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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia 
2. Kod modułu kształcenia: SEM 
3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: filologia polska 
5. Poziom studiów – II stopień 
6. Rok studiów  
7. Semestr – zimowy lub letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin ( 120 h ćw) 
9. Liczba punktów ECTS 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia: prof. UAM dr hab. Jerzy Kaniewski, jerzykaniewski@o2.pl  
11. Język wykładowy: polski 

 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują) 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
(UWAGA: nie dzielimy efektów kształcenia dla modułów (przedmiotów) na kategorie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych; każdy moduł (przedmiot) nie musi obejmować wszystkich 
trzech kategorii efektów kształcenia; jeśli efektem kształcenia jest np. analiza wymagająca określonej 
wiedzy, to nie trzeba oddzielnie definiować efektów kształcenia w kategorii wiedzy) 
 

Symbol  
efektów  
kształcenia*  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 
potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 
studiów#   

 SEM_01  sproblematyzować  materiał z zakresu 
wybranego na temat pracy dyplomowej. 

K_W02, K_U02, K_U09, 
K_K08 

 SEM_02 zebrać, wyselekcjonować i właściwie 
opracować materiały i źródła, 
korzystając z wybranej metodologii. 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W18, 
K_W19, K_U04, K_U05, 
K_U07, K_U1, K_U14, 
K_K05 

 SEM_03 zaprojektować i przeprowadzić prace 
badawcze oraz opracować wyniki, 
korzystając z wybranej metodologii. 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W18, 
K_U07, K_U14, K_K05, 
K_K12, K_K08 

SEM _04 zaprezentować wyniki swoich prac 
badawczych w przejrzystej formie, 
jasnym, poprawnym stylu, zgodnie z 
wymogami gatunkowymi i zasadami 
nauk pomocniczych. 

K_W05, K_U01, K_U03, 
K_U09, K_U10, K_U12, 
K_U13, K_U14, K_K05, 
K_K08, K_K10, K_K11, 
K_K12 

SEM_05 napisać pracę dyplomową 
reprezentującą oczekiwany poziom 
wiedzy humanistycznej i umiejętności w 
redagowaniu dłuższej wypowiedzi 
pisemnej. 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W18, 
K_W19, K_U09, K_U11, 
K_U14, K_U16, K_K02 

 

W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach 

kierunkowych efektów kształcenia) 

01, 02… – numer efektu kształcenia 
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4. Treści kształcenia 
 

Nazwa modułu kształcenia: 

Symbol treści kształcenia*  Opis treści kształcenia Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu#   

TK_01  
 Problematyka pracy dyplomowej, dobre 
praktyki, kompozycja, problematyzacja, 
wybór metodologii i jego konsekwencje. 

SEM_01, SEM_2, 
SEM_03, SEM_05 

TK_02  
Metody przeprowadzania badań i sposoby 
ich opracowywania w naukach 
pedagogicznych. 

SEM_02, SEM_03, 
SEM_05 

TK_03  
Przegląd metodologii literaturoznawczych 
pod kątem ich przydatności do 
opracowania wybranego tematu/problemu. 

SEM_03, SEM_05 

TK_04 
Analiza wybranych przykładów, 
projektowanie narzędzi badawczych z 
zastosowaniem wybranej metodologii. 

 SEM_02, SEM_03,     
SEM_04 

TK_05 Kryteria wyboru metodologii właściwej do 
opracowania problemu badawczego. 

SEM_01, SEM_02, 
SEM_04, SEM_05 

TK_06 Zasady prezentowania wyników badań. SEM_04, SEM_05 
 

• np. TK_01, TK_02, … 

5. Zalecana literatura  
Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 
2006 

H-H. Krüger, Metody badań w pedagogice, tłum. D. Sztobryn, Gdańsk 2007 
D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia. Metodyka. Ewaluacja, Lublin 
2011 
T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, 
Warszawa 2010. 
G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych, tłum. E. Klekot, Warszawa 2010 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. http://www.staff.amu.edu.pl 
 

6. Kryteria oceniania: 
 
Student zobowiązany jest przedstawiać, zgodnie z terminarzem, temat i konspekt pracy dyplomowej 
wstępną bibliografię z uzasadnieniem, kolejne rozdziały jako głos w dyskusji.  
Terminy i warunki zaliczenia: temat, wstępny konspekt, wstępna bibliografia – zaliczenie I semestru; 
narzędzia badawcze/szczegółowy konspekt, rozbudowana bibliografia z uzasadnieniem, fragmenty 
badań/rozdziału – II semestr; zestawienie badań/pełny rozdział pracy – III semestr. 


