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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Master's seminar 

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. Danuta Opozda, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   4 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 120 I-IV 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne znajomość w zakresie metodologicznego i merytorycznego opracowania 
problemu,  realizacja kolejnych etapów pracy seminaryjnej przewidzianych 
harmonogramem kolejnych semestrów 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - rozszerzenie wiedzy z zakresu metodologii pedagogiki, kształcenie umiejętności w zakresie 
metodologicznego i merytorycznego opracowania problemu badawczego 
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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 Zna i rozumie metodologie szczegółowe oraz procedury badawcze w 
zakresie własnej koncepcji badań 

K_W03 

W_02  K_W06 

   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi prezentować własne poglądy, wątpliwości i sugestie, popierając 
je argumentacją osadzoną w kontekście wybranych perspektyw 
teoretycznych lub badawczych oraz poglądów różnych autorów 

K_U05 

U_02  K_U07 

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

     

   

   

   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Praca skupia się na metodologii badań pedagogicznych, wiedzy z przedmiotowych obszarów 
pedagogiki rodziny i poradnictwa pedagogicznego oraz formalnych aspektach pisania pracy. 
Realizowany indywidualnie przez studenta projekt badawczy umożliwia merytoryczne poznanie 
wybranej problematyki i metodologiczne opracowanie problemu. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

  Dyskusja  Praca magisterska  

    

    

UMIEJĘTNOŚCI 

  Dyskusja   Praca magisterska  

    

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

  Dyskusja  Praca magisterska  
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Realizacja przewidzianego harmonogramu, ustalonego indywidualnie ze studentem 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

120 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

120 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.  
Francuz P. , Mackiewicz R., Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po  
metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin 2007  
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2001.  
Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001. 

Literatura uzupełniająca 

Gnitecki J., Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych, t. 1 – 2, Poznań 2006 – 
2007. 
Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992.  
Kubinowski D., Nowak M. (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków 
2006.  
Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozfia - Metodyka - Ewaluacja, Lublin: 
Wydawnictwo UMCS 2010.  
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2006.  
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.  
Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Seria: Pedagogika wobec współczesności, Warszawa, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. 
Szczegółowa literatura przedmiotowa dotycząca problematyki pracy magisterskiej 

 

 

 


