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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Biografistyka pedagogiczna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Pedagogical biography 

Kierunek studiów  pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne, niestacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   4 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 120 I, II, III, IV 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Praktyczne poznanie metodologii badań pedagogicznych, historycznych i 
biograficznych.  
Opanowanie umiejętności prowadzenia badań empirycznych. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej w ramach seminarium. 

C2. Przygotowanie studenta do napisania pracy teoretycznej lub empirycznej. 
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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 zna i rozumie, charakteryzuje specyfikę przedmiotową 
i metodologiczną pedagogiki, identyfikuje i wyjaśnia zależności 
między stanowiskami i podejściami metodologicznymi w 
pedagogice i w dyscyplinach pokrewnych. 

K_W02 

W_02 Student zna i rozumie uwarunkowania dylematy współczesnej 
cywilizacji, odnosi ich skutki do problemów związanych z 
procesem edukacji i wychowania 

K_W07 

   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wnikliwie obserwować, wyszukiwać i przetwarzać 
informacje na temat zjawisk społecznych, interpretować je z 
punktu widzenia problemów edukacyjnych z wykorzystaniem 
wiedzy z pedagogiki oraz pokrewnych dyscyplin. 

K_U02 

U_02   

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Uznaje wartość nauk pedagogicznych w integralnym rozwoju 
jednostki i budowaniu prawidłowych więzi w środowiskach 
społecznych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i 
praktycznym. 

K_K02 

K_02   

   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Metodologia badań: biograficznych, historycznych i pedagogicznych; dyskusja na seminarium nad 
koncepcjami i zagadnieniami prezentowanych prac dyplomowych.  
Poszukiwanie pola badawczego w zakresie biografistyki pedagogicznej; tworzenie własnej 
koncepcji wyjściowej na którą składają się: określenie celu i przedmiotu badań, problemu 
głównego i problemów szczegółowych, określenie hipotez, metod i technik badawczych, jak 
również określenie sposobu organizacji i przebiegu projektowanych badań. 

 

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, 
praca z tekstem 

Praca pisemna dotycząca 
metodologicznych założeń 
własnej pracy badawczej 

Karta zaliczenia 

W_02 Praca z tekstem, praca 
badawcza pod kierunkiem 

Praca pisemna w postaci 
hermeneutycznego studium 
zjawisk tworzących wybrany 
przedmiot badań 

Karta zaliczenia 
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UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Praca pisemna w postaci 
analizy danych 
empirycznych dotyczących 
badanej rzeczywistości 
wychowawczej 

Karta zaliczenia 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Praca pisemna w postaci 
wniosków dotyczących 
badanej rzeczywistości 
wychowawczej 

Karta zaliczenia, wydruk 
pracy magisterskiej 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Prezentowanie koncepcji pracy a następnie efektów pisania poszczególnych rozdziałów.  

Udział w seminarium, analiza artykułów i publikacji metodologicznych, prezentacja najnowszych 

publikacji z zakresu badań biograficznych oraz dyskusji nad prezentowanymi zagadnieniami prac. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków 
2006. 
T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna. Warszawa 2009.  
H.-H. Krüger, Wprowadzenie w teorie i  metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk 2005.  
K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008.  
S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk 2010.  
B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków 2009. 
S. Palka (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1998. 
D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja. Lublin 2009.  
T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 2001. 
M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin 
1999. 
L. Dziaczkowska, Akademickie problemy z metodologią pedagogiki, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, 
t. 6(42), nr 1, s. 33-51. 

Literatura uzupełniająca 

Biografistyka dziejów najnowszych. Dyskusja i polemiki, „Dzieje Najnowsze” 5 (1973) z. 3, s. 153-
185.  
Dziechciński A., Biografistyka staropolska w latach 1476-1627 (kierunki i odmiany), Wrocław 1971.  
Karolewicz G., Potrzeba badań nad biografistyką pedagogiczną, Lublin 2002.  
Lalak D., Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie badawczej, Warszawa 2010.  
Łepkowski T., Biografistyka: żywotność, tradycjonalizm, nowoczesność, „Kwartalnik Historyczny, 82 
(1975).  
Marciszewski J., U źródeł Polskiego Słownika Biograficznego, w: Historia – Poznanie – Przekaz, red. 
B. Jakubowski, Rzeszów 2000.  
Richter J. B., Zagadnienia biografistyki współczesnej, „Nauka Polska”, 19 (1934) s. 13-103.  
Wrzesiński W., Biografistyka emigracyjna a ogólnonarodowa polska biografistyka, w: Materiały III 
Sympozjum biografistyki polonijnej, Rzym 25-26 września 1998, red. A. i Z. Judyccy, Lublin 1998, s. 
106-113.  
Zajewski W., Biografistyka jako gatunek twórczości historiograficznej, „Czasy Najnowsze”, 9 (2000) 
s. 7-18. 
„Encyklopedia katolicka”, „Polski Słownik Biograficzny”, „Słownik Pedagogów Polskich” oraz inne 
słowniki, encyklopedie i leksykony. 

 


