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KARTA KURSU

Nazwa Seminarium dyplomowe 1,2,3

Nazwa w j. ang. Diploma seminar

Koordynator dr hab. Danuta Piróg, prof. UP
Zespół dydaktyczny

dr hab. Danuta Piróg, prof. UP

Punktacja ECTS* 1,3,3 =7

Opis kursu (cele kształcenia)

Celem kursu jest pisemne opracowanie, wybranego przez Studentkę/Studenta  i zaakceptowanego 
koordynatora kursu, tematu naukowego z zakresu geografii społecznej/dydaktyki geografii.  Student/ka 
wykonuje pracę dyplomową pod opieką osoby prowadzącej kurs. Potrafi  zaplanować i przeprowadzić 
całość zadań potrzebnych do zrealizowania postawionego w pracy dyplomowej celu (rozwiązania problemu 
badawczego).

Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01 zna terminologię naukową z zakresu podjętego 
tematu badawczego

W02 objaśnia relacje pomiędzy rozwojem społeczno-
gospodarczym a funkcjonowaniem społeczeństwa, 
usługami edukacyjnymi i procesem kształcenia 
przyrodniczego oraz geograficznego w obrębie 
zagadnienia, które opracowuje w pracy dyplomowej

K_WG01; K_WG02

K_WG06; K_WG07; 
K_WG08; K_WG11

Umiejętności Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych
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U01  wyszukuje, dobiera fachową literaturę naukową, 
dotyczącą podjętego celu badań

U02 sporządza streszczenia prac naukowych 
dotyczących podjętego tematu badawczego

U02 wybiera metody, techniki i narzędzia badawcze 
niezbędne do rozwiązania postawionego w pracy 
dyplomowej problemu badawczego; stosuje je w 
działaniach praktycznych zmierzających do realizacji 
postawionego celu

U04 realizuje postawiony w swojej pracy dyplomowej cel i 
prezentuje to rozwiązanie w formie opracowania 
naukowego (poprawnego pod względem merytorycznym, 
językowym oraz redakcyjnym)

K_UW04; K_UO01

K_UO02; K_UO03

K_UW01; K_UW02; 
K_UW05; K_UO02

K_UW05; K_UW07' 
K_UK02; K_UO03

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K_01 docenia wartość geograficznych badań naukowych

 K_02 dowodzi skrupulatności w gromadzeniu materiałów 
do rozwiązania problemu oraz ostrożności w 
przyjmowaniu informacji z masowych mediów

K_03 przestrzega zasad ochrony własności intelektualnej

K_KK02

K_KK01

K_KR02

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15; 15; 15

zaliczenie

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie seminarium, jako: ćwiczenia praktyczne, dyskusje zespołowe, grupowe i 
indywidulane konsultacje. Studenci, podczas pogłębionych dyskusji z prowadzącym, dokonują wyboru 
tematyki pracy, formułują cel pracy. Następnie, opracowywane są indywidulane plany realizacji celu, 
zapewniające jego osiągnięcie w zakresie merytorycznym, metodycznym oraz z zachowaniem 
terminowości wykonania zadań. Studenci regularnie dzielą się postępami prac zmierzających do 
przygotowania pracy dyplomowej. Czynnie biorą udział w dyskusjach  nad wynikami badań innych 
uczestników  zajęć. Seminarium obejmuje również monitorowanie i ćwiczenie umiejętności poprawnego 
korzystania z fachowej literatury, prowadzenia analizy danych.

Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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W01 x x
W02 x x
U01 x x
U02 x x
U03 x x
U04 x x
K01 x x
K02 x x
K03 x x

Kryteria oceny

Zaliczenie pierwszego semestru: uzyskuje Studentka/Student, który złożył/a plan 
pracy, omówił/a go z prowadzącym seminarium i uzyskał jego akceptację. Ponadto, 
Student/ka  przedstawił/a  plan  i  zakres  działań  mających  na celu  zebranie  danych 
związanych z podjętą tematyką.

Zaliczenie drugiego semestru: uzyskuje Studentka/Student, który przedstawił/a w 
formie  pisemnej  min.  1  rozdział  pracy  oraz  zaprezentował  wstępne  wyniki  badań 
literaturowych związanych z podjętym tematem.

