UCHWAŁA NR 15/2012
RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia 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 pedagogika:

1.

„Przywileje kobiet w ciąŜy w opiniach młodzieŜy”.
§2

Uchwala się zmianę tematu pracy dyplomowej zatwierdzonej na Radzie Wydziału w dniu
21 listopada 2011 r. na kierunku filologia:
filologia angielska:

1. „Podnoszenie motywacji do uczenia się języka angielskiego wśród uczniów liceum” na
„Podnoszenie motywacji do uczenia się języka angielskiego wśród uczniów dorosłych”.
§3
Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych na Radzie Wydziału w dniu
21 listopada 2011 r. na kierunku pedagogika:

1. „Odpowiedzialność i powinność w wymiarze indywidualnym i społecznym – analiza
myślenia

i

działania

osób

w

sytuacjach

kryzysowych”

na

„Odpowiedzialne

macierzyństwo (analiza działań „surogatek”) w opiniach młodzieŜy studiującej”,
2. „Alkoholizm rodziców a problemy szkolne ich dzieci” na „ NaduŜywanie alkoholu
w okresie ciąŜy w opiniach młodzieŜy gimnazjalnej”,
3. „Styl Ŝycia muzyków” na „Sieroctwo w opiniach młodzieŜy studiującej”,
4. „Czynniki

i

uwarunkowania

popełnianych

samobójstw

na

terenie

powiatu

jeleniogórskiego” na „ Czynniki i uwarunkowania popełnianych samobójstwa w policji”,
5. „Demoralizacja i przestępczość nieletnich w Jeleniej Górze” na „Demoralizacja
i przestępczość nieletnich na podstawie akt sądowych”,

6. „Profilaktyka zachowań agresywnych i przemocy w szkołach” na „Profilaktyka zachowań
agresywnych i przemocy w szkole ponadgimnazjalnej”,
7. „Monografia Szkoły Leśniczej w Sobieszowie (1991-2011)” na „Monografia Przedszkola
Integracyjnego nr 14 w Jeleniej Górze (1996-2011)”,
8. „Sytuacja dziecka z ADHD w szkole” na „Sytuacja dziecka z ADHD”,
9. „Wzory spędzania czasu wolnego dzieci 5 letnich w opiniach rodziców” na „Wzory
spędzania czasu wolnego dzieci 5 letnich w opiniach dzieci oraz ich rodziców”,
10. „Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze” na
„Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli”,
11. „Poczucie wsparcia społecznego u wychowanków domu dziecka w procesie
usamodzielniania na podstawie badań Domu Dziecka Dąbrówka w Jeleniej Górze” na
„Poczucie wsparcia społecznego u wychowanków domu dziecka w procesie
usamodzielniania”.
§4
Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonej na Radzie Wydziału w dniu
19 marca 2012 r. na kierunku pedagogika:

1. „Samoocena wychowanków Domu Dziecka „Nadzieja” w Jeleniej Górze” na „Samoocena
wychowanków Domu Dziecka”,
2. „Funkcjonowanie społeczne kobiety z nowotworem piersi” na „Funkcjonowanie
społeczne kobiety z nowotworem piersi. Studium przypadku”.
§5
Uchwala się zmianę tematu pracy dyplomowej zatwierdzonej na Radzie Wydziału w dniu
21 listopada 2011 r. na kierunku filologia polska:

1. „Delfina Potocka w Ŝyciu i epistolografii Zygmunta Krasińskiego” na „Kobiety w „Sadze
o wiedźminie” Andrzeja Sapkowskiego”.

§6
Uchwala się, Ŝe pozostałe tematy ustalone na Radzie Wydziału w dniu 21 listopada
2011 r. (Uchwała nr 19/2011), w dniu 20 lutego 2012 r. (Uchwała nr 1/2012), w dniu
19 marca 2012 r. (Uchwała nr 13/2012), łącznie z tematami wniesionymi w § 1, 2, 3, 4 i 5
niniejszej Uchwały są ostatecznymi tematami prac dyplomowych w roku akademickim
2011/2012.

§7

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

§8

Wykonanie Uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Humanistycznego.

Przewodniczący Rady Wydziału Humanistycznego
dr Leszek Albański

