UCHWAŁA NR 4/2013
RADY WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
z dnia 18 lutego 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia ostatecznych tematów prac dyplomowych na kierunkach
prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku
akademickim 2012/2013.

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:
studia niestacjonarne
1. „Zabawa jako szczególny element terapii dzieci nieśmiałych”.
2. „Agresja w przedszkolu”.
studia stacjonarne
1. „Metody twórczej resocjalizacji stosowane w OHP w Jeleniej Górze”.
§2
Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych na Radzie Wydziału
w dniu 19 listopada 2012 r. na kierunku filologia:
Filologia angielska:
1. „Motywy rasowe w gotyku amerykańskim na podstawie dzieł Edgara Allana Poe” zmiana
na „Śmierć w gotyku amerykańskim na podstawie dzieł Edgara Allana Poe”.
2. „Wpływ kobiety femme fatale w literaturze gotyckiej na portret kobiety współczesnego
horroru” zmiana na „Wpływ gotyckiej femme fatale na kobietę we współczesnej
brytyjskiej literaturze”.
3. „Społecznokulturowe i językowe pochodzenie nazw miejscowości w południowozachodniej Anglii” zmiana na „Społecznokulturowe pochodzenie nazw miejscowości
w południowo-zachodniej Anglii”.
4. „Kulturowe aspekty angielskiego jako lingua franca” zmiana na „Społecznokulturowe
aspekty angielskiego jako lingua franca”.
5. „Społecznokulturowe aspekty akwizycji języka pierwszego u dzieci” zmiana na
„Społeczne aspekty akwizycji języka pierwszego u dzieci”.
6. „Społecznokulturowe aspekty akwizycji języka drugiego” zmiana na „Społeczne aspekty
akwizycji języka drugiego”.

7. „Rola płci w uczeniu się gramatyki u uczniów szkoły podstawowej” zmiana na „Rola płci
w uczeniu się gramatyki angielskiej u dorosłych”.
8. „Wykorzystanie gier w nauczaniu słownictwa dzieci w wieku 7-10 lat” zmiana na
„Wykorzystanie gier w nauczaniu słownictwa obcojęzycznego dzieci w wieku 7-10 lat”.
9. „Wykorzystanie strategii uczenia się w nauczaniu słownictwa u dzieci w wieku 10 lat”
zmiana na „Wykorzystanie strategii uczenia się w nauczaniu słownictwa obcojęzycznego
u dzieci w wieku 10 lat”.
10. „Zastosowanie mnemotechnik w nauczaniu słownictwa dzieci w wieku 10-12 lat” zmiana
na „Zastosowanie mnemotechnik w nauczaniu słownictwa obcojęzycznego dzieci
w wieku 10-12 lat”.
11. „Wykorzystanie bajek w nauczaniu kultury brytyjskiej uczniów w wieku 13-15 lat”
zmiana na „Wykorzystanie bajek w nauczaniu języka angielskiego uczniów w wieku 1315 lat”.
12. „Typ pamięci jako czynnik determinujący dobór środków nauczania języka obcego”
zmiana na „Typ pamięci jako czynnik determinujący dobór środków nauczania języka
obcego w grupach dorosłych”.
13. „Zastosowanie piosenek w nauczaniu słownictwa dzieci w wieku 7-10 lat” zmiana na
„Zastosowanie piosenek w nauczaniu słownictwa obcojęzycznego dzieci w wieku 7-10
lat”.
14. „Zastosowanie pomocy wizualnych w nauczaniu słownictwa dzieci w wieku 3-5 lat”
zmiana na „Zastosowanie pomocy wizualnych w nauczaniu słownictwa obcojęzycznego
dzieci w wieku 3-5 lat”.
15. „Wykorzystanie legend i biografii w nauczaniu obcej kultury i języka w grupach
dorosłych – na przykładzie historii Ŝycia Lady Godivy i Henryka VIII” zmiana na
„Wykorzystanie legend i biografii w nauczaniu języka obcego w grupach dorosłych – na
przykładzie historii Ŝycia Lady Godivy i Henryka VIII”
§3
Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych na Radzie Wydziału
w dniu 19 listopada 2012 r. na kierunku pedagogika:
studia niestacjonarne
1. „Funkcjonowanie w środowisku szkolnym dziewięcioletniego dziecka z rodziny
dotkniętej ubóstwem” zmiana na „Rola zasad nauczania w zintegrowanej edukacji
wczesnoszkolnej”.
2. „Formy zagospodarowania czasu wolnego przez uczniów klas szóstych szkoły
podstawowej” zmiana na „Rola środków przekazu w wypełnianiu czasu wolnego uczniów
klas szóstych”.

3. „Przywileje kobiet w ciąŜy w opiniach młodzieŜy” zmiana na „Przywileje kobiet w ciąŜy
w opinii młodzieŜy studiującej”.
4. „Internet a rozwój młodego człowieka w ocenach młodzieŜy studiującej” zmiana na
„Wiedza o zdrowiu wśród młodzieŜy studiującej w KPSW w Jeleniej Górze”.
studia stacjonarne
1. „Problem eutanazji w opinii pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej” zmiana na
„Problem eutanazji w opinii pensjonariuszy i pracowników Domów Pomocy Społecznej”.
2. „Znaczenie sankcji w resocjalizacji osadzonych” zmiana na „Znaczenie aresztu
tymczasowego w resocjalizacji osadzonych”.
3. „Proces readaptacji społecznej skazanych dorosłych po odbyciu kary pozbawienia
wolności” zmiana na „Zachowania ryzykowne wychowanków Domu Dziecka w Jeleniej
Górze oraz ich profilaktyka”.
4. „Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w środowisku lokalnym na przykładzie
Gryfowa Śląskiego” zmiana na „Działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Gryfów Śląski w środowisku lokalnym”.
§4
Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych na Radzie Wydziału
w dniu 19 listopada 2012 r. na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
1. „Prasa warszawska w okresie powstania 1944” zmiana na „Powstanie Warszawskie1944
w świetle polskiej literatury naukowej i publicystycznej”.
2. „Kreowanie wizerunku poprzez portale społecznościowe” zmiana na „Kreowanie
wizerunku z wykorzystaniem portali społecznościowych”.
3. „Moda w Internecie - społeczność blogów modowych” zmiana na „Moda w Internecie społeczność blogów modowych. Analiza zawartości”.
4. „Marketing w Internecie” zmiana na „Social media jako główne narzędzie marketingu
internetowego”.
5. „Lokalność w Internecie - analiza na podstawie czterech portali” zmiana na „Lokalność
w Internecie – analiza zawartości czterech lokalnych portali internetowych”.
6. „Wykorzystanie social media przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych”
zmiana na „Analiza i charakterystyka internetowych kanałów komunikacji”.
7. “Forum internetowe jako narzędzie komunikacji. Analiza zawartości” zmiana na „Czy
fora internetowe poszerzają wiedzę. Charakterystyka i sposoby komunikacji forów
internetowych”.

§5
Uchwala się, Ŝe pozostałe tematy ustalone na Radzie Wydziału w dniu 19 listopada
2012 r. (Uchwała nr 29/2012), łącznie z tematami wniesionymi w § 1, 2, 3 i 4 niniejszej
Uchwały są ostatecznymi tematami prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013.

§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§7
Wykonanie Uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Humanistycznych
i Społecznych.

Przewodniczący Rady Wydziału
Nauk Humanistycznych i Społecznych
dr Leszek Albański

