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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Instytucje oświatowe 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Educational institutions 

Kierunek studiów  pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) III stopieo 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL 
 

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium   

dwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 15 II 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Pogłębiona wiedza pedagogiczna i w zakresie polityki oświatowej 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Przygotowanie i wspomaganie studentów w konstruowaniu i pisaniu pracy doktorskiej.  

C2. Kreowanie pogłębionej wiedzy metodologicznej studentów w zakresie badao pedagogicznych 
oraz umiejętności prowadzenia badao teoretycznych i empirycznych metodami jakościowymi i 
ilościowymi. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student rozpoznaje zasadnicze zagadnienia metodologii badao 
pedagogicznych.  

 

W_02 Zna podstawy teoretyczno-normatywne instytucji 
oświatowych.  

 

W_03 Rozpoznaje fazy pracy nad dysertacją doktorską.   

W_04 Posiada odpowiednią wiedzę w zakresie przedmiotu swojej 
pracy badawczej - doktorskiej 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi analizowad obszary badawcze pedagogiki 
przedszkolnej, szkolnej i akademickiej w aspekcie funkcji 
odpowiednich instytucji oświatowych.  

 

U_02 Potrafi formułowad tematykę rozprawy doktorskiej i jej 
podstawowe elementy metodologiczne: przedmiot, cele, 
metody, techniki i narzędzia.  

 

U_03 Analizowad wyniki własnych badao teoretycznych i 
empirycznych, analizowad teksty literatury przedmiotu i 
logicznie formułowad wnioski.  

 

U_04 Konstruowad strukturę rozprawy doktorskiej, odpowiednio 
stosując odnośniki, skróty oraz spisy tabel, wykresów i 
bibliografii, posługując się poprawnym językiem literackim i 
naukowym.  

 

U_05 Potrafi opracowad artykuły naukowe.   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student charakteryzuje się otwartą, dociekliwą i rzetelną 
postawą badawczą.  

 

K_02 Stosuje zasady kultury osobistej w kontakcie z badanymi 
osobami i zachowuje normy etyczne w prowadzonych 
badaniach.  

 

K_03 Skutecznie organizuje swój warsztat badawczy, umie pracowad 
w zespole. 

 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. 1. Wybrane zagadnienia metodologii badao pedagogicznych:  
•metody, techniki i narzędzia badao pedagogicznych;  
•pomiar i metody statystyczne w badaniach pedagogicznych;  
•metodologia badao jakościowych;  
•zasady opracowania materiałów badawczych;  
•egzemplifikacja badao instytucji oświatowych;  
•struktura pracy doktorskiej  

2. Podstawy teoretyczno-normatywne instytucji oświatowych:  
•rodzaje klasyfikacji i specyfikacja instytucji oświatowych;  
•podstawy normatywne instytucji przedszkolnych i szkolnych; wspomagających rozwój i 
kwalifikacje wszystkich grup wiekowych; publicznych i niepublicznych;  
•podstawy pedagogiczne instytucji oświatowych – wybrane zagadnienia teorii i pedagogii 
szkoły i placówki wychowania przedszkolnego (podstawy filozoficzne i ideowe, 
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uwarunkowania społeczne, teleologia; pedagogia kształcenia i wychowania szkolnego);  
•katolickie instytucje oświatowe – aspekt normatywny, socjologiczny, podstawy teoretyczne 
– teoria szkoły katolickiej;  
•analiza badao instytucji oświatowych jako aplikacja praktyki do teorii pedagogicznej.  

3. Współczesna rola instytucji oświatowych:  
•instytucje oświatowe we współczesnych tendencjach i koncepcjach wychowania;  
•znaczenie i organizacja instytucjonalnego wychowania dzieci w wieku przedszkolnym;  
•szkoła jako organizacja ucząca się, zarządzająca wiedzą, jakością, kapitałem ludzkim;  
•zarządzanie zmianą w placówkach oświatowych – innowacyjnośd (twórczośd), jakośd i 
ewaluacja jako kategorie rozwoju instytucji oświatowej;  
•standaryzacja jakości pracy placówki oświatowej;  
•struktura i metodologia planu rozwoju instytucji oświatowej;  
•stan badao przedmiotowych.  

4. Fazy pracy nad dysertacją doktorską:  
•poszukiwanie pola badawczego w zakresie działalności różnorodnych instytucji 
oświatowych;  
•tworzenie wstępnej koncepcji badawczej, na którą składają się: określenie tematu 
rozprawy, celu i przedmiotu badao, problemu głównego i problemów szczegółowych, 
adekwatnych hipotez, metod, technik i narzędzi badawczych, jak również określenie 
sposobu organizacji i przebiegu projektowanych badao, sporządzenie bibliografii;  
•opracowanie literatury przedmiotu w zakresie problematyki pracy w oparciu o materiały 
źródłowe;  
•analiza i opis własnych badao teoretycznych i empirycznych;  
•opracowanie własnych badao teoretycznych;  
•robocze sformułowanie narzędzi własnych badao empirycznych i przeprowadzenie badao 
pilotażowych;  
•konstrukcja narzędzi badawczych i realizacja badao;  
•opracowanie wyników własnych badao;  
•opracowanie całej struktury racy doktorskiej i odpowiednie jej sformatowanie. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol efektu Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład 
konwersatoryjny 

