
KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Zarządzanie placówką oświatową 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Management of an educational institution  

Kierunek studiów Pedagogika  

Poziom studiów (I, II, jednolite 

magisterskie) 

II stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba 

odpowiedzialna 

Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL 

 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   4 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 120 1,2,3,4 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   



zajęcia terenowe   

pracownia 

dyplomowa 

  

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania 

wstępne 

W1. Pogłębiona wiedza z zakresu pedagogiki szkolnej. 

W2. Podstawowa wiedza w zakresie zarządzania oświatą. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C.1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności metodologicznych studentów w zakresie badań 
pedagogicznych oraz opanowanie techniki pracy naukowej na poziomie magisterskim  

C.2. Wspomaganie studentów w wyborze tematów prac magisterskich, organizacji badań i 
realizacji pracy magisterskiej 

 

 



  



III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna, rozumie i prezentuje teorie, metodologie oraz 

procedury badawcze pedagogiki przedszkolnej, szkolnej i 

akademickiej w aspekcie zarządzania oświatą 

K_W03 

W_02 Rozpoznaje strukturę pracy magisterskiej i zasady jej 

pisania oraz zasady prawa autorskiego i prawa własności 

intelektualnej 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi generować autorską, oryginalną 
problematykę badań pedagogicznych (teoretycznych czy 

empirycznych), planować i realizować ich przebieg, 

formułować wnioski jako aplikacje praktyczne, 

doskonalące działalność pedagogiczną 

K_U05 

U_02 Potrafi syntetycznie formułować opinie i sądy, 

uczestnicząc w dyskusji umie dokonywać rekapitulacji 

stanowisk jej uczestników, przestrzega zasad kultury 

wypowiedzi, moderuje dyskusję nad fragmentem swojej 

pracy magisterskiej 

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Kieruje się profesjonalizmem w realizacji badań 
pedagogicznych i przestrzega zasad etyki; poprzez 

badania, analizę ich wyników i sformułowane wnioski 

poszukuje optymalnych rozwiązań pedagogicznych 

K_K06 

K_02 Jest gotów do odpowiedzialnego przygotowania się do 

pracy pedagogicznej, tak traktując badania określone w 

pracy magisterskiej, mając na uwadze dobro środowiska 

społecznego i wychowawczego, dobro osób i instytucji 

K_K07 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Metody i techniki badań w pedagogice szkolnej i zarządzaniu oświatą.  
2. Obszary badań w pedagogice szkolnej oraz zarządzaniu i organizacji oświatą w aspekcie 

tematów prac magisterskich.  

3. Struktura pracy teoretycznej.  

4. Struktura pracy teoretyczno-empirycznej.  

5. Obszar badawczy – cel i przedmiot badań, problem badań – temat pracy magisterskiej.  

6. Analiza tekstu i sposób pisania odnośników.  

7. Konstruowanie narzędzi badawczych, organizacja badań, sposoby opracowania wyników.  



8. Analiza fragmentów badań teoretycznych i empirycznych oraz samoocena pracy 

magisterskiej. 

 

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 Dyskusja Obserwacja Karta obserwacji 

W_02 Metaplan i analiza 

tekstu 

Opracowanie metaplanui 

pracy dyplomowej 

Oceniona praca pisemna 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Obserwacja Karta obserwacji 

U_02 Analiza tekstu Praca pisemna Oceniona praca pisemna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta obserwacji 

K_02 Dyskusja Obserwacja Karta obserwacji 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na zaliczeni student realizuje następujący program pracy seminaryjnej:  

semestr I – określenie problematyki i tematu pracy magisterskiej oraz jej roboczego planu;  

semestr II – opracowanie podstaw metodologicznych i bibliograficznych pracy magisterskiej 

oraz jej jednego rozdziału;  

semestr III – opracowanie kolejnego rozdziału pracy (w pracach empirycznych — 

przygotowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badań); 

semestr IV – opracowanie badań i całości pracy magisterskiej. 



VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 

 

120 (4x30) 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 

120 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

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

pedagogiki, Kielce 2000.  

Kruger H.H., Metody badań w pedagogice, Gdańsk 2007.  

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.  

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

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2010.  

Literatura uzupełniająca 

Dzierzgowska I, Akademia Zarządzania `Dyrektora Szkoły`, Warszawa 2011.  

Gambarelli G. Z., Lucky Z., Jak przygotowywać pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 

2001.  

Palka S., Epistemologiczne podstawy ilościowego i jakościowego badania efektów 

kształcenia szkolnego, w: red. E. Biesiadka, Badania naukowe, Olsztyn 2003.  

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2004.  

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-metodyka-ewaluacja, Lublin 

2010. 

 

 

 


