UCHWAŁA NR 9/2014
RADY WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia ostatecznych tematów prac dyplomowych na kierunkach
prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku
akademickim 2013/2014.
Na podstawie § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej
w Jeleniej Górze z dnia 26. 04. 2007 r., uchwala się co następuje:

§1
Uchwala się dodatkowe tematy prac dyplomowych na kierunku pedagogika:
studia stacjonarne
1. „Zabawa a rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym”.
2. „Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w procesie hipoterapii”.
3. „Jak nauczyciele widzą zjawisko agresji wśród młodzieŜy gimnazjalnej w świetle nowych
procedur bezpieczeństwa”.
4. „Współdziałanie nauczycieli nauczania początkowego z rodzicami”.
5. „Resocjalizacja nieletnich przestępców (perspektywa porównawcza Polska-Ukraina)”.
6. „LekcewaŜenie obowiązków szkolnych przez wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych”.
studia niestacjonarne
1.

„Sytuacja społeczna i zawodowa osób uzaleŜnionych od alkoholu”.

2. „Gotowość dzieci 6-letnich do podjęcia obowiązku szkolnego w opiniach rodziców”.
3. „Rozumienie patriotyzmu jako wartości w opiniach Ŝołnierzy zawodowych”.
4. „Problemy emocjonalne młodzieŜy gimnazjalnej”.
5. „Rola ojca w wychowaniu dziecka”.
6. „Wychowanie i kształcenie w liceum o profilu wojskowym w opiniach młodzieŜy”.
7. „Wiedza na temat eutanazji wśród młodzieŜy studiującej”.

§2
Uchwala się dodatkowe tematy prac dyplomowych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna:
1. „Kreowanie wizerunku marki korporacyjnej Apple”.
2. „Wizerunek polskiego hip-hopu w prasie i telewizji na przestrzeni lat 90-tych
nowego tysiąclecia”.

oraz

§3
Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych na Radzie Wydziału
w dniu 18 listopada 2013 r. na kierunku pedagogika:
studia stacjonarne
1. „Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w środowisku szkolnym Marciszowa” zmiana na
„Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w środowisku szkolnym”.
2. „Udział mieszkańców DPS „Pogodna Jesień” w zróŜnicowanych formach spędzania czasu
jako przejaw aktywności seniorów” zmiana na „Student niepełnosprawny w Karkonoskiej
Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze”.
3. „Problem anoreksji w świetle opinii uczniów gimnazjalnych”

zmiana na „Problem

anoreksji w świetle opinii uczniów gimnazjum”.

§4
Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych na Radzie Wydziału
w dniu 18 listopada 2013 r. i 20 stycznia 2014 r. na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna:
1. „Wizerunek kobiety Islamu w mediach polskich i zagranicznych” zmiana na „Wizerunek
kobiety Islamu w mediach polskich i zagranicznych. Na podstawie tygodnika Newsweek i
portalu Nawaat.org”.
2. „Przekaz, odbiór muzyki w Internecie wśród współczesnej młodzieŜy. Sposoby
korzystania z muzyki i promowania jej wczoraj i dziś” zmiana na „Działalność twórców
muzycznych oraz feedback wśród współczesnych młodych fanów muzyki drogą
internetową”.
§5
Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych na Radzie Wydziału
w dniu 18 listopada 2013 r. na kierunku filologia:
filologia angielska

1.

“The Manhattan Project”. Próba oceny skutków uŜycia przez Stany Zjednoczone bomby
atomowej przeciw Japonii” zmiana na „Projekt Manhattan. Historyczne i kulturowe
skutki zrzucenia bomby atomowej przeciwko Japonii”.

2. „Dire Straits. Historia i wpływy” zmiana na „Eric Clapton. Studium wybranych tekstów
piosenek”.

3.

„Historyczne i kulturowe skutki „zimnej wojny” w USA. Próba oceny” zmiana na
„Kulturalny i technologiczny rozwój Stanów Zjednoczonych Ameryki podczas wojny
w Wietnamie”.

4.

„Obrazy współczesnej Japonii w narracjach amerykańskich” zmiana na „Haruki
Murakami jako pisarz postmodernistyczny”.

5.

„Muzyka heavy metal według grupy Metallica” zmiana na „Wyznaczniki stylu muzyki
metalowej zespołu Metallica”.

6. „Społecznokulturowe i językowe pochodzenie nazw miejscowości w Szkocji” zmiana na
„Społecznokulturowe i językowe pochodzenie nazw miejscowości w Kornwalii”.
7. „Społecznokulturowe i językowe pochodzenie afroamerykańskiego języka angielskiego”
zmiana na „Społecznokulturowe, językowe i historyczne aspekty powstania i ewolucji
afroamerykańskiego języka angielskiego”.
8. „Społecznokulturowe i językowe pochodzenie języków kreolskich na podstawie Papua
Nowa Gwinea” zmiana na

„Społecznokulturowe i historyczne pochodzenie języka

hibernoangielskiego w Irlandii”.
9. „Społecznokulturowe i językowe pochodzenie australijskiego języka angielskiego”
zmiana na „Społecznokulturowe, językowe i historyczne aspekty powstania i ewolucji
australijskiego języka angielskiego”.
10. „Społecznokulturowe i historyczne podłoŜe wymierania języków celtyckich” zmiana na
„Społecznokulturowe i historyczne podłoŜe wymierania języków celtyckich z grupy
goidelskiej”.
§6
Wnioskuje się o doprecyzowanie tematów:
1. „Wiedza o zdrowiu wśród młodzieŜy studiującej w KPSW w Jeleniej Górze”.
2.

„Wybrane formy muzyczne w twórczości T. S. Eliota” .
§7

Uchwala się, Ŝe pozostałe tematy ustalone na Radzie Wydziału w dniu 18 listopada
2013 r. (Uchwała nr 58/2013), w dniu 20 stycznia 2014 r. (Uchwała nr 6/2014), łącznie
z tematami wniesionymi w § 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszej Uchwały są ostatecznymi tematami prac
dyplomowych w roku akademickim 2013/2014.

§8
Tematy zawarte w § 6 niniejszej Uchwały zostaną ostatecznie zatwierdzone na kolejnym
posiedzeniu Rady Wydziału.

§9
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Humanistycznych
i Społecznych.

Przewodniczący Rady Wydziału
Nauk Humanistycznych i Społecznych
dr Leszek Albański