Udział w dyskusji 
problemowej 

Opracowane elementy 
artykułów i pracy 
doktorskiej 

W_02 Wykład 
konwersatoryjny 

Udział w dyskusji 
problemowej  

Opracowane elementy 
artykułów i pracy 
doktorskiej  

W_03 Wykład 
konwersatoryjny 

Udział w dyskusji 
problemowej  

Opracowane elementy 
artykułów i pracy 
doktorskiej 

W_04 Dyskusja problemowa Udział w dyskusji 
problemowej  

Opracowane elementy 
artykułów i pracy 
doktorskiej 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza jakościowa 
wypowiedzi ustnej i 
pisemnej 

Analiza jakościowa 
wypowiedzi ustnej i 
pisemnej 

Opracowane elementy 
artykułów i pracy 
doktorskiej  
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U_02 Analiza jakościowa 
wypowiedzi ustnej i 
pisemnej 

Analiza jakościowa 
wypowiedzi ustnej i 
pisemnej  

Opracowane elementy 
artykułów i pracy 
doktorskiej  

U_03 Analiza jakościowa 
wypowiedzi ustnej i 
pisemnej 

Analiza jakościowa 
wypowiedzi ustnej i 
pisemnej 

Opracowane elementy 
artykułów i pracy 
doktorskiej  

U_4 Analiza jakościowa 
wypowiedzi ustnej i 
pisemnej 

Analiza jakościowa 
wypowiedzi ustnej i 
pisemnej 

Opracowane elementy 
artykułów i pracy 
doktorskiej  

U_05 Analiza jakościowa 
wypowiedzi ustnej i 
pisemnej 

Analiza jakościowa 
wypowiedzi ustnej i 
pisemnej 

Opracowane elementy 
artykułów i pracy 
doktorskiej  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja problemowa Analiza wypowiedzi w 
dyskusji problemowej 

Obserwacja  

K_02 Dyskusja problemowa Analiza wypowiedzi w 
dyskusji problemowej 

Obserwacja 

K_03 Dwiczenia seminaryjne 
w grupach 

Analiza wypowiedzi w 
dyskusji problemowej 

Obserwacja 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Zaliczenie uwarunkowane realizacją większości poniższych wymagao:  

Rok I  

W. Pogłębienie wiedzy z zakresu metodologii badao pedagogicznych.  

W. Zaliczenie połowy egzaminów w ramach różnic programowych.  

U. Poprowadzenie jednego wykładu (dwiczeo) akademickich według opracowanego konspektu.  

U. Opublikowanie jednego artykułu.  

U. Określenie obszaru własnych badao i ustalenie roboczej wersji tematu dysertacji, przedmiotu, 

celu, problemów i metod badawczych oraz planu.  

K. Postawa zaangażowana, obowiązkowa i otwarta na ludzi i wiedzę.  

K. Udział w jednej konferencji naukowej.  

Rok II  

W. Pogłębianie wiedzy z zakresu wybranej dziedziny badao doktorskich.  

W. Zaliczenie drugiej połowy egzaminów w ramach różnic programowych.  

U. Poprowadzenie jednego wykładu (dwiczeo) akademickich według opracowanego konspektu.  

U. Opublikowanie drugiego artykułu.  

U. Dookreślenie tematu dysertacji, metod i narzędzi własnych badao.  

U. Zarys rozdziału teoretycznego dysertacji.  

U. Zarys rozdziału metodologicznego.  

K. Postawa zaangażowana, obowiązkowa i otwarta na ludzi i wiedzę.  

K. K. Udział w jednej konferencji naukowej.  

Rok III  

W. Poprowadzenie jednego wykładu (dwiczeo) akademickich według opracowanego programu i 

konspektów.  

W. Czynny udział w jednej konferencji naukowej i opublikowanie trzeciego artykułu.  

U Weryfikacja części teoretycznej dysertacji.  
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U. Ukooczenie rozdziału metodologicznego oraz konstrukcja modelu badao i jego narzędzi.  

U. Podjęcie (ewentualnie) badao pilotażowych.  

U. Opracowanie koncepcji dysertacji (prezentacji) – najpóźniej pod koniec III roku otwarcie przewodu 

doktorskiego.  

K. Postawa zaangażowana, obowiązkowa i otwarta na ludzi i wiedzę.  

Rok IV  

W. Poprowadzenie jednego wykładu (dwiczeo) akademickich według opracowanego programu i 

konspektów.  

W. Czynny udział w jednej konferencji naukowej i opublikowanie czwartego artykułu.  

U. Analiza wyników własnych badao i finalizacja dysertacji.  

U. Obrona pracy doktorskiej.  

K. Postawa zaangażowana, obowiązkowa i otwarta na ludzi i wiedzę. 

 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 – w ramach zajęd z możliwością konsultacji 
indywidualnych 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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Przyborowska B., Struktury innowacyjne w edukacji. Teoria. Praktyka. Rozwój, Toruo 2000.  
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