
OFERTA 
seminariów dyplomowych magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA 

studia jednolite magisterskie stacjonarne 
(rok akademicki 2023/2024) 

 
Promotor: dr hab. Diana Aksamit, prof. APS 
Temat: Problematyka psychospołecznego funkcjonowania osób z  
niepełnosprawnością intelektualną 

1. Samoocena osób z niepełnosprawnością intelektualną;  
2. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną; 
3. Zjawisko stygmatyzacji i dyskryminacji wobec osób z  
4. niepełnosprawnością intelektualną;  
5. Tożsamość osobista i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną;   
6. Kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną; 
7. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną;  
8. Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Temat: Problematyka edukacji i rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w  
2. Polsce i na świecie;  
3. Metodyczne rozwiązania w zakresie edukacji uczniów z  
4. niepełnosprawnością intelektualną;  
5. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w Polskim systemie edukacji; Rehabilitacja 

społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Temat: Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością 

1. Macierzyństwo wobec dziecka z niepełnosprawnością;  
2. Ojcostwo wobec dziecka z niepełnosprawnością; 
3. Rodzeństwo osoby z niepełnosprawnością;  
4. Wsparcie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością.  

 
Promotor: dr Ewa Bilska 
Tematyka: 

1. Przemoc w rodzinie, przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbywanie, przemoc 
wobec osób dorosłych i dzieci 

2. Patologie społeczne - alkohol, narkotyki, uzależnienia behawioralne, przemoc w szkole, 
agresja, nieprzystosowanie społeczne, ubóstwo, bezrobocie. 

3. Patologie w percepcji różnych grup społecznych 
4. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i 

pracowników innych służb wspierających i placówek, 
5. Sposoby radzenia sobie ze stresem zawodowym 
6. Subkultury młodzieżowe (wszystkie) 
7. Procedura Niebieskich Kart 
8. Instytucje udzielające wsparcia dziecku i rodzinie 
9. Problematyka wsparcia społecznego i kapitału społecznego dziecka i rodziny – na czyją 

pomoc mogą liczyć osoby w trudnej sytuacji życiowej. 
10. Czas wolny, plany życiowe, aspiracje młodzieży 
11. Prace monograficzne dotyczące instytucji i organizacji funkcjonujących w ramach 

systemu wsparcia społecznego 



12. Tematyka zaproponowana przez studenta (po uprzedniej akceptacji) 
 
Promotor: prof., dr hab. Joanna Głodkowska 
Temat: 
1. Autorstwo własnego życia a niepełnosprawność - urzeczywistnienie idei normalizacji: 

podmiotowość, dobrostan, samostanowienie osób z niepełnosprawnościami. 
2. Wsparcie społeczne w procesie realizowania normalizacji warunków życia osób z 

niepełnosprawnościami. 
3. Stereotypy, stygmatyzacja, wykluczenie społeczne. 
4. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty. 
 
Promotor: dr Hubert Iwanicki 
Tematyka: 

1. Współczesne patologie społeczne. 
2. Wykorzystanie kreatywnych metod w resocjalizacji nieletnich oraz osób dorosłych. 
3. Opinie publiczne na temat wybranych zjawisk patologicznych i problemów 

społecznych. 
4. Aktualne zagrożenia dla dzieci i młodzieży i ich społeczno-środowiskowe 

uwarunkowania. 
5. Zachowania trudne i problemowe dzieci i młodzieży.  
6. Profilaktyka zagrożeń społecznych. 
7. Przestępczość nieletnich. 
8. Współczesne formy uzależnień. 
9. Problematyka penitencjarna (środki  i  metody oddziaływania   resocjalizacyjnego 

stosowane w zakładach karnych wobec osób odbywających karę pozbawienia 
wolności). 

10. Współczesne subkultury młodzieżowe. 
 
Promotor: dr hab. Agnieszka Konieczna, prof. APS 
Temat: 

1. Zachowania społeczne i relacje interpersonalne (w szkole, w grupach przyjacielskich, w 
związkach romantycznych, w rodzinie, w fandomach). 

2. Wczesna dorosłość (kryzysy, interwencje, członkostwo w grupie studenckiej, 
doświadczenia zawodowe). 

3. Wsparcie edukacyjne (w ramach korepetycji, na lekcjach, po lekcjach, odrabianie 
lekcji). 

4. Rola nauczyciela wspierającego i sposoby radzenia sobie z wyzwaniami. 
5. Studenci będą mieli również możliwość zaproponowania innej problematyki pracy 

dyplomowej, w zależności od zainteresowań własnych. 
 
Promotor: dr Iwona Konieczna 
Tytuł: Edukacja i terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sytuacja osób z 
chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością ruchową lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
oraz ich rodzin w różnych obszarach życia 
Tematyka: 

1. Jakość życia osób z chorobami przewlekłymi, z niepełnosprawnością ruchową i 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 



2. Doświadczenia osób z chorobą przewlekłą, z niepełnosprawnością ruchową lub z ASD 
oraz ich rodzin w różnych obszarach życia. 

