
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Seminarium dyplomowe 

Nazwa w języku angielskim:  Diploma seminar 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Przedmiot obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi i trzeci 

Semestr:  czwarty, piąty i szósty 

Liczba punktów ECTS:  12 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr Ewa Jówko, dr Renata Matysiuk, 

dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie przez studentów podstawowych zasad 

pracy naukowej w tym zasad przygotowania i 

redagowania pracy dyplomowej. Omawianie literatury 

dotyczącej problematyki określonej w tematach prac. 

Wybór problemów badawczych – tematów prac. 

Nabywanie kompetencji i orientacji w zakresie metod, 

technik i narzędzi badawczych, umiejętności 

formułowania problemów i hipotez. Wdrażanie do 

samodzielnej, twórczej pracy w oparciu o warsztat 

metodologiczny. Konstruowanie aparatu przypisów i 

bibliografii. Monitorowanie realizacji badań i pisania 

prac. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na 

analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie 

prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, 

opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz 

wskazywać kierunki dalszych badań 

K_U05 

U_02 

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań 

pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów 

pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań 

K_U06 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje 

działania pedagogiczne 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe paradygmaty wiedzy naukowej i specyfika badań ilościowych i jakościowych. Krytyczna 

postawa wobec wybieranych narzędzi badawczych; stosowania wybranych orientacji badawczych w 

badaniach własnych. Próby łączenia badań ilościowych i jakościowych. Wyjaśnianie i rozumienie, jako 

główne procedury eksplanacyjne. Problem i kryteria testowalności teorii. Prawa nauki – ich rodzaje, 

weryfikacja i falsyfikacja, jako procedury sprawdzania praw. Wartościowanie, jako element metodologii 

badań. Obecność wartościowania na poszczególnych etapach procesu badawczego. Etyczne problemy 

terenowych badań empirycznych. 

Treści modułu kształcenia: 

Semestr 4. Cel, zakres i przedmiot seminarium dyplomowego. Omówienie podstawowych pojęć 

związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego. Określenie problematyki badawczej i tematu 

(tytułu) pracy wraz z uzasadnieniem. Opis zasad konstrukcji planu pracy. Dyskusja o literaturze przedmiotu 

i źródłach pozyskania danych. Prezentacja samodzielnie przygotowanych planów pracy dyplomowej. 

Korekta i ostateczne zaakceptowanie planów prac. 

Semestr 5. Prezentacja zasad piśmiennictwa naukowego oraz wymagań stawianych tekstowi pracy 

dyplomowej. Formułowanie i korygowanie rozdziału pracy zawierającego przedmiot, cel i zakres badania. 

Dyskusja nad wyborem metod i sformułowaniem treści rozdziału zawierającego aspekty metodologiczne. 

Prezentacja rozdziałów pracy o charakterze teoretycznym wraz z ich przyjęciem. 

Semestr 6. Prezentacja i ocena zebranych materiałów statystycznych, archiwistycznych, źródłowych, 

niezbędnych do konstrukcji empirycznej części pracy. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami 

przeprowadzonych analiz empirycznych. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części 

pracy. Ostateczne formułowanie części empirycznej oraz całościowa konstrukcja pracy. 

Literatura podstawowa: 

1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003 

2. Bereźnicki F., Prace magisterskie z pedagogiki, Kraków 2008 

3. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000 

4. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000 

5. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999 

6. Maszke A.W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008 

7. Palka S. (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998 

8. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006 

9. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2010 

10. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995 

11. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000 

12. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1997 



13. Żegnałek K., Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Warszawa 2008 

Literatura dodatkowa: 

1. Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia 

metodologiczne 

2. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2005 

3. Desperak I., Ankieta w szkole, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2000, nr 3-4 

4. Ferguson G. A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 2004 

5. Kolman R., Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, 

habilitacje), Bydgoszcz-Gdańsk 2004 

6. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000 

7. Sztabiński P. B., Skawiński Z., Sztabiński F., Feldwork jest sztuką. Jako dobrać respondenta, 

skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Warszawa 2005 

8. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2005 

9. Zenderowski R, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 

2007/8 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody słowne, oglądowe i praktycznego działania. Ćwiczenia z wykorzystaniem różnych metod (np. 

