunkowań, kształtu, specyfiki, wyzwań i efektów procesów edukacyjnych (m.in. 

wychowania, kształcenia, nauczania, uczenia się socjalizacji, inkulturacji) i powiązanych z 

nimi działań pedagogicznych (np. opieki, wsparcia) dotyczących osób w różnym wieku (dzieci, 

dorosłych, osób starszych), występujących w różnych rolach (matki, ojca, ucznia, nauczyciela, 

pedagoga szkolnego, wychowawcy, podopiecznego), usytuowanych w różnych środowiskach 

wychowawczych (np. rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej, domach kultury, placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych) lub przestrzeniach (przestrzeń społeczna, media, 

w tym Internet). Dodatkowo w ramach seminarium możliwe jest konstruowanie pracy 

dyplomowej dotyczącej edukacji spersonalizowanej (założenia i ich implementacja w szkolnej 

rzeczywistości; wybrane egzemplifikacje: coaching, turoring, mentoring). 

Oprócz powyższej tematyki promotorka wyraża zgodę na realizację innych tematów zgodnych 

z zainteresowaniami seminarzystów mieszczących się w ramach następujących subdyscyplin: 

teoria wychowania, pedagogika ogólna, pedagogika społeczna, pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza. 

W pierwszym semestrze praca seminaryjna odbywa się w ramach spotkań stacjonarnych, w 

kolejnych semestrach – w zależności od indywidualnych preferencji seminarzystów-w formule 

stacjonarnej lub zdalnej (poprzez Teams). 

Wymagania wobec kandydatów/kandydatek 



• intencja usytuowania tematyki pracy dyplomowej w obrębie wskazanych powyżej 

zagadnień/subdyscyplin pedagogiki 

• otwartość na nowe doświadczenia oraz uczenie się 

• terminowość, umiejętność zarządzania własnym czasem 

• podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań 

 

 
 