3. Niwelowanie trudności edukacyjnych dzieci. 
4. wykorzystywanie różnych metod w edukacji i terapii dziecka ze Specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 
 
Promotor: dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, prof. APS 
Temat: 

1. Problemy edukacji i rehabilitacji dzieci  z wadą słuchu (edukacja specjalna, inkluzyjna). 
2. Kompetencje zawodowe pedagoga specjalnego, kompetencje zawodowe niesłyszącego 

surdopedagoga, zjawisko wypalania zawodowego pedagogów specjalnych, problem 
obciążenia psychospołecznego pedagoga specjalnego pracującego  z uczniami z różnym 
rodzajem niepełnosprawności. 

3. Wychowanie ekonomiczne w rodzinie i w szkole dzieci pełnosprawne, z wadą słuchu, z 
niepełnosprawnością intelektualną.    

4. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki dzieci z wadą słuchu, dzieci z lekką 
niepełnosprawnością intelektualną  w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 

5. Zjawisko przemocy szkolnej wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. 
 
Promotor: dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS 
Temat: Edukacja i rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną: 

1. Kompetencje komunikacyjne osób z głębszą niepełnosprawnością. 
2. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z głębszą niepełnosprawnością. 
3. Wpieranie osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym. 

 
Promotor: dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS 
Tematyka: 

1. Podatność wiktymizacyjna ofiar pokrzywdzenia – Uwarunkowania, psychospołeczne skutki 

2. Syndrom Atlasa 

3. Problemy patologii społecznych  

4. Uprzedzenia i wykluczenie społeczne 

 
Promotor: dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS 
Temat: Psychospołeczne funkcjonowanie i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z 
niepełnosprawnością: 

1. Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością. 
2. Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością. 
3. Biblioterapia jako jedna z metod wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i 

młodzieży z niepełnosprawnością. 
4. Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. 
5. Wybrane metody i możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 
6. Inne zagadnienia związane z funkcjonowaniem osób z różnymi 

niepełnosprawnościami, osób wykluczonych społecznie i osób starszych, np.: jakość 
życia, zainteresowania, system wartości, aspiracje i plany życiowe. 

7. Istnieje możliwość dostosowania tematu do indywidualnych zainteresowań studenta, 
jak również podanie własnych autorskich tematów. 

 



Promotor: dr Magdalena Wałachowska 
Tematyka: Rodzina, edukacja, wychowanie i terapia – czynniki kształtujące jakość życia i 
wizerunek społeczny osób z niepełnosprawnością 
 
Problematyka seminarium: 

1. uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w placówkach systemu 
oświaty – edukacja, wychowanie, terapia, rola pedagoga specjalnego jako nauczyciela 
współorganizującego kształcenie, 

2. rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – jakość życia w środowisku lokalnym, system 
wsparcia, rola organizacji pozarządowych i nieformalnych grup wsparcia, 

3. rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością – bariery: psychofizyczne, funkcjonalne, 
społeczne i przykłady dobrych praktyk, 

4. jakość życia z rzadką chorobą przewlekłą, 
5. narzędzia kreowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością poprzez 

media i aktywność artystyczną,  
6. zastosowanie najnowszych technologii w rewalidacji osób z niepełnosprawnością. 

 
Wymagania wstępne: 

• podanie propozycji tematu pracy dyplomowej powiązanej z kierunkiem studiów i 
studiowaną specjalnością, gotowość do podjęcia samodzielnej, systematycznej pracy 
zgodnie z podanymi przez promotora wskazówkami i terminami z wykorzystaniem 
jakościowych lub ilościowych strategii prowadzenia badań. 

 
Promotor: dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak, prof. APS 
Temat: Pedagogika specjalna w obliczu wyzwań współczesności: 

1. Diagnoza funkcjonalna i wspomaganie rozwoju dzieci / uczniów  
z niepełnosprawnością wzroku, niepełnosprawnością intelektualną,  
z niepełnosprawnością sprzężoną. 

2.  Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością i dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością. 

3. Aspekty edukacji, rehabilitacji, terapii dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością 
wzroku, z niepełnosprawnością intelektualną,  
z niepełnosprawnością sprzężoną. 

 
 

OFERTA 
dla studentów specjalności LOGOPEDIA 

 
 
Promotor: dr Danuta Emiluta-Rozya 
Temat: 

1. Opóźniony lub zaburzony rozwój mowy i jego uwarunkowania; 
2. Diagnozowanie różnych zaburzeń mowy (diagnoza różnicowa); 
3. Zespoły genetyczne -studia przypadków; 
2. Metody terapii logopedycznej oraz metody wspomagające; 
3. Trudności szkolne w związku z zaburzeniami mowy; 



4. Dwu- i wielojęzyczność a stan przyswojenia polskiego sytemu językowego; 
5. Rozwój podsystemów języka polskiego. 

 
Promotor: dr hab., prof. APS Sławomir Śniatkowski  
Temat: 

1. Rozwój i zaburzenia komunikacji językowej w ujęciu integrującym; 
2. Diagnozowanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i kulturowej dzieci i młodzieży; 
3. Usprawnianie procesu językowego porozumiewania się (ocena skuteczności 

logopedycznych i lingwoedukacyjnych metod i technik) . 
 
 


