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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Seminarium dyplomowe I (11-R1S-12-r1_36)
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Seminarium dyplomowe
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dr Marek Kuźnik
Grupa około 14 osób
Celem modułu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej w
obszarze kryzysów psychospołecznych w rodzinie: rozwojowych i sytuacyjnych.
Omówienie wybranych aspektów metodologiczne: przebieg procesu badawczego,
metody i techniki badań, korzystanie ze źródeł informacji naukowej, sporządzanie
kwerendy, zasady przygotowania prac pisemnych.
Student rozpoczyna działania zmierzające do sformułowanie tematu pracy oraz
problemów badawczych, na które dać ma ona odpowiedź.
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Praca warsztatowa, w grupach, indywidualne konsultacje
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sporządzanie kwerendy czasopism, czytanie literatury przedmiotu, formułowanie
własnych problemów badawczych i teoretycznych.
Raz w tygodniu po 2 godziny
Nęcka, E. Jak pisać pracę z psychologii. Kraków UJ.
Kuźnik, M; Kuźnik, D. (2009). Pomocna dłoń. Interwencja kryzysowa w praktyce.
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Częstochowa: MKCH.
Kuźnik, M; Kuźnik, D. (2010). Małżeństwo na wirażu, czyli jak poruszać się sytuacji
kryzysowej. Częstochowa: Edycja Św. Pawła.
Greenstone, J.,L, Leviton, S.C. (2004). Interwencja Kryzysowa. Gdańsk: GWP
Sęk, H. (2001). Psychologia kliniczna a interwencja w kryzysie w sytuacjach
traumatycznych i katastroficznych . W: H. Sęk. Wprowadzenie do psychologii
klinicznej. (s. 251- 269). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
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Seminarium dyplomowe I - Kryzys psychospołeczny w rodzinie
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- student musi oddać temat i wstęp pracy na tydzień przed ostatnimi zajęciami.
Materiał ten stanowi podstawę oceny, która może zostać zmodyfikowana o pół
oceny w górę lub w dół w zależności od poziomu aktywności na zajęciach.
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Studenci II roku Nauk o Rodzinie
- analiza literatury przedmiotu dotyczącej kryzysu psychospołecznego
- sformułowanie tematu pracy i sporządzenie wstępu.
- aktywność na zajęciach
- oddany tekst: zgodność z literaturą przedmiotu, oryginalność podejścia, realność
badawcza, zachowanie wymogów formalnych tekstu

