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Cele przedmiotu
C1 - Pogłębienie świadomości, że zasadniczym przedmiotem badań pedagogicznych jest 
doświadczenie wychowania (a nie pojęcia, hipostazy). C2 - Inspirowanie do krytycznej 
analizy sposobów badania doświadczenia wychowania w pedagogice. C3 - Inspirowanie do 
twórczych poszukiwań dróg głębokiego poznania doświadczenia wychowania we własnym 
obszarze zainteresowań badawczych.
Wymagania wstępne
Zaliczony kurs pedagogiki ogólnej i metodologii badań pedagogicznych na poziomie 
magisterskim.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: K_W01 - Student ma zaawansowaną i rozbudowaną, uwzględniającą najnowsze 
osiągnięcia, wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych (ze 
szczególnym uwzględnieniem pedagogiki), dzięki niej wskazuje zróżnicowane możliwości 
pedagogicznego badania doświadczenia. K_W02 - Student zna na poziomie zaawansowanym 
pojęcie doświadczenia, rozumie jego zastosowania w pedagogice i innych naukach o 
człowieku. K_W07 - Student zna i rozumie na poziomie zaawansowanym pedagogiczne 
metody i techniki oraz szkoły badawcze, mające zastosowanie w badaniach nad ludzkim 
doświadczeniem. 
UMIEJĘTNOŚCI: K_U03 - Student posiada zaawansowane umiejętności badawcze 
pozwalające na samodzielne formułowanie problemów i projektowanie rozwiązań 
metodologicznych dotyczących kwestii pedagogicznego badania doświadczenia. K_U04 - 
Student posiada rozwinięte zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy na temat 
doświadczenia ludzkiego i poszerzania własnych pedagogicznych kompetencji 
metodologicznych, służących jego badaniu, zmierzających do rozwoju intelektualnego i 
kierowania własnym rozwojem naukowym. K_U10 - Student posiada umiejętność 
formułowania i uzasadniania sądów o najnowszych dokonaniach naukowych pedagogiki i 
innych dyscyplin humanistycznych w dziedzinie badania ludzkiego doświadczenia. 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): K_K01 - Student ma świadomość poziomu 
własnej koncepcji badawczej w aspekcie możliwości zbadania w jej ramach ludzkiego 
doświadczenia oraz istotności wkładu w rozwój pedagogicznej wiedzy o doświadczeniu 
uczestników wychowania.
Metody dydaktyczne
Konwersatorium, dyskusja problemowa.
Treści programowe przedmiotu
1. Obecność myślenia o ludzkim doświadczeniu w twórczości filozoficznej. 
2. Sposoby badania doświadczenia ludzkiego. 
3. Potrzeba i możliwości łączenia podejścia empirycznego i humanistycznego w badaniach 
nad doświadczeniem wychowania. 
4. Ludzkie doświadczenie jako przedmiot badań pedagogiki. 
5. Istota doświadczenia wychowania w różnorodnych koncepcjach pedagogicznych. 
6. Analiza możliwości wyjaśnienia i zrozumienia doświadczenia wychowania w obszarze 
metodologii badań proponowanej przez pedagogikę różnych nurtów i orientacji (pedagogikę 
zorientowaną na wytwarzanie wiedzy fenomenologiczno-hermeneutycznej, pedagogikę 
zorientowaną na wytwarzanie wiedzy empirycznej, pedagogikę zorientowaną na wytwarzanie 



wiedzy emancypacyjnej, pedagogikę nurtu realistyczno-pozytywistycznego, pedagogikę nurtu 
pragmatycznego, pedagogikę nurtu konstruktywistycznego). 
7. Zasady etyczne w prowadzeniu badań nad ludzkim doświadczeniem w pedagogice. 
8. Prezentacja własnych wyborów metodologicznych dotyczących badania nad 
doświadczeniem wychowania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student w trakcie wypowiedzi pisemnej lub ustnej zaliczającej przedmiot potwierdza 
osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia.
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