UCHWAŁA NR 3/2015
RADY WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
z dnia 16 marca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia ostatecznych tematów prac dyplomowych na kierunkach
prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku
akademickim 2014/2015.
Na podstawie §30 ust. 1 Regulaminu Studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej
w Jeleniej Górze z dnia 26.03.2012 r., uchwala się co następuje:

§1
Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych na Radzie Wydziału
w dniu 17 listopada 2014 r. na kierunku pedagogika:
studia stacjonarne
1. „Zdolności grafomotoryczne w grupie wiekowej 6-7 latków w opinii nauczycieli
i rodziców” zmiana na „Zdolności grafomotoryczne w grupie wiekowej sześcio
i siedmiolatków w opinii nauczycieli i rodziców”
2. „Wizerunek nauczyciela nauczania przedszkolnego w grupie 5- 6 latków” zmiana na
„Wizerunek nauczyciela nauczania przedszkolnego w grupie pięcio i sześciolatków”.
3. „Motywy i następstwa uczestnictwa studentów w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku” zmiana na „Motywy i następstwa uczestnictwa studentów w zajęciach
Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.
4. „Świat wartości we współczesnych bajkach czytanych w opinii dzieci przedszkolnych”
zmiana na „Świat wartości we współczesnych bajkach w opinii dzieci przedszkolnych”

studia niestacjonarne
1. „Przyczyny i skutki rozwodów w opiniach słuchaczy uniwersytetu III wieku” zmiana na
„Przyczyny i skutki rozwodów w opiniach słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku”.
2. „Rola opiekuńczo-wychowawcza ojców w opiniach słuchaczy uniwersytetu III wieku”
zmiana na „Rola opiekuńczo-wychowawcza ojców w opiniach słuchaczy Karkonoskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.
3.

„Funkcjonowanie

byłych

wychowanków

placówek

opiekuńczo-wychowawczych

w środowisku społecznym” zmiana na „Proces usamodzielnienia się wychowanków
Domu Dziecka”.
4. „Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu w opinii rodziców”
zmiana na „Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu Śląskim”.

5. „Wpływ długotrwałego pobytu wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej na
ich zachowania w grupie rówieśniczej” zmiana na „Proces adaptacji wychowanków w
Domu Dziecka”.
6. „Nauka jako istotny element w procesie przygotowania skazanego do Ŝycia na wolności”
zmiana na „Nauczanie skazanych istotnym czynnikiem w procesie

resocjalizacji

penitencjarnej”.
7.

„Trudności w uczeniu się wychowanków Domu Dziecka” zmiana na „Trudności w
uczeniu się wychowanków Domu Dziecka w opinii wychowawców i nauczycieli”.

§2
Uchwala się zmianę tematu pracy dyplomowej zatwierdzonego na Radzie Wydziału
w dniu 17 listopada 2014 r. na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
1. „Kultura upokarzania na przykładzie programów „Sekrety Chirurgii” zmiana na „Kultura
upokarzania na przykładzie telewizyjnego programu „Sekrety Chirurgii”.

§3
Uchwala się zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych na Radzie Wydziału
w dniu 17 listopada 2014 r. na kierunku filologia:
filologia angielska
1. „Piłka noŜna jako styl Ŝycia w autobiografiach kluczowych angielskich zawodników”
zmiana na „Autobiografie piłkarzy i uprawianie sportu jako inspiracja stylu Ŝycia”.
2. „Wybór najbardziej efektywnej metody nauczania języka dla wprowadzania angielskiego
słownictwa na pierwszym etapie edukacyjnym” zmiana na „Dobór najbardziej
efektywnej metody nauczania języka dla wprowadzania angielskiego słownictwa na
pierwszym etapie edukacyjnym”.
3.

„Portrety gangstera w Ojcu Chrzestnym Mario Puzo” zmiana na „Portrety gangstera
w Ojcu Chrzestnym Mario Puzo i w trylogii Ojciec Chrzestny Francisa Forda Coppola”.
§4

Uchwala się, Ŝe pozostałe tematy ustalone na Radzie Wydziału w dniu 17 listopada
2014 r. (Uchwała nr 29/2014), łącznie z tematami wniesionymi w § 1, 2, i 3 niniejszej
Uchwały są ostatecznymi tematami prac dyplomowych w roku akademickim 2014/2015.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§6

Wykonanie Uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Humanistycznych
i Społecznych.
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