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Wymagania dla uczestników seminarium magisterskiego
Zadania do zrealizowania w I semestrze:
• opracowanie tematu roboczego pracy (zawierającego informację o obszarze badań i główne
pojęcia);
• opracowanie rozdziału metodologicznego pracy;
Proszę korzystać z porad i załączników zawartych w książce: P.P.Grzybowski, K.Sawicki: Pisanie
prac i sztuka ich prezentacji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010 - wzór przypisów i
bibliografii znajduje się na stronie 138.
Wzór struktury pierwszego rozdziału pracy można zaczerpnąć z książki: P.P.Grzybowski:
Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości. Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2009, s.15-24. Ten wzór nie jest obowiązkowy - mogą Państwo zaproponować inną strukturę pod
warunkiem jednak, że zostaną uwzględnione zasady metodologii badań porównawczych.
Wybór literatury uzupełniającej oraz linki do stron internetowych pomocnych przy poszukiwaniu
materiałów do badań znajdują się na stronie www.grzybowski.ukw.edu.pl.
Proponowana struktura pracy:
Wstęp (uzasadnienie wyboru tematu - np. przyczyny osobiste, społeczne, naukowe)
Rozdział I - Założenia metodologiczne
• Podstawowe kategorie pojęciowe wykorzystane w pracy (pojęcia występujące w temacie pracy i
na liście problemów badawczych - Uwaga! muszą mieć związek z edukacją!)
• Cele badań (określenie, do czego ma doprowadzić badanie, czyli co chce się zrobić i po co)
• Metoda badań (określenie i uzasadnienie wyboru metody i technik badawczych)
• Problemy badawcze (problem główny i problemy szczegółowe - czyli pytania, na które poszukuje
się odpowiedzi w trakcie badania)
• Charakterystyka procedury badawczej (opis kolejnych etapów badania, rodzajów źródeł
poddawanych analizie, sposobu analizy zgromadzonego materiału i opracowania wyników)
Rozdział II - Przegląd literatury przedmiotu (przegląd książek i artykułów na temat określony w temacie
pracy)
Rozdział III - Analiza zgromadzonego materiału badawczego pod kątem problemów badawczych
(struktura rozdziału będzie odpowiadać kolejnym problemom badawczym określonym w rozdziale
metodologicznym, będzie tyle podrozdziałów ile problemów)
Podsumowanie badań (odniesienie się do problemu głównego i problemów szczegółowych oraz
stwierdzenie stopnia osiągnięcia celów badania)
Wnioski (postulaty adresowane do konkretnych osób i środowisk związane z zagadnieniami
podejmowanymi w pracy)
Bibliografia
Aneks
Załącznik nr 1 - np. literatura uzupełniająca i strony internetowe
Załącznik nr 2 - np. dokumenty
Załącznik nr 3 - np. ilustracje
Złożenie rozdziału metodologicznego w formie wydruku komputerowego i przyjęcie go przez
promotora jest bezdyskusyjnym warunkiem zaliczenia seminarium w tym semestrze.
Kolejne zadania: w II semestrze - napisanie rozdziałów, podsumowania i wniosków; w III
semestrze - korekta pracy, przygotowanie jej do druku oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Uwaga! Nie przyjmuję żadnych materiałów i nie odpowiadam na pytania pocztą elektroniczną.
Zapraszam na grupowe lub indywidualne konsultacje w godzinach określonych w planie zajęć (w
tym semestrze w czwartki). Za każdym razem należy przynosić ze sobą wcześniejszą wersję tekstu z
naniesionymi uwagami oraz jego wersję poprawioną.

