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INSTYTUT PEDAGOGIKI 

STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W KIELCACH 

 

 

PROCES DYPLOMOWANIA – STUDIA I STOPNIA, LICENCJACKIE 

Studia 3-letnie, licencjackie, na kierunku Pedagogika; kończą się egzaminem dyplomowym 

w postaci  egzaminu końcowego. Warunkiem uzyskania kwalifikacji (osiągniętych efektów uczenia 

się poświadczonych dyplomem) jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu 

studiów, w tym planu studiów oraz złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. 

Egzamin dyplomowy sprawdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte 

w całym okresie studiów. Ma formę ustną i składa się z trzech części: przygotowanych zagadnień  

w ramach  egzaminu końcowego  z wybranych tematów dotyczących kierunku, z wybranych 

zagadnień dotyczących specjalności oraz projektu dyplomowego.  

Zagadnienia egzaminacyjne obejmują problematykę z zakresu toku studiów dotyczącą  

kierunku studiów – obszar pedagogiki oraz danej specjalności. 

Zestaw zagadnień ogólnopedagogicznych złożony jest z 25 tematów problemowych do omówienia, 

wybieranych przez studenta (1.) drogą losową. 

Podobnie, z drugiej puli pytań, tym razem specjalnościowych, również 25 zagadnień,– student losuje 

(1.) wybrany temat do zrelacjonowania. 

Projekt dyplomowy ma charakter praktyczny i powinien być powiązany tematycznie 

z zagadnieniami dotyczącymi specjalności oraz praktyki zawodowej.  

W trakcie egzaminu dyplomowego student powinien wykazać się wiedzą oraz 

umiejętnościami z zakresu programu studiów - student udziela Komisji Egzaminacyjnej odpowiedzi 

na dwa pytania pochodzące z puli pytań losowanych podczas egzaminu: jedno z zakresu zagadnień 

ogólnopedagogicznych, drugie z zakresu problematyki dotyczącej specjalności. Następnie student 

przedstawia krótką charakterystykę projektu dyplomowego, ukazując temat, cel, strukturę pracy oraz 

przebieg działań i wnioski, perspektywy oddziaływań pedagogicznych. 

Złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym jest warunkiem ukończenia studiów. 

Dokumentację z przebiegu egzaminu dyplomowego przekazuje do dziekanatu przewodniczący komisji 

w dniu egzaminu.  
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Absolwent otrzymuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego dyplom ukończenia 

studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i suplement do dyplomu. 

 

ZESTAW ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU KIERUNKU - PEDAGOGIKA 

 

1. Problem tożsamości pedagogiki i jej miejsce w systemie nauk.  

2. Ideały wychowawcze i ich zmienność na przestrzeni dziejów.  

3. Psychologiczne, socjologiczne i filozoficzne podstawy wychowania.  

4. Badanie osiągnięć szkolnych uczniów – narzędzia pomiaru dydaktycznego. 

5. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. 

6. Ratownictwo przedmedyczne w pracy pedagogicznej. 

7. System kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce.  

8. Etapy postępowania badawczego w pedagogice.  

9. Współczesne konteksty, idee i problemy teorii wychowania.  

10.Geneza i rozwój teorii kształcenia. 

11. Podstawowe koncepcje i struktura osobowości.  

12. Socjologiczne aspekty wychowania. 

13. Czynniki sprzyjające rozwojowi człowieka i hamujące jego rozwój.  

14. Zawód nauczyciela na przestrzeni dziejów.  

15. Współczesne zagrożenia wychowania dzieci i młodzieży.  

16. Cele, zasady i środki oddziaływań wychowawczych.  

17. Główne środowiska życia człowieka, ich funkcje, przemiany i zagrożenia.  

18. Globalne i lokalne zagrożenia oraz sytuacje ryzyka dla jednostek, grup i środowisk.  

19. Historia rozwoju dydaktyki ogólnej.  

20. Metody wychowania – rodzaje, charakterystyka.  

21. Wychowanie jako czynność techniczna, jako działanie komunikacyjne oraz jako fakt kulturowy.  

22. Geneza, rozwój i kształtowanie się pedagogiki społecznej.  

23. Wybrane teorie kształcenia znaczące dla współczesnej edukacji.  

24. Kryzys więzi społecznych i wartości w społeczeństwie XXI wieku.   

25. Wybrane dziedziny aktywności człowieka: kultura, czas wolny, rekreacja, aktywność  

społeczna i obywatelska, organizacje pozarządowe, wolontariat.  
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ZESTAW ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI 

- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA   

 

1. Miejsce i rola pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w systemie nauk pedagogicznych. 

2. Psychologiczne podstawy rozwoju  i wychowania dzieci w okresie przedszkolnym.   

3. Psychologiczne podstawy procesu kształcenia i wychowania dzieci w okresie wczesnoszkolnym.  

4. Przedmiot, cele i zadania pedagogiki przedszkolnej.  

5. Psychologiczne uwarunkowania kształtowania umiejętności mówienia, czytania i pisania.  

6. Fizjologiczne podstawy mówienia, pisania i czytania.  

7. Niepowodzenia szkolne dzieci w edukacji wczesnoszkolnej.  

8. Dysfunkcje rozwojowe dzieci w okresie przedszkolnym. 

9. Metody aktywizujące w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.  

10. Praca wychowawcza w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.  

11. Praca dydaktyczna w przedszkolu.  

12. Stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

13. Kompetencje nauczyciela przedszkola i w edukacji wczesnoszkolnej.  

14. Rodzaje zabaw i gier ruchowych i ich znaczenie w rozwoju dziecka.  

15. Problem adaptacji dziecka w przedszkolu i szkole.  

16. Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.  

17. Trudności w procesie wychowania i nauczania dziecka w wieku wczesnoszkolnym.  

18. Współpraca nauczyciela szkoły z rodzicami, jako warunek wspomagania rozwoju dziecka.  

19. Formy i metody w nauczaniu matematyki w klasach I-III.  

20. Rozwijanie umiejętności językowych w klasach I-III.  

21. Formy nauczania muzyki na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

22. Planowanie, znaczenie zajęć terenowych w edukacji społeczno-przyrodniczej. 

23. Bezpieczeństwo przestrzeni edukacyjnej. 

24. Twórczość w życia dziecka na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

25. Merytoryczno-etyczne aspekty zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 
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ZESTAW ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI 

- RESOCJALIZACJA 

 

1. Miejsce i rola pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk pedagogicznych.  

2. Przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej.  

3. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży: objawy, stadia i typologie.  

4. Eliminowanie rozmiarów nieprzystosowania społecznego.  

5. Diagnoza nieprzystosowania społecznego.  

6. Profilaktyka w szkole, rodzinie, placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych.  

7. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

8. Resocjalizacja w środowisku otwartym: kuratela sądowa, ochotnicze hufce pracy, ogniska 

wychowawcze, środowiskowe programy pedagogiczne.  

9. Resocjalizacja instytucjonalna w Polsce - specyfika pracy wychowawców placówek 

resocjalizacyjnych dla nieletnich.  

10. Metody i techniki stosowane w diagnozie resocjalizacyjnej.  

11. Zaburzenia w zachowaniu: koncepcje teoretyczne, typologia i ewolucja.  

12. Współczesne systemy resocjalizacyjne.  

13. Formy, metody i środki wychowania resocjalizującego.  

14. Przemoc i agresja jako problem edukacyjny.  

15. Klasyfikacja i charakterystyka instytucji karnych.  

16. Patologia zachowań dzieci i młodzieży w grupach społecznych.  

17. Rodzina patologiczna i jej wpływ na zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży.  

18. Metody wychowania resocjalizacyjnego.  

19. Pomoc postpenitencjarna i następcza w systemie pomocy społecznej.  

20. Metody i formy pracy kuratorów sądowych i pracowników socjalnych. 

21. Zakład karny- rodzaje i system oddziaływań penitencjarnych. 

22.Zastępcze formy opieki nad dzieckiem. 

23.Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – podstawy prawne i charakterystyka działań. 

24.Profilaktyka- rodzaje i strategie systemu oddziaływań profilaktycznych. 

25.Rola i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
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ZESTAW ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI 

- PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 

 

1. Proces opiekuńczo - wychowawczy, pojęcie, istota i znaczenie w praktyce.  

2. Główne założenia reformy systemu opieki nad dzieckiem? (reintegracja rodziny naturalnej, 

standardy, usamodzielnianie się ).  

3. Przedstawiciele polskiej pedagogiki opiekuńczej i ich koncepcje.  

4. Istota opieki, pomocy, wychowania, socjalizacji.  

5. Cechy modelowegowychowawcy i ich znaczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej.  

6. Działalność placówek socjalizacyjnych (domy dziecka) zgodnie ze standardami.  

7. Dziecko, dorosły i człowiek starszy jako podmioty w pedagogice opiekuńczej. Analiza 

porównawcza.  

