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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Instytucje opiekuńczo-wychowawcze 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Care and educational institutions 

Kierunek studiów  Pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Wiesław Partyka 
 

 

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 Brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

 - Prowadzenie prac badawczych na temat bardzo różnych zagadnień związanych z 
funkcjonowaniem instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie powstające prace 
magisterskie, są nowatorskie, oparte na samodzielnych badaniach oraz kwerendach archiwalnych i 
bibliotecznych, mają więc charakter naukowy. 
- Napisanie pracy dyplomowej 
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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 Zgodnie z  wybraną indywidualnie ścieżką kształcenia 
skoncentrowaną tematycznie na problematyce jednej z subdyscyplin 
pedagogiki, w sposób pogłębiony zna, rozumie i prezentuje teorie, 
metodologie szczegółowe oraz procedury badawcze, wyjaśnia ich 
proweniencje i wskazuje relacje między nimi 

K_W03 

W_02 Zna i respektuje zasady prawa autorskiego i prawa własności 
intelektualnej 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi generować autorskie, oryginalne rozwiązania złożonych 
problemów pedagogicznych, prognozować przebieg ich 
rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w 
określonych obszarach praktycznych 

K_U05 

U_02 Potrafi syntetycznie formułować opinie i sądy, dokonywać 
rekapitulacji stanowisk uczestników dyskusji, przestrzega zasad 
kultury wypowiedzi, moderuje dyskusję nad fragmentem swojej 
pracy magisterskiej 

K_U07 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Powtórzenie i ugruntowanie warsztatu naukowego (metodologicznego) koniecznego do 
swobodnego poruszaniu się w różnych etapach pisania pracy magisterskiej.  

2. Pomoc i wskazówki w organizowaniu kwerendy archiwalnej i bibliotecznej. 

3. Prezentowanie na seminariach wyników dotychczasowych prac nad rozprawami magisterskimi. 

4. Dyskusje nad ustalaniem struktury prac oraz nad przygotowanymi już fragmentami prac 
dyplomowych. 

 

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 Analiza tekstu sprawozdanie Notatki, praca 
magisterska 

W_02 Dyskusja Obserwacja uczestnicząca Arkusz oceny 

    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Praca pisemna Praca magisterska 

U_02 Dyskusja Obserwacja uczestnicząca Arkusz oceny 

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 
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Praca dyplomowa – 100%  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

120 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

300 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

- Podstawowa literatura metodologiczna odnosząca się do metodologii badań pedagogicznych i 
historycznych 
- Literatura przedmiotu odnosząca się do podjętego tematu pracy dyplomowej 

Literatura uzupełniająca 

 

 

 


