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Rodzaj seminarium: 
licencjackie/magisterskie 

licencjackie 

Tryb studiów: 
stacjonarny/niestacjonarny 

stacjonarny 

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

pedagogika, wyłącznie specjalność animacja kultury  z 
arteterapią 

Tematyka/obszar badań 
(maksymalnie 1/3 strony) 

Edukacja, kultura i sztuka w erze cyfrowej 

Seminarium poświęcone jest badaniu możliwości zastosowania 
nowych mediów cyfrowych w obszarach edukacji, kultury i 
sztuki 

Prace licencjackie mogą mieć postać:  

1. projektu animacji kulturalnej/artystycznej z 
wykorzystaniem nowych mediów lub projektu 
edukacyjnego z ich wykorzystaniem (e-learning, VR-
learning, AR-learning, gry komputerowe, media 
społecznościowe, media mobilne)  

2. jakościowej analizy źródeł, studiów przypadków i analizy 
danych (desk research) mających na celu wyodrębnienie 
i interpretację zjawisk i tendencji we współczesnej 
edukacji i kulturze dotyczących zastosowań nowych 
mediów oraz ich pedagogicznych i kulturowych 
konsekwencji 

Słowa kluczowe (maks. 7 słów) nowe media cyfrowe, edukacja, kultura i sztuka współczesna 

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

Praca projektowa (projekty animacji kulturalnej oraz projekty 
edukacyjne z zastosowaniem nowych mediów) lub praca 
teoretyczna - badania typu „desk research” oraz jakościowe 
badania źródeł 

Preferowane podejście badawcze w 
pracy dyplomowej (jakościowe / 
ilościowe) 

jakościowe 



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

bez ograniczeń 

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

nie wymagana 

Inne wymagania lub informacje wskazane zainteresowania i doświadczenia w zakresie animacji 
kultury,  wybranego obszaru sztuki, mediów społecznościowych, 
nowych technologii i mediów mobilnych 

znajomość języka angielskiego mile widziana 

przykładowe tematy prac  licencjackich z ubiegłych lat: 

 Mobilne aplikacje edukacyjne jako nowoczesne narzędzia 
kształcenia 

 Media cyfrowe w twórczości muzycznej, edukacji muzycznej 
i samoedukacji 

 Korzyści z grania w gry online w opiniach graczy  
 O potrzebie wszechstronności. Od człowieka Renesansu do 

człowieka multipotencjalnego  
 Teatr w epoce multimediów 
 Malowanie światłem na żywo jako multimedialna forma 

arteterapii 
 Podróż i turystyka kulturowa w erze nowych mediów 
 Gry komputerowe i gry wideo jako rozrywka i profesjonalna 

działalność na przykładzie e-sportu 
 „Bezpieczne Zabawki” - projekt aplikacji mobilnej dla 

rodziców dzieci w wieku 0 -12 lat 
 Media społecznościowe jako narzędzie promocji kultury i 

regionu na przykładzie festiwalu „Dialogi Muzyczne nad 
Bugiem” 

 Blogosfera jako edukacyjne środowisko samouczące na 
przykładzie bloga „Zakamarki Audio” poświęconego 
realizacji dźwięku 

 Gry wideo jako dzieła sztuki popularnej  
 Rola mediów społecznościowych w promocji wydarzeń 

kulturalnych na przykładzie Up To Date Festival 
 Nowe media a fenomen działań DIY 
 Wykorzystanie filmów animowanych w rozwoju 

emocjonalnym dzieci pochodzących z rodzin 
dysfunkcyjnych. Projekt arteterapeutyczny 

 Projekt międzykulturowych warsztatów wokalnych dla 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 

 Ambiwalencja zła w kulturze popularnej na przykładzie 
serialu „Ślepnąc od świateł” 

 