8. Zadania opiekuna-wychowawcy w placówce typu interwencyjnego (pogotowie opiekuńcze).  

9.Rodzinne i pozarodzinne formy opieki zastępczej w Polsce.  

10.Zadania, rodzaje i podstawowe pojęcia metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.  

11. Organizacja systemu opieki w Polsce.  

12. Diagnoza w pedagogice opiekuńczej.  

13.Instytucje wspierające rozwój młodzieży w Polsce. 

14.Podstawy prawne i zasady funkcjonowania opieki senioralnej.  

15.Zakłady opiekuńczo-lecznicze – charakterystyka działalności. 

16. Zaburzenia w zachowaniu dzieci objętych pomocą zastępczą. 

17. Działalność profilaktyczno - terapeutyczna, socjalno - wychowawcza oraz socjoterapeutyczna 

świetlic środowiskowych.  

18. Wioski dziecięce – historia i teraźniejszość.  

19. Adopcja- cele i zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.  

20. Ogólne pojęcie, przedmiot i zasadnicze elementy pedagogiki opiekuńczej. 

21. Profilaktyka w systemie działań opiekuńczo-wychowawczych. 

22.Współpraca z rodziną osoby niepełnosprawnej. 

23.Metody pracy z osobą z niepełnosprawnościami. 

24.Współpraca ośrodków opiekuńczo-wychowawczych ze środowiskiem lokalnym. 

25. organizacje pozarządowe działające na rzecz osób potrzebujących wsparcia, opieki i pomocy. 

 

 

 

 



6 
 

ZASADY OPRACOWANIA PROJEKTU DYPLOMOWEGO 

 

1. Wymogi merytoryczne  

Tematyka projektu dyplomowego powinna dotyczyć obszaru specjalności wybranej przez dyplomanta 

na danym kierunku studiów. Projekt powinien charakteryzować się praktycznym podejściem do 

analizy danego problemu, zjawiska, procesu dydaktycznego. Może mieć formę projektu analitycznego 

lub wdrożeniowego. Niezbędne jest wskazanie potrzeby rozpoczęcia badań oraz użyteczności 

planowanego rezultatu końcowego projektu dla konkretnego odbiorcy. Projekty dyplomowe (dla 

studentów studiów licencjackich) powinny skutkować przede wszystkim osiągnieciem, przez 

poszczególne osoby tworzące projekt, praktycznych umiejętności związanych z procesem kształcenia. 

 

Zadania realizowane w ramach indywidualnych projektów, stanowić będą część ogólnego programu 

badawczego: Szkoła Dobrych Praktyk, którego celem będzie prezentacja wybranych placówek  

 i metod realizacji systemu oddziaływań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, a na ich tle 

kompleksowa analiza szerszych problemów naukowych, ich praktycznych rozwiązań mających na 

celu analizę i projektowanie perspektywicznych rozwiązań indywidualnych, systemowych oraz 

opracowanie i wdrażanie strategii oddziaływań pedagogicznych. 

Problematyka projektu dyplomowego powinna mieścić się w obszarze specjalności wybranej przez 

studenta na danym kierunku studiów. 

 

Projekt dyplomowy winien obejmować opis działań praktycznych, analizę badan empirycznych 

wybranego zakresu dociekań, których przedmiot, obszar, zastosowane narzędzia i metody badawcze, 

dostosowano do wymogów metodologicznych z uwzględnieniem wszelkich możliwych koncepcji. 

 

Wybierając temat projektu, należy uwzględnić możliwość dostępu do informacji. Należy 

wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin i wykazywać się pracą własną, popartą wnioskami do 

dalszej pracy. Koncepcję projektu można oprzeć o realizację programu praktyk i doświadczenia 

 z praktyk zawodowych oraz ewentualnego miejsca pracy. 

