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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pedagogika pracy i pedeutologia 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Labour Pedagogy and Pedeutology 

Kierunek studiów  Pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Beata Jakimiuk 
 

 

Forma zajęć(katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 
 
1 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 30 g./semestr I, II, III, IV 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań naukowych 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – rozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących metod prowadzenia badań naukowych 
C2 – pogłębianie wiedzy z zakresu wielowymiarowej problematyki pedagogiki pracy i pedeutologii, 
w tym zdobycie wiedzy o nauczycielu: jego zadaniach zawodowych, kształceniu, kwalifikacjach i 
kompetencjach, rozwoju zawodowym i osobowym, ukazanie aksjologicznego i etycznego wymiaru 
pracy nauczyciela – pedagoga, 
C3 – rozwijanie umiejętności analitycznych studenta dotyczących podejmowanych zagadnień z 
uwzględnieniem kontekstu rozważanej problematyki, 
C4 - przygotowanie studentów do samodzielnego projektowania i przeprowadzenia badań 
naukowych, przygotowania i publicznej prezentacji pracy magisterskiej. 
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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 miedzy nimi 

K_W03 

W_02 Zna i rozumie, charakteryzuje specyfikę przedmiotową i 
metodologiczną pedagogiki (główne szkoły, orientacje badawcze, 
strategie i metody badań ilościowych i jakościowych), identyfikuje i 
wyjaśnia zależności między stanowiskami i podejściami 
metodologicznymi w pedagogice i w dyscyplinach pokrewnych 
(głównie socjologii i psychologii) 

K_W02 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 
pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych 
problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 
kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, diagnozuje i projektuje 
systemowe działania praktyczne 

K_U03 

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 

U_….   

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 Kieruje się profesjonalizmem i przestrzega zasad etyki zawodowej; 
dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane 
z własną i cudzą pracą edukacyjną; poszukuje optymalnych rozwiązań  
i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych 

K_K06 

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Określenie obszaru zainteresowań naukowych z zakresu problematyki seminarium. 
2. Analiza literatury dotyczącej wybranego obszaru badawczego. 
3. Struktura procesu badawczego. 
4. Podstawy ontologiczne, antropologiczne i epistemologiczne badań. 
5. Przedmiot materialny i formalny badań. 
6. Podejścia badawcze w pedagogice. Analiza badań pedagogicznych realizowanych różnymi 

metodami. 
7. Projektowanie własnej koncepcji badań. Etapy procesu badawczego, przedmiot, cel i 

problematyka badań. Struktura pracy. 
8. Formułowanie celu badań oraz problemów i hipotez badawczych w badaniach ilościowych. 
9. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych. Konstruowanie własnych narzędzi badań. 
10. Zasady przygotowania pracy magisterskiej. 
11. Sposoby prezentacji wyników badań. 
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12. Analiza wyników badań. 
13. Formułowanie wniosków dotyczących przeprowadzonych badań. 

 

 

V. Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Przygotowanie pracy Praca magisterska 

W_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Obserwacja Karta zaliczeniowa 

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Przygotowanie pracy Praca magisterska 

U_02 Dyskusja Obserwacja Karta zaliczeniowa 

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Przygotowanie pracy Praca magisterska 

K_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Przygotowanie pracy Raport z programu 
antyplagiatowego 

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Zaliczenie przedmiotu obejmuje następujące działania: aktywność na zajęciach; projektowanie  
i realizację procesu badawczego, w tym: przygotowanie planu pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem celu i przedmiotu badania, wybór metody badawczej, sformułowanie problemów 
i hipotez badawczych (przy pracy empirycznej w badaniach ilościowych), dobór bibliografii, 
zaprezentowanie koncepcji pracy na forum grupy, opracowanie struktury pracy i przygotowanie 
części teoretycznej zawierającej analizę zagadnień i stanu badań z zakresu problematyki badań, 
wybór lub zaprojektowanie autorskiego narzędzia badawczego (przy pracy empirycznej), 
przeprowadzenie badań, opracowanie wyników badań, analizę wyników badań i wyprowadzenie 
wniosków; złożenie kompletnej, poprawnej merytorycznie, redakcyjnie i zgodnej z zasadami etyki 
pracy magisterskiej. 

 

 
 

 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30/semestr 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

150/semestr 
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Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych. Białystok 2000. 
Juszczyk S., Statystyka dla pedagogów. Toruń 2004. 
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