dyskusja, praca samodzielna, praca w grupach), zajęcia pokazowe. Prezentacje komputerowe (rysunki, 

schematy własnej konstrukcji, tabele, zdjęcia, filmy, reportaże). Opracowanie autorskiego planu spotkań 

seminaryjnych w oparciu o aktywność słuchaczy. Koncepcja praktycznych działań nauczyciela, techniki, 

metody i środki badawcze, diagnostyczne niezbędne dla podjęcia pracy badawczej pedagoga, w tym: 

prezentacja celów i hipotez pracy dyplomowej; prezentacja koncepcji pracy dyplomowej z zastosowaniem 

informatycznych programów, systemów oraz technik audiowizualnych; dyskusje w ramach grupy 

seminaryjnej związane z problematyką seminarium dyplomowego 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zatwierdzenie złożonego planu pracy i wykazu literatury. Zatwierdzenie i przyjęcie części teoretycznej 

pracy i planu badań. Zatwierdzenie i przyjęcie całości pracy 

Forma i warunki zaliczenia: 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu, jeśli na koniec danego semestru zrealizuje: semestr 4 – 

sformułuje tytuł pracy i przygotuje plan pracy, a także zbierze niezbędną literaturę przedmiotu, semestr 5 – 

przygotuje i zaprezentuje część teoretyczną pracy i koncepcję badań, semestr 6 – przeprowadzi badania 

empiryczne, napisze i złoży gotową pracę dyplomową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 90 godzin 

Udział w konsultacjach  60 godzin 



Samodzielna praca studenta nad studiowaniem 

literatury przedmiotu 
50 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem pracy 

dyplomowej 
100 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 12 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 54 godziny 

Udział w konsultacjach  36 godzin 

Samodzielna praca studenta nad studiowaniem 

literatury przedmiotu 
100 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem pracy 

dyplomowej 
110 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 12 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego 

Nazwa w języku angielskim:  Elements of family and guardianship law 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  

Pedagogika (sp. Opiekuńczo-

wychowawcza z terapią 

pedagogiczną) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Przedmiot fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia pierwszego stopnia 

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:  12 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Renata Matysiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Renata Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie przez studentów przepisów prawnych 

regulujących funkcjonowanie rodziny, norm prawnych 

regulujących funkcjonowanie zastępczych form 

opieki rodzinnej w Polsce. Opanowanie przez 

studentów umiejętności ustalania stopnia 

pokrewieństwa i powinowactwa między członkami 

rodziny. Nabycie przez studentów umiejętności 

precyzyjnego przekazywania treści norm prawnych 

mających zastosowanie w konkretnych sytuacjach 

związanych z funkcjonowaniem rodziny i 

zastępczych form opieki rodzinnej a także nabycie 

przez studentów przeświadczenia o znaczeniu 

znajomości prawa rodzinnego i opiekuńczego dla 

prawidłowej realizacji działalności opiekuńczo-

wychowawczej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
ma uporządkowaną wiedzę na temat przepisów prawnych regulujących 

funkcjonowanie rodziny oraz zastępczych form opieki 
K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



S_U01 

potrafi posługiwać się przepisami prawnymi odnoszącymi się do rodziny i 

zastępczych form opieki; ustala stopień pokrewieństwa i powinowactwa 

pomiędzy członkami rodziny 

K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

ma przeświadczenie o znaczeniu znajomości prawa rodzinnego i 

opiekuńczego dla prawidłowej realizacji działalności opiekuńczo- 

wychowawczej 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykłady i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość międzynarodowych umów ratyfikowanych przez Polskę, mających wpływ na nowelizację prawa 

rodzinnego i opiekuńczego. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Prawo rodzinne i opiekuńcze w systemie prawa. Źródła prawa rodzinnego. Zasady prawa 

rodzinnego. Zawarcie małżeństwa – zasady prawa małżeńskiego, sposoby zawarcia małżeństwa, prawa i 

obowiązki małżonków, nazwisko małżonków. Ustanie małżeństwa – ustalenie nieistnienia małżeństwa, 

unieważnienie, rozwód. Małżeński ustrój majątkowy – ustawowy ustrój majątkowy (wspólność majątkowa), 

umowny ustrój majątkowy (rozdzielność majątkowa), zarząd majątkiem wspólnym. Obowiązek 

alimentacyjny – osoby uprawnione i zobowiązane do świadczeń alimentacyjnych, zakres świadczeń, 

sposoby realizacji świadczeń alimentacyjnych, dochodzenie alimentów. Rodzice i dzieci – pochodzenie 

