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Cele przedmiotu

C1 - poznanie zasad pisania pracy naukowej (korzystania z literatury przedmiotu, dokumentowania 
źródeł, formułowania własnej koncepcji badawczej)
C2 - zaprojektowanie i realizacja badań własnych
C3 - poznanie i respektowanie zasad etyki prowadzenia badań i pisania pracy naukowej
Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu podstaw pedagogiki specjalnej i teorii wychowania; podstawowa wiedza na temat 
autyzmu i zespołu Aspergera.
Efekty uczenia się dla przedmiotu

WIEDZA
K_W13 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki osób ze spektrum autyzmu 
obejmującą jej terminologię i obszary badawcze.
K_W12 Student ma uporządkowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie 
pedagogiki i pedagogiki specjalnej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki 
specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, i 
pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów zachowań osób z ASD.
K_U04 K_U06 Student potrafi, korzystając ze zróżnicowanych źródeł, samodzielnie zdobywać wiedzę
z zakresu pedagogiki osób z autyzmem.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 Student posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej.
K_K02 Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich 
kompetencji.
Metody dydaktyczne

Dyskusja, metody problemowe, praca z tekstem.
Treści programowe przedmiotu

Badania naukowe w pedagogice (podejście ilościowe i jakościowe); moralne aspekty badań 
naukowych; wybór tematu badań, określenie przedmiotu, celu badań oraz problemów badawczych; 
wybór terenu badań i dobór próby; metody i techniki badań pedagogicznych; zasady opracowania 
materiału badawczego; weryfikacja hipotez; wyprowadzanie wniosków pedagogicznych; pisanie i 
redakcja pracy licencjackiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uporządkowana wiedza na temat pedagogiki osób ze spektrum autyzmu obejmująca terminologię i 
obszary badawcze. Uporządkowana wiedza o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie 
pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Pogłębiona wiedza o typowych dla tych obszarów nauki 
problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych. Samodzielność w 
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zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu profesjonalnych umiejętności przy wykorzystaniu 
zróżnicowanych źródeł oraz najnowszych technologii. Posługiwanie się zasadami i normami 
etycznymi w pracy pedagogicznej. Przykładanie wagi do doskonalenia własnych kompetencji.

Sposoby weryfikacji:
I semestr
- czynna obecność na zajęciach (uczestnictwo w dyskusji i wspólnym omawianiu planów i 
fragmentów prac licencjackich) – 40%
- oddanie I rozdziału pracy do końca semestru zimowego – 60%
II semestr
- czynna obecność na zajęciach (uczestnictwo w dyskusji i wspólnym omawianiu kolejnych części 
prac licencjackich) – 40%
- dostarczenie ostatecznej wersji pracy licencjackiej do dnia 5 maja 2019r. – 60%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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