Zaliczenie trzeciego semestru seminarium: uzyskuje Studentka/Student, który 
złożył/a pracę dyplomową  uwzględniającą poprawki zalecone przez  promotora.

Uwagi

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Należy na bieżąco opracowywać zagadnienia i zadania ustalone w toku dyskusji.

Na każdych zajęciach Studentka/Student ustnie wyczerpująco informuje 
prowadzącego o postępach, trudnościach pomysłach na realizację badań. itp.

Regularnie, w tempie ustalonym przez promotora,  Studentka/Student prezentuje 
postępy badawcze w formie referatu, prezentacji lub dłuższej, usystematyzowanej 
wypowiedzi ilustrowanej.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Seminarium 1 (semestr 4 w planie studiów):

1. Rozeznanie  zainteresowań badawczych seminarzystów; wybór tematyki badań z zakresu geografii  
społecznej,  dydaktyki geografii. Respektowane są propozycje tematów prac zgłaszane przez studentów, o 
ile mieszczą się z nurcie badań naukowych promotora.

2. Schemat postępowania badawczego, obowiązującego w toku pisania prac dyplomowych: przedmiot;  
cel badań; uzasadnienie problemu; analiza i synteza; wnioskowanie.

3. Przegląd i analiza literatury oraz źródeł związanych z tematyką prowadzonych badań.

4. Opracowanie planu pracy.

5. Przygotowanie się do badań (zapoznanie z metodyką badań w wybranym temacie, dobór metod do 
realizacji badań własnych).

Seminarium 2 seminarium (sem. 5 w planie studiów):

1. Metodyka opracowania zebranych materiałów: analiza i ocena, klasyfikacje, opracowanie graficzne, 
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kartograficzne, statystyczne itp..

2. Metodyka pisania i redagowania pracy dyplomowej. W pierwszym etapie zagadnienia te omawiane są 
w sposób ogólny. Następnie, uczestnicy seminarium pracują nad zagadnieniami związanymi z tematyką 
prowadzonych  przez  nich  badań,  przedstawiając  prowadzącemu  opracowania  poszczególnych  części 
pracy.

Pod koniec semestru, każdy Studentka/Student prezentuje częściowe wyniki swych badań w formie 1 
rozdziału pracy.

Seminarium 3 seminarium (sem. 6 w planie studiów):

1. Analiza  i  prezentacja  danych,  prowadzenie  i  pisanie  dyskusji  naukowej  oraz  formułowanie 
wniosków.

W pierwszym etapie zagadnienia te omawiane są w sposób ogólny. Następnie, uczestnicy seminarium 
pracują nad wnioskami wypływającymi z realizacji prac badawczych.

Studentka/Student prezentuje  całościowe rozwiązanie postawionego celu badań w formie  opracowania 
naukowego: poprawnego pod względem merytorycznym, językowym oraz redakcyjnym.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
terminologia związana z tematyką prac – wykorzystywana podczas pisania abstraktu w j. angielskim

Wykaz literatury podstawowej

Święchowicz J. (red.), (2016), Pracownia ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się 
i prowadzenia badań podczas studiów, IGiGP UJ, Kraków.

Becker, H. S. (2013). Warsztat pisarski badacza. Wyd. PWN: Warszawa

Creswell, J. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Wyd. UJ: 
Kraków

Wykaz literatury uzupełniającej

Literatura tematyczna związana z tematyką realizowanych prac badawczych.

Dla tematów zawiązanych z rynkiem pracy, usługami edukacyjnymi oraz dydaktyką przyrody i geografii :

Piróg, D., Hibszer, A. (2020). The situation of geography teachers on the labour market in Poland: overt 
and covert  issues. European Journal of Geography, 11(2): 65-87.

Piróg, D., Wiejaczka, D. (2020). Fazy feminizacji profesji nauczycielskiej: przykłady z wybranych  krajów, 
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 14, 132–146.

Piróg,  D.,  Padło,  T.  (2020). Wykorzystanie  fotografii  we  współczesnym  kształceniu  geograficznym: 
dydaktyczne  założenia  i  praktyczne  rozwiązania.  Annales  Universitatis  Paedagogicae 
Cracoviensis Studia Geographica, 14, 42–56.

Piróg, D. (2020). Karty, medale, dyskusje: metody i techniki służące kształceniu przez dociekanie. 
Geografia w Szkole, 1: 22-25.