dziecka, sposoby ustalania ojcostwa, władza rodzicielska i jej atrybuty, ingerencja sądu w pełnienie władzy 

rodzicielskiej. Adopcja – przesłanki i prawne konsekwencje adopcji, rodzaje adopcji, adopcja zagraniczna, 

procedura ustanawiania adopcji. Rodzinne formy pieczy zastępczej - typy rodzin zastępczych, rodzinny 

dom dziecka; warunki, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodzin zastępczych i 

prowadzenie rodzinnego domu dziecka, zasady finansowania rodzin zastępczych i rodzinnego domu 

dziecka; procedura umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka; zadania 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Instytucjonalne formy pieczy zastępczej – typy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki 

preadopcyjne; przyjęcie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, kadra zatrudniona w placówce, 

finansowanie pobytu dziecka w placówce. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

Opieka prawna nad małoletnim – podstawy prawne ustanowienia opieki, warunki, jakie musi spełniać 

opiekun, obowiązki opiekuna, przesłanki ustania opieki. Kuratela – podmioty, dla których sąd ustanawia 

kuratora, zakres obowiązków kuratora, ustanie kurateli. Postępowanie w sprawach nieletnich – rodzaje 

stosowanych środków, zasady postępowania. Ochrona rodziny w przepisach prawa karnego – 

przestępstwa przeciw rodzinie, przestępstwa przeciw bliskim. 

Ćwiczenia: Ustalanie linii i stopni pokrewieństwa i powinowactwa. Sporządzanie przykładowych pism 

procesowych. Formy wspierania rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej (przydzielenie asystenta rodziny, pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego, pomoc 

rodzin wspierających). 

Literatura podstawowa: 

1. Andrzejewski M. – Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 4, Warszawa 2011 

2. Łączkowska M., Schulz A. N., Urbańska A., Prawo rodzinne i opiekuńcze : testy, pytania, kazusy, 

tablice, Warszawa 2012 



3. Szok N., Terlecki R., Prawo rodzinne i opiekuńcze : praktyka, orzecznictwo, kazusy, Warszawa 

2016. 

4. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25. II.1964 r. (aktualny stan prawny) 

5. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (z późn. zm.) 

Literatura dodatkowa: 

1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26. X. 1982 r. (z późn. zm.) 

2. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7. IX. 2007 r. (z późn. zm.) 

3. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 20. VII. 2005 r.(z późn. zm.) 

4. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28. IX. 2003 r. (z późn. zm.) 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady i ćwiczenia wspomagane technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy następuje na 2 kolokwiach, przy czym przedmiotem 

pierwszego z nich jest sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy dotyczącej prawa rodzinnego, zaś 

drugiego znajomość przepisów prawa opiekuńczego. Za każdy z testów student może otrzymać od 0 do 40 

punktów. 

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych sprawdzone zostaną na podstawie 

wykonanych przez studentów 2 prac, przy czym jedna dotyczyć będzie określenia stopnia pokrewieństwa 

(w linii prostej i bocznej) członków własnej rodziny do trzeciego pokolenia wstecz. Drugą zleconą pracą 

będzie sporządzenie wniosku do sądu rodzinnego. Za każdą z prac student może otrzymać od 0 do 10 

punktów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie z 2 

testów i zleconych prac co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania punktów na oceny: 0 – 50 pkt – 2,0, 

51 – 60 pkt – 3,0, 61 – 70 pkt – 3,5, 71 – 80 pkt – 4,0, 81 – 90 pkt – 4,5, 91 – 100 pkt – 5,0. Podstawą 

zaliczenia ćwiczeń jest: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach, uzyskanie 

łącznie z dwóch prac co najmniej 12 punktów. Sposób przeliczania ocen z wykonanych prac na punkty: 5,0 

– 10 pkt, 4,5 – 9 pkt, 4,0 – 8 pkt, 3,5 – 7 pkt, 3,0 – 6 pkt. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 45 godzin 

Udział w ćwiczeniach 15 godzin 

Udział w konsultacjach (wykład) 45 godzin 

Udział w konsultacjach (ćwiczenia) 45 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 30 godzin 



Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 50 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do testów 70 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 12 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 27 godzin 

Udział w ćwiczeniach 9 godzin 

Udział w konsultacjach (wykład) 5 godzin 

Udział w konsultacjach (ćwiczenia) 4 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 85 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 85 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do testów 85 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 12 

 


