
Seminaria magisterskie 2022/2023 

Studia Niestacjonarne 

 

Prowadzący: Prof. dr hab. Głaz Stanisław SJ  

Temat seminarium: Człowiek wobec zagadnień związanych z ludzkim życiem: 

sens życia, cierpienie, satysfakcja z pracy, satysfakcja z życia, wartości, 

religijność. 

 

1. Oczekiwana jest obecność na zajęciach i dyskusja w grupie dotycząca 

zagadnień podejmowanych w trakcie seminarium. 

2. Student jest zobowiązany do gromadzenia materiałów źródłowych, 

analizowania literatury i przygotowania tekstu naukowego. 

3. W trakcie seminarium należy przygotować projekt pracy magisterskiej. 

4. Efektem końcowym seminarium jest napisanie pracy magisterskiej przez 

Studenta z wybranej dziedziny. 

5. Maksymalna ilość osób na seminarium: 10.   

 

 

dr Anna Rybka 

 

Nazwa: Zaburzenia neurorozwojowe – uwarunkowania, przebieg i 

możliwości terapii 

 

Celem seminarium jest samodzielne przygotowanie pracy magisterskiej z obszaru 

psychopatologii rozwoju. W szczególności tematyka seminarium koncentrować 

się będzie wokół zaburzeń nueurorozwojowych , w tym definiowania w 

najnowszych systemach klasyfikacyjnych ICD ICD-11 i DSM-5, ich 

uwarunkowań, a także przebiegu zaburzeń w ciągu życia oraz proponowanych 

form terapii. Uczestnicy seminarium będą mieć możliwość analizowania prac 

naukowych z tego obszaru (szczególnie prac empirycznych), poznają sposoby 

pozyskiwania informacji: książki, czasopisma, Internet. Wymienione źródła 



pozyskiwania wiedzy zostaną poddane krytycznej analizie. Prowadzona będzie 

dyskusja nad fragmentami prac uprzednio przygotowanych oraz nad 

przeczytanymi lekturami. W przebiegu seminarium uwzględnione zostaną 

aspekty formalne, takie jak: zasady pisania prac magisterskich, problemy 

metodologiczne w badaniach grup klinicznych, formułowanie hipotez 

badawczych i sposoby analizy statystycznej uzyskanych wyników. Tematyka 

projektów będzie ustalana indywidualnie z prowadzącym seminarium. Prace 

badawcze mogą być prowadzone z udziałem osób w każdym wieku, a badania 

mogą̨ być prowadzone zarówno online, jak i offline. 

Oceniany będzie aktywny udział w prowadzonych dyskusjach, przygotowywane 

prezentacje i prace pisemne (np. konspekt, przegląd literatury). 

Warunki zaliczenia 

Podstawą uzyskania zaliczenia w kolejnych semestrach jest pozytywna ocena: 

1) po pierwszym semestrze IV roku - przeglądu literatury, 2) po drugim 

semestrze IV roku – rozdziału teoretycznego, 3) po pierwszym semestrze V roku 

– pozostałej części teoretycznej i części empirycznej pracy, 4) po drugim 

semestrze V roku – całości pracy.  

 

 

 

 


