
UCHWAŁA NR 1/2012  

RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO 

 z dnia 20 lutego 2012 roku  

 

w sprawie: zatwierdzenia ostatecznych tematów prac dyplomowych na kierunkach 
prowadzonych przez Wydział Humanistyczny. 

 
 
Na podstawie § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej 

w Jeleniej Górze z dnia 26. 04. 2007r.,  uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się dodatkowy temat pracy dyplomowej na kierunku filologia: 
 
Filologia angielska: 
 
1. „Dobór pomocy dydaktycznych w zaleŜności od rodzaju inteligencji wielorakiej ucznia”. 

 

§ 2 

Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych na Radzie Wydziału               

w dniu 21 listopada 2011 r. na kierunku filologia: 

 

Filologia angielska: 

 
1. „Akwizycja języka obcego przez dzieci w wieku 10-12 lat w naturalnym otoczeniu” 

na„Techniki nauczania wspomagające akwizycje języka obcego u dorosłych”. 

2. „Zastosowanie środków audiowizualnych w nauczaniu języka angielskiego dzieci 

w wieku 12 – 13 lat w zaleŜności od typu pamięci ucznia” na „Zastosowanie środków 

audiowizualnych w nauczaniu języka angielskiego nastolatków w zaleŜności od typu 

pamięci ucznia”. 

3. „Zastosowanie środków wizualnych i ruchu w nauczaniu słownictwa angielskiego 

uczniów w wieku 7 – 10 lat” na „Zastosowanie pomocy wizualnych w nauczaniu 

angielskiego słownictwa u dzieci w wieku 7 – 10 lat”. 

4. „Sposoby utrzymywania dyscypliny na lekcji języka angielskiego w grupach w wieku 

12 – 13 lat” na „Sposoby utrzymywania dyscypliny na lekcji języka angielskiego 

w grupach w wieku 10 – 12 lat”. 



5. „Wykorzystanie wzorców interakcji klasowych w nauczaniu gramatyki uczniów w wieku 

13 – 16 lat” na „Wykorzystanie wzorców interakcji klasowych w nauczaniu gramatyki 

uczniów w wieku 10 – 12 lat”. 

 
§ 3 

 
Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych na Radzie Wydziału               

w dniu 21 listopada 2011 r. na kierunku pedagogika: 

1. „Rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka sześcioletniego w środowisku szkolnym” 

na „Funkcjonowanie społeczne kobiety z nowotworem piersi”. 

2. „Fascynacja wampiryzmem wśród młodzieŜy w przedziale wiekowym 12-16 lat” 

na„Opinie i postawy uczniów szkół średnich wobec antysemityzmu”. 

3. „Motywy wyboru systemu wykonywania kary pozbawienia wolności przez skazanych 

z Zakładu Karnego w Zarębie” na „Motywy wyboru systemu wykonywania kary przez 

skazanych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu”. 

4. „Samoocena wychowanków Domu Dziecka” na „Samoocena wychowanków Domu 

Dziecka „Nadziej” w Jeleniej Górze”. 

 

§ 4 
 

Uchwala się, Ŝe pozostałe tematy ustalone na Radzie Wydziału w dniu 21 listopada                

2011 r. (Uchwała nr 19/2011), łącznie z tematami wniesionymi w § 1, 2 i 3 niniejszej 

Uchwały są ostatecznymi tematami prac dyplomowych w roku akademickim 2011/2012. 

 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

§ 6 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Humanistycznego. 
 
 
 
 

                   Przewodniczący Rady Wydziału Humanistycznego 
 
                                                                                          dr Leszek Albański 
 


