
UCHWAŁA NR 17/2013  

RADY WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

 z dnia 27 maja 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 dodatkowe tematy prac dyplomowych na kierunku filologia: 
 

Filologia angielska: 

1.  „Znaczenie modalności w uczeniu się słownictwa przez dzieci w wieku 10-12 lat.”. 

2. „Techniki podwyŜszające motywację dorosłych w uczeniu się języka obcego”. 

§ 2 

Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych na Radzie Wydziału               

w dniu 19 listopada 2012 r. i na Radzie Wydziału w dniu 18 marca 2013 r. na kierunku 

filologia: 

Filologia angielska: 

1.  „Rola płci w XIX-wiecznej angielskiej tradycji gotyckiej” zmiana na „Rola płci w XVIII 

i XIX-wiecznej angielskiej tradycji gotyckiej”. 

2. „Społecznokulturowe  pochodzenie nazw miejscowości w południowo-zachodniej Anglii” 

zmiana na „Społecznokulturowe i językowe pochodzenie nazw miejscowości 

w południowej Anglii”. 

 

§ 3 

Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych na Radzie Wydziału               

w dniu 19 listopada 2012 r. na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 

 

1. „Kreacja wizerunku w blogach i fotoblogach” zmiana na „ Kreowanie wizerunku 

wybranej firmy za pomocą bloga”. 

2. „Wizerunek marki McDonald’s – globalizacja i glokalizacja” zmiana na „Wizerunek 

marki McDonalds”. 

3. „Kreowanie marki na przykładzie Huty Szkła „Julia” w Piechowicach” zmiana na 

„Kreowanie wizerunku marki na przykładzie Huty Szkła "Julia" w Piechowicach”.  



4. „Fotografia prasowa a Internet” zmiana na „Fotografia prasowa a Internet – 

profesjonalizm a amatorstwo”. 

5. „Social media jako główne narzędzie marketingu internetowego. Porównanie na 

przykładach sieci komórkowych  Heyah, T-mobile, Plus, Orange” zmiana na “Social 

media jako główne narzędzie marketingu internetowego. Porównanie działań operatorów 

sieci: Play, T-Mobile, Plus i Orange”. 

6. „Czy fora internetowe poszerzają wiedzę. Charakterystyka i sposoby komunikacji forów 

internetowych” zmiana na  „Sposoby komunikacji na forach internetowych”. 

§ 4 

Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych na Radzie Wydziału               

w dniu 19 listopada 2012 r.. na kierunku pedagogika: 

 

studia stacjonarne: 

1.  „Działalność Jeleniogórskiego Centrum Kultury na przełomie XX i XXI wieku” zmiana na 

„Charakterystyka problemu narkomanii na początku XXI wieku na terenie Jeleniej Góry”. 

2. „Rodzaje autorytetów wychowawczych” zmiana na „Rodzaje autorytetów w opinii 

młodzieŜy gimnazjalnej”. 

studia niestacjonarne: 

1.  „Funkcjonowanie w środowisku szkolnym dziewięcioletniego dziecka z rodziny dotkniętej 

ubóstwem” zmiana na „Rola zasad nauczyciela w zintegrowanej edukacji 

wczesnoszkolnej”. 

2. „Postawy nauczycieli szkół podstawowych wobec pełnej integracji dzieci 

niepełnosprawnych jako formy realizacji obowiązku szkolnego” zmiana na  „Postawy 

nauczycieli szkół podstawowych wobec pełnej integracji dzieci z niepełnosprawnościami 

jako formy realizacji obowiązku szkolnego”. 

 

§ 5 

Uchwala się, Ŝe pozostałe tematy ustalone na Radzie Wydziału w dniu 19 listopada                

2012 r. (Uchwała nr 29/2012), 18 lutego 2013 r. (Uchwała nr 4/2013), 18 marca 2013 r. 

(Uchwała nr 10/2013), 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 


