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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pedagogika społeczna i opiekuńcza 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The pedagogics social and protective 

Kierunek studiów  Pedagogika  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne  

Dyscyplina Pedagogika  

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 
 
1 
 
 
 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 60 I i II  

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne  Znajomość metodologii nauk społecznych.  

Podstawy metodyki pracy umysłowej.  

Podstawy statystyki.  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie studentów z zasadami pisania pracy magisterskiej w tym z metodologią badań 

własnych.  

Zgromadzenie literatury przedmiotu i opracowanie struktury pracy oraz dobór lub 

przygotowanie narzędzi badawczych.  

Napisanie i obrona pracy magisterskiej z uwzględnieniem problematyki i metod z obszaru 

pedagogiki społecznej i opiekuńczej.  
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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 Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metodologii nauk 
społecznych, obejmującą terminologię, orientacje i obszary 
badawcze, strategie i metody badań ilościowych i jakościowych oraz 
funkcjonowanie placówek opiekuńczych i socjalnych z 
uwzględnieniem norm, procedur i dobrych praktyk w nich 
stosowanych.  

 
 
K_W02 

    

   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 
pedagogiki w celu diagnozowania oraz racjonalnego oceniania 
złożonych sytuacji wymagających oddziaływań opiekuńczych i 
socjalnych. 

 
K_U03 

   

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów do odpowiedzialnego przygotowania się do pracy, 
rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia warsztatu pracy pedagoga i 
własnego rozwoju oraz docenia również znaczenie nauk 
pedagogicznych dla integralnego rozwoju jednostki.  

 
 
K_K07 

   

   

 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Treści programowe obejmują:  

- wymogi stawiane pracy magisterskiej,  

- zasady reakcji pracy magisterskiej,  

- opracowanie materiałów w trakcie pisania pracy magisterskiej,  

- opracowanie koncepcji badań z uwzględnieniem założeń metodologicznych,  

- formułowanie problemu badań i hipotez,  

- metody, techniki i narzędzia badań,  

- czas, miejsce i zakres badań,  

- opracowanie materiału badawczego,  

- budowanie tabel i wykresów,  

- analiza wyników badań, interpretacja i wnioskowanie,  

- opracowanie przypisów i bibliografii,  

- formułowanie wniosków końcowych,  

- zagadnienie plagiatu. 
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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 Praca badawcza 
pod kierunkiem 
(praca 
seminaryjna) 

Obserwacja Praca 
magisterska 

    

    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca badawcza 
pod kierunkiem 
(praca 
seminaryjna) 

Obserwacja Praca 
magisterska 

    

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Obserwacja Obserwacja Notatki  

    

    

 

VI. Kryteria oceny, wagi:  

Zaliczenie przedmiotu związane jest przygotowaniem i przedłożeniem promotorowi poszczególnych 

partii pracy magisterskiej, a w rezultacie opracowanie jej w całości i przystąpienie do jej obrony.    

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30  

 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe , ilościowe i mieszane, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.  

Dudkiewicz, W., Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z 

pedagogiki, Wyd. Stachurski, Kielce 2001.  

Juszczyk S., Statystyka dla pedagogów, Toruń, Adam Marszałek, 2001.  
Kubinowski D., Jakościowe badania w pedagogice. Filozofia-Metodyka – Ewaluacja, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2011. 

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. „Impuls”, Kraków2000. 

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wyd. „Impuls”, 

Kraków 1999.  

Palka S., (red.) Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Wyd. UJ, Krakw 1998.  
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Literatura uzupełniająca 

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2004.  

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995.  

Majchrzak J., Mendel T., Metodologia pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 

1995.  

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie, Kraków 1999.  

Orczyk J., Zarys metodyki pracy umysłowej, Warszawa 1984.  

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Wyd. LexisNexis, 

Warszawa 2004. 

Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych. Warszawa 1985.  

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1997. 

 

 


