
UCHWAŁA NR 15/2017 

    RADY WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE 

     z dnia 24.04.2017 roku  

w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych 

przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 

2016/2017. 

 

Na podstawie § 30 ust. 6 Regulaminu Studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze z dnia 20. 04. 2015 r.,  uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się następujące tematy prac dyplomowych na kierunku pedagogika: 

 

studia niestacjonarne 

 

1.  „Patriotyzm jako wartość ponadczasowa” 

2. „Skuteczność resocjalizacji twórczej w opiniach studentów KPSW w Jeleniej Górze” 

 

§ 2 

Zatwierdza się następujące tematy prac dyplomowych na kierunku pedagogika: 

 

studia stacjonarne 

 

1.  „Organizacja edukacji wczesnoszkolnej według koncepcji pedagogicznej Marii 

Montessori”. 

2. „Klasa szkolna jako grupa społeczna”. 

3. „Formy pomocy bezdomnym w Jeleniej Górze”. 

4. „Działalność Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej”. 

 

 

§ 3 

Zatwierdza się następujące tematy prac dyplomowych na kierunku dziennikarstwo 

i komunikacja społeczna: 

 

1.  „Zarządzanie komunikacją w relacji między organizacjami pozarządowymi 

a administracją publiczną w Jeleniej Górze w latach 2012-2015” 

2. „Programy makeover shows jako przykład kultury upokarzania” 

 

§ 4 

Uchwala się zmianę tematu pracy dyplomowej zatwierdzonego na Radzie Wydziału w dniu 

28 listopada 2016 r. na kierunku pedagogika: 

 

studia stacjonarne 

 



1. „Organizacja edukacji tradycyjnej i niekonwencjonalnej na przykładzie koncepcji 

pedagogicznej Marii Montessor” zmiana na “Edukacja przedszkolna dzieci według 

koncepcji pedagogicznej Marii Montessori na przykładzie Niepublicznego Przedszkola 

Ence Pence w Jeleniej Górze” 

 

§ 5 

 

Uchwala się, że pozostałe tematy ustalone na Radzie Wydziału w dniu 28 listopada 2016 r. 

(Uchwała nr 23/2016), w dniu 20 lutego 2017 r. (Uchwała nr 7/2017), łącznie z tematami 

wniesionymi w § 1, 2 i 3 niniejszej Uchwały są ostatecznymi tematami prac dyplomowych w 

roku akademickim 2016/2017. 

 

§ 6 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                   Przewodnicząca Rady  

                   Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 

                                                                                   dr Beata Telążka 


