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Jednostka: katedra, zakład, kontakt Katedra Pedagogiki Specjalnej , Zakład Pedagogiki Inkluzyjnej  

Rodzaj seminarium: 
licencjackie/magisterskie 

Seminarium licencjackie 

Tryb studiów: 
stacjonarny/niestacjonarny 

Studia stacjonarne 

Adresaci seminarium (specjalność 
studiów, jeżeli jest to istotne dla 
promotora) 

Pedagogika 

Tematyka/obszar badań 
(maksymalnie 1/3 strony) 

Problematyka seminarium licencjackiego; 
obejmuje edukacyjne i społeczne aspekty funkcjonowania  
dzieci, młodzieży  i dorosłych osób  z  niepełnosprawnością  

 
W szczególności:  

1. Osoby z niepełnosprawnością w procesie edukacji-uczeń 
z niepełnosprawnością w systemie edukacji włączającej, 
integracyjnej, edukacja akademicka, relacje 
interpersonalne w szkole, funkcjonowanie edukacyjne 
uczniów z niepełnosprawnością , wsparcie edukacyjne i 
terapeutyczne dzieci i uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, metody i formy pracy z 
uczniem i rodzicami w placówkach włączających i 
integracyjnych 

2. Problemy integracyjne dzieci, młodzieży i dorosłych 
osób z niepełnosprawnością i ich rodzin  -doświadczenia 
w różnych obszarach życia 

3. Społeczny wizerunek osób z niepełnosprawnością , 
stereotypy, stygmatyzacja , dyskryminacja, wykluczenie, 
miejsce „Innego” w społeczeństwie 

4. Problematyka funkcjonowania rodzin z dzieckiem z 
niepełnosprawnością  
- macierzyństwo,  ojcostwo a niepełnosprawność 
dziecka , wsparcie rodzin z dzieckiem z 
niepełnosprawnością ,rodzina jako środowisko 
wychowania, opieki i wspierania rozwoju dziecka z 
niepełnosprawnością . 

5. Działalność instytucji  zajmujących się  rehabilitacją i 
edukacją  dzieci, młodzieży i osób dorosłych z 
niepełnosprawnością – prace monograficzne  

Przy ustalaniu tematu pracy uwzględniam także propozycje i 
zainteresowania własne studentów. 



Słowa kluczowe (maks. 7 słów) edukacja  włączająca i integracyjna, niepełnosprawność , 
integracja,  wsparcie społeczne  

Rodzaj pracy (praca projektowa, praca 
badawcza: badania terenowe lub 
badania typu „deskresearch”) 

Praca badawcza  

Preferowane podejście badawcze w 
pracy dyplomowej (jakościowe / 
ilościowe) 

Podejście badawcze ilościowe lub jakościowe 

Badani (tu należy wpisać ewentualnie 
wiek badanych, miejsce prowadzenia 
badań (rodzaj placówki), orientacyjna 
liczba badanych 

Badania  dotyczą osób z niepełnosprawnością (dzieci, młodzieży 
dorosłych) Mogą być prowadzone w  różnego rodzaju 
placówkach  specjalnych, przeznaczonych dla osób z 
niepełnosprawnością, przedszkolach i szkołach, za 
pośrednictwem fundacji  stowarzyszeń 

Wymagana znajomość programów do 
obliczania wyników (wymagana/ nie 
wymagana) 

Podstawowe statystyki  opisowe 

Inne wymagania lub informacje Wskazana znajomość  podstawowych zagadnień z zakresu 
pedagogiki specjalnej 

 