 

Struktura projektu, powinna odzwierciedlać przebieg (etapy) procesu badawczego. Projekt powinien 

zawierać: 

1. stronę tytułową (załącznik 1); 

2. wstęp zawierający wprowadzenie do zagadnienia, motywy podjęcia tematu; 

3. część teoretyczną (15-20% całości projektu), zawierającą merytoryczną stronę zagadnienia,  

4. część metodologiczną: cele i przedmiot badań, hipotezy, podstawowe źródła bibliograficzne, 

opis zastosowanych metod i narzędzi badawczych; 

5. część praktyczną, przedstawiającą wyniki procesu badawczego (programy, projekty, 

scenariusze, analizy, zestawienia, schematy, zdjęcia, wykresy itp.); 

6. podsumowanie – wnioski i rekomendacje; 

7. załączniki ( plus załącznik 2). 
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 Przykładowa, uproszczona struktura projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Wymogi metodyczne 

 

Projekt powinien potwierdzać praktyczne umiejętności studenta w zakresie przeprowadzania zajęć 

praktycznych, realizacji badań empirycznych oraz opracowywania zgromadzonego materiału. Autor 

projektu dyplomowego musi wykazać się w szczególności, wiedzą i umiejętnościami z zakresu teorii 

oraz metodyki zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych objętych programem studiów na 

kierunku pedagogika, w danej specjalności oraz praktycznego opracowania i zaprezentowania 

zgromadzonego materiału. 

 

3.Wymogi redakcyjne 

Maszynopis: 

  format A4 

 25-30 stron 

  czcionka Times New Roman 12 

  interlinia 1.5 

  wyrównanie marginesu: lewy 3 cm, prawy 2,5 cm 

 

4.Bibliografia i spisy końcowe 

 

 

 

 

 

 

Strona tytułowa 

Spis treści……………………………………………………………………………………….. 

Wstęp…………………………………………………………………………………………… 

I. Część teoretyczna…………………………………………………………………..…. 

II. Część  metodologiczna……………………………………………………………….. 

III. Część praktyczna………………………………………………………………….. 

IV. Wnioski i perspektywa działań……………………………………………………… 

Zakończenie…………………………………………………………………………..…….. 

 

Bibliografia………………………………………………………………………..………… 

Spis opracowań graficznych……………………………………………………………..….. 

Załączniki………………………………………………………………………..…………... 

Oświadczenie……………………………………………………………………….…………. 
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Na końcu pracy musi znajdować się bibliografia, czyli alfabetyczny (według nazwisk autorów), spis 

publikacji (np.: książek, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych), które zostały 

wykorzystane do opracowania projektu. Minimalna liczba wykorzystanych publikacji wynosi 10. 

 

 

 

 

 

5.Forma i czas prezentacji projektu 

Prezentacja projektu powinna zostać przeprowadzana z wykorzystaniem 5 - 10 slajdów 

przygotowanych w standardzie Power Point. Slajdy dotyczyć powinny w szczególności 

najistotniejszych kwestii projektu, (np. główne założenia projektu, struktura, obrazy z realizacji, 

materiały badawcze i wnioski. Czas prezentacji projektu nie powinien przekroczyć 10 minut. 

 

 

 

(poniżej – załączniki do projektu) 
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Załącznik 1. 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

FILIA W (jeżeli studia odbywają się poza siedzibą uczelni) 

INSTYTUT PEDAGOGIKI 

 

 

 

Kierunek: ………………………………..….. 

Specjalność: ………………………………… 

 

 

 

 

 

IMIĘ NAZWISKO 

Nr albumu:  

 

TYTUŁ PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt dyplomowy opracowany pod kierunkiem 

……………………………………….. 

 

 

 

KIELCE 2021 
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Załącznik 2. 

 

                                                                                                                            ………………………                                                                                                                                                                                 

(miejscowość, data)   

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………...., 

nr albumu: ……………………………………………………………………………………………....., 

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach  

Kierunek: ………………………………………………………………………………........................., 

Specjalność: ………………………………………………………………………………………….…., 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o samodzielności wykonania i oryginalności projektu  dyplomowego 

 

 

Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam niniejszym, że projekt dyplomowy nt: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…….. 

został przeze mnie napisany samodzielnie.  

Równocześnie oświadczam, że praca ta nie narusza praw autorskich innych osób  

w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 

24 poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.  

Ponadto, niniejsza praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny  

i nie była wcześniej przedmiotem innych procesów urzędowych związanych z uzyskaniem dyplomu 

lub tytułów zawodowych uczelni wyższych.  

 

……………………………………. 

                                                                                                   (czytelny podpis, data)  

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. Nr 24 poz. 83) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*  na udostępnienie mojej pracy.  

 

……………………………………. 

                                                                                                                       (czytelny podpis, data)  

* niepotrzebne skreślić 

 

 


