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1. dr Martin Blaszk 
 

OPIS SEMINARIUM DYPLOMOWEGO 
Na seminarium studenci zapoznają się z różnorodnymi teoriami dotyczącymi pedagogiki, nauczania 
języka angielskiego oraz podstawowymi informacjami o metodach, technikach i narzędziach 
badawczych (zob. poniżej Treści programowe). Studenci przygotowują się do samodzielnych badań 
pedagogicznych / glottodydaktycznych oraz zdobycia uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem 
przygotowywanej pracy dyplomowej. Rozwiną także umiejętności przygotowywania dłuższych prac 
pisemnych (np. zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji 
tekstu). Studenci również przedstawią i omówią swoje indywidualne tezy. 
 
Treści programowe, m.in.: język i dialog w edukacji; kreatywność w edukacji (jak jest postrzegana, 
wspierana i blokowana); inteligencje wielorakie; zwrot performatywny w edukacji (m.in., pedagogika 
dramy, happening); refleksyjno-krytyczne podejście do nauczania (zdarzenia krytyczne); nauczanie 
jako praktyka rytualna; problemy w nauczaniu języka angielskiego; problemy we wczesnej edukacji; 
problemy w pedeutologii; metodologia pracy naukowej: podstawowe metody, techniki i narzędzia 
badawcze; badania jakościowe w dydaktyce. Istnieje także możliwość zaprezentowania innych 
tematów po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym. 
 
DESCRIPTION OF DIPLOMA SEMINAR 
During the seminar students will become acquainted with different theories connected with 
pedagogy, teaching English as a foreign language as well as basic information about research 
methods, tools and techniques (see seminar contents below). Students will prepare to conduct 
independent pedagogical / language teaching research as well as gain knowledge related to the topic 
of their diploma thesis. They will also develop their skills in creating an extended written text (for 
example, collection and selection of materials, organization of information, editing). Students will 
also present and discuss their individual theses. 
 
Seminar contents: language and dialogue in education; creativity in education (how it is viewed, 
supported and blocked); multiple intelligences; the performative turn in education (including drama 
pedagogy, happening); a critical-reflexive approach to teaching (critical incidents); teaching as a 
ritual practice; issues in English language teaching; issues in early education; issues in teacher 
training; issues related to the teacher and the teaching profession; research methodology: basic 
methods, research tools and techniques; qualitative research in didactics. It is possible to present 
other themes after consultation with the seminar leader / provider. 

 
 

2. dr Stanisław Modrzewski 
 

OBRAZ ŚWIATA A KOMPOZYCJA LITERACKA 



 
Seminarium będzie miało charakter literaturoznawczy. Jego naczelnym celem jest merytoryczna 

pomoc w procesie pisania pracy literaturoznawczej (tj. ujawniającej rozumienie tekstu jako dzieła 

artystycznego  i napisanej językiem stosującym  literaturoznawcze pojęcia i terminologię)  na 

temat wybranych tekstów literatury brytyjskiej.  W ramach zajęć seminaryjnych (analitycznych i 

wykładowych) podejmiemy próbę wypracowania ram teoretyczno-pojęciowych potrzebnych dla 

napisania tak rozumianej pracy dyplomowej. Skupimy uwagę między innymi na takich pojęciach 

jak 1. wieloperspektywiczność, czyli rozmaitość punktów widzenia i sposobów ich wyrażania 2. 

różnorodność technik i sytuacji narracyjnych 3.  semantyka przestrzeni w utworze literackim 4. 

problematyka czasu  5. inne aspekty kompozycji - zależnie od konkretnie sformułowanych 

tematów badawczych opracowywanych przez poszczególnych uczestników seminarium.  
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SEMINARIUM DYPLOMOWE (BA) 

Celem seminarium jest zapoznanie studentów ze specyfiką badań w takich dziedzinach jak analiza 

dyskursu, semantyka i pragmatyka, w tym pragmatyka międzykulturowa. Studenci zdobędą wiedzę i 

umiejętności potrzebne do przeprowadzenia samodzielnych badań, począwszy od identyfikacji 

problemu badawczego i formułowania pytań, poprzez etykę badań naukowych, dobór odpowiednich 

metod (analiza tekstu, ankieta, wywiad, obserwacja, studium przypadku), zbiór oraz analizę danych, 

po opracowanie końcowej pracy pisemnej. Studenci będą mieli okazje omawiać swoje projekty na 

różnych etapach pracy, rozwijając tym samym umiejętności prezentacji publicznej, konstruktywnej 

dyskusji oraz pracy w grupie. 

Dissertation seminar (BA) 

The aim of the seminar is to familiarize the students with the specifics of research in areas such as 

discourse analysis, semantics and pragmatics, including intercultural pragmatics. The students will 

acquire the knowledge and skills needed to conduct independent research, from identifying 

research problems and formulating research questions, through research ethics, the selection of 

appropriate methods (textual analysis, questionnaire, interview, observation, case study), data 

collection and analysis, to the development of the final written work. The students will have the 

opportunity to discuss their projects at different stages of development, thereby enhancing the skills 

of public presentation, constructive discussion and group work. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


