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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Personalistyczne podstawy wychowania w 
rodzinie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Personalistic basics of education in the family 

Kierunek studiów  Pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
 

 

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 znajomość podstawowych wymagań stawianych pracy naukowej; 
realizacja kolejnych etapów pracy magisterskiej 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- finalnym celem uczestniczenia w seminarium jest napisanie pracy magisterskiej (II rok) 
C2 - osiągnięcie celu łączy się w I roku seminarium z ustaleniem tematu pracy, zebraniem literatury 
przedmiotu oraz kształceniem umiejętności w zakresie metodologii pisania pracy magisterskiej oraz 
merytorycznego opracowania podjętego problemu 
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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 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat 

specyfiki badań pedagogicznych (zna i rozumie główne 

teorie, procedury badawcze, strategie, metody i techniki 

badań) 
 

K_W03 

W_02 Zna i respektuje zasady prawa autorskie i prawa własności 
intelektualnej 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01  Potrafi korzystać z nowoczesnych programów i rozwiązań 

technologicznych w celu doboru źródeł, metod i narzędzi 

niezbędnych do przeprowadzenia analizy i interpretacji 

podjętego problemu pedagogicznego  

K_U05 

U_02 Potrafi syntetycznie formułować opinie i sądy, przestrzega 
zasad kultury wypowiedzi, moderuje dyskusję nad 
fragmentem swojej pracy magisterskiej 

K_U07 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. określenie, krytyczna analiza i uściślenie własnych zainteresowań badawczych w 

zakresie planowanej pracy magisterskiej 

2. zasady budowania tekstu naukowego;  

3. analiza kwerendy bibliograficznej 

4. analiza i wybór metod 

 

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 

Konspekt, praca magisterska Arkusz oceny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Konspekt, obserwacja, praca 
magisterska  

Arkusz oceny 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

realizacja przewidzianego na I semestr harmonogramu 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2009 

Kruger H.-H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2005 

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010 

Palka S. (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998 

 

Literatura uzupełniająca 
Kubinowski D., Nowak M., (red.),Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków 

2000 

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008 

 

 


