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10/studen
ta 

Rodzaj zajęć 
i liczba 
godzin 

Wykłady 
- 

Seminaria 
- 

Ćwiczenia 
 

10 
Obszar kształcenia Medyczny (elementy społecznego, humanistycznego, sztuki) 
Warunki wst ępne Zaliczenie z przedmiotów kierunkowych objętych programem studiów 
Cel kształcenia • Przypomnienie i poznanie pojęć z zakresu metodologii badań naukowych 

• Poznanie zaleceń etycznych, jakie należy przestrzegać w badaniach 
naukowych 

• Stosowanie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, medycyny, sztuki, nauk 
społecznych i humanistycznych w celu opracowania koncepcji badań i 
projektowania badań w arteterapii 

• Opracowanie mapy pojęciowej prezentującej wiedzę o przedmiocie 
podejmowanych badań w arteterapii 

• Planowanie prac badawczych w zakresie arteterapii 
• Konstruowanie lub dobór narzędzi badawczych   
• Analizowanie, interpretowanie uogólnianie wyników badań własnych  
• Kształtowanie postawy zgodnej z zasadami etyki prowadzenia badań  

Treści programowe 1. Zasady przygotowywania tekstów o charakterze naukowym.   
2. Struktura procesu badawczego w badaniach prowadzonych według schematu 
jakościowego i ilościowego.  
3. Opracowywanie koncepcji badań własnych.  
4. Korzystanie ze zdobytej na wcześniejszych poziomach edukacji wiedzy o 
metodach i technikach badawczych.  
5. Dobieranie gotowych narzędzi badawczych lub/i konstruowanie niezbędnych 
narzędzi autorskich.  
6. Przegląd metod analizy danych jakościowych i ilościowych, sposobów 
prezentacji wyników badań oraz formułowanie wniosków z badań dla praktyki 
arteterapeutycznej. 

Formy i metody 
dydaktyczne 

wykład  konwersatoryjny, dyskusja, analiza dokumentów, analiza źródeł 

Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie obejmuje ocenę poszczególnych części pracy dyplomowej i złożenie 
pracy do recenzji 

Literatura podstawowa Agrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2010. 
Banks M., Materiały wizualne jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2009. 
Brzezińska A., Brzeziński J., Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych, 
[w:] J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.  
Gilroy A., Art. therapy, research and evidence-based practice, Sage, London 
2007. 
Jemielniak D., Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2012. 
Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2009.  

Literatura uzupełniaj ąca Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008.  
Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe, WSiP, Warszawa 2000.  
Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk 2008. 
Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie 
„Żak”, Warszawa 2001. 
Góralski A., Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i 
pedagogice, PWN, Warszawa 1980. 



Juszczyk S., Statystyka dla pedagogów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2006.  

Przedmiotowe efekty 
kształcenia 

Efekty kształcenia 

Odniesienie 
do 

kierunkowy
ch efektów 
kształcenia 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 
PSA_21_PW1 

 
PSA_21_PW2 

 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu 
metodologii badań naukowych 
Rozumie zalecenia etyczne, jakie należy 
przestrzegać w badaniach naukowych 

K_W01 
K_W09 
K_W05 
K_W11 

M1_W10 
H1A_W07 
M1_W09 
M1_W08 
S1A_W10 

PSA_21_PU1 
 

PSA_21_PU2 
 

PSA_21_PU3 
 
 
 
 

PSA_21_PU4 
 
 

PSA_21_PU5 
 

PSA_21_PU6 

Planuje i opracowuje koncepcję badań 
naukowych w arteterapii 
Opracowuje mapę pojęciową prezentującą 
wiedzę o przedmiocie podejmowanych badań  
Planuje proces badawczy (formułuje i uzasadnia 
cele badań; formułuje problemy i hipotezy 
badawcze; definiuje zmienne; dobiera 
obserwowalne wskaźniki badawcze oraz 
odpowiednią metodę, techniki badawcze) 
Dobiera lub konstruuje narzędzie badawcze 
(arkusz obserwacyjny, skalę, kwestionariusz 
ankiety, kwestionariusz wywiadu)  
Prowadzi badanie naukowe 
 
Analizuje, interpretuje i uogólnia wyniki badań 
własnych  

K_U13 
 

K_U05 
K_U08 
K_U13 

 
 
 
 

K_U09 
 
 

K_U13 
K_U11 
K_U12 
K_U19 

 
 

M1_U04 
H1A_U01 
M1_U10 
H1A_U02 

 
 
 

M1_U10 
H1A_U02 

 
M1_U10 
H1A_U03 
M1_U13 

S1A_U03-04 
PSA_21_PK1 

 
PSA_21_PK2 

 

Postępuje zgodnie z zasadami etyki prowadzenia 
badań 
Rozumie i stosuje pojęcia i zasady ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K_K03 
 

K_K07 

M1_K03 
 

A1_K06 

 
Bilans nakłady pracy 

słuchacza 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 
akademickim 

10/studenta  

Udział w wykładach -  

Udział w seminariach 
-  

Udział w ćwiczeniach 10  

   

Samodzielna praca słuchacza 260  

Przygotowanie do seminariów/ ćwiczeń -  

Łączny nakład pracy słuchacza 
270 18 

Wskaźniki ilo ściowe 
 

Liczba 
godzin 

Liczba ECTS 

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
wymagającymi bezpośredniego udziału 
nauczyciela 

-  

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

-  

Metody weryfikacji efektu kształcenia  
Nr efektu kształcenia Formujące Podsumowujące 

PSA_21_PW1, 
PSA_21_PW2 

PSA_21_PU1, PSA_21_PU2 
PSA_21_PU3, PSA_21_PU4 

Ocena przygotowania do zajęć seminaryjnych 

 

PSA_21_PU5, PSA_21_PU6  
PSA_21_PK1, PSA_21_PK1 

PSA_21_PK2 
 

Zaliczenie przygotowanej 

pracy dyplomowej oraz 

udziału w seminariach 

Data opracowania 
programu 

10.11.2013 r. Program opracował 
Mirosława Cylkowska-

Nowak 
 
 
 