Piróg, D. (2019). Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w 
praktyce szkolnej. Geografia w Szkole, 5: 26-30.

Piróg, D. (2019). Budowanie i trening dociekliwości na lekcjach geografii oraz przyrody: PAW i DART's. 
Geografia w Szkole, 5: 34-38.

Piróg, D. (2018). To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing 
geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015. Geoforum, 94: 63-71.
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Piróg, D., Kilar, W, Rettinger, R. (2018) Making decisions about going to university in the 21st century:  
theoretical underpinnings versus reality- a case of Polish students, ICERI2018 Proceedings: 8664-
8671.

Piróg, D. (2018) Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-
2012 in the light of socio-economic developments, ICERI2018 Proceedings: 8672-8679.

Piróg, D. (2018). Kariera zawodowa nauczycieli w warunkach przemian w systemie edukacji: zarys stanu 
badań. Przedsiębiorczość-Edukacja,14, 495-509.

Piróg, D. (2018). Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku. 
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 12, 9–25.

Piróg,  D.  (2017).  Dokonywanie wyboru usługi  edukacyjnej  na poziomie wyższym – ujęcie teoretyczne. 
Prace Komisji Geografii Przemysłu, 31(3), 204-219.

Piróg, D. (2016). The role of competences for geography higher education in university-to-work transition,  
Geographia Polonica, 89(2), 221-236.

Piróg, D. (2016). Job search strategies of recent university graduates: plans and effectiveness. Higher 
Education, 71 (4), 557-573.  .

Piróg, D. (2016). Key processes shaping the current role and operation of higher education institutions in 
the society. Environmental & Socio Economic Studies, 4 (1), 53-59..

Piróg, D. (2016). Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, 
typologia, następstwa, Studia Ekonomiczne, 292/16, 144-157.

Piróg, D. (2016). The impact of degree programme educational capital on the transition of graduates to the 
labour market, Studies in Higher Education,  41(1), 95-109.

Piróg, D. (2015). Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Proces, czynniki, 
predykcja. Prace Monograficzne 715. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej, Kraków, 268 s.

Piróg, D. (2015). ZAMEK. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały metodyczno-informacyjne 
i  narzędzia  dla  nauczycieli,  doradców  zawodowych,  psychologów,  pedagogów  i  rodziców. 
Warszawa, Wyd. Nowa Era. 184 s. (ISBN 978-83-267-2476-3).

Piróg, D. (2014).  Do geography studies facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of 
working and jobseeking graduates. Journal of Geography in Higher Education, 38(2), 155-174.

Piróg, D. (2014). W poszukiwaniu metodologicznych innowacji  w badaniach jakościowych – przykład z 
analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy.  Annales Universitatis Paedagogicae 
Cracoviensis Studia Geographica, VI, 162, 9-19.

Piróg, D., Jania, R. (2013). Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli geografii jako instrument 
dostosowania się do aktualnych wyzwań rynku pracy. Współczesne obszary badań w dydaktyce 
geografii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, IV, 148, 74-85.

Piróg,  D.  (2013).  Poszukiwanie  pracy  przez  absolwentów studiów geograficznych  w okresie  tranzycji. 
Polityka Społeczna, 5-6, 8-14.

Piróg, D. (2013). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu,  Przedsiębiorczość-
Edukacja, 9, 302-316.

Piróg, D. (2012). Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów 
geografii.  W:  A.  Dudak,  K.  Klimkowska,  A.  Różański  (red.)  Przygotowanie  zawodowe  młodych 
pedagogów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 125-144.

Piróg,  D.  (2011).  Badania  losów zawodowych absolwentów studiów wyższych  ogniwem doskonalenia 
jakości kształcenia – przykłady strategii metodologicznych. W: B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba 
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(red.) Jakość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie wyzwań współczesności, Wyd. Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, 147-157.

Piróg,  D.  (2010). Sondaż  diagnostyczny  w  badaniach  z  zakresu  dydaktyki  geografii  –  wybrane 
determinanty responsywności.  W: S.  Liszewski (red.)  Obszary metropolitarne we współczesnym 
środowisku geograficznym, Wyd. UŁ, Łódź, 415-425.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)
15x3 
sem=45

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 30

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

30

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

60

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia

Ogółem bilans czasu pracy 175

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 7
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