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Seminarium trwa trzy semestry, jest to około 12 miesięcy. Po pierwszym semestrze są trzy miesiące
sesji i wakacji, studia powinny być zakończone do końca czerwca.
Treść, produkty i czas na wywiązanie się z kolejnych zadań:
1) ustalenie obszaru i tematu pracy i badań (miesiąc). Wymagany produkt – tekst pt. Wybór
obszaru i tematu pracy, w którym seminarzyści opisują proces dochodzenia do tematu i sam
temat.
2) przygotowanie wstępnego rozpoznania wybranego tematu na podstawie przeglądu
literatury, rozmów z ekspertami, praktykami (interesariuszami tematu), dotyczących teorii i
badań na wybrany temat oraz praktyki w tym zakresie (dwa miesiące), celem jest
postawienie dobrej jakości pytań badawczych. Wymagany produkt – tekst z listą pytań
badawczych wraz z uzasadnieniem, w tym wypełnione tabele przeglądu literatury i
kontaktów z interesariuszami tematu (Wstępne rozpoznanie tematu i postawienie pytań
badawczych).
3) wybór założeń filozoficznych, strategii i metody badań (np. ilościowe, jakościowe, mieszane,
patrz tekst Badania polityki społecznej) w kontekście wstępnego rozpoznania tematu i
postawionych pytań badawczych i wskazanie źródeł danych (miesiąc). Wymagany produkt:
tekst z pełną koncepcją badań własnych w zakresie przyjętego tematu, podsumowujący i
integrujący etapy 1-3.
4) przygotowanie narzędzi zbierania danych (np. kwestionariusze ankiet, scenariusze
wywiadów, scenariusze obserwacji, wizytacji, klucze do przeszukiwania literatury etc.)
powiązanych z perspektywą badawczą i pytaniami badawczymi oraz innymi elementami
wypracowanymi na etapie 3 (miesiąc). Wymagany produkt: tekst prezentujący
zaprojektowane narzędzia.
5) przeprowadzenie pilotaży narzędzi (miesiąc), czyli wybór łatwo dostępnych źródeł
osobowych, literaturowych i innych i sprawdzenie narzędzi (czy ludzie rozumieją pytanie, czy
takie by zadali, czy zadali by je w taki sposób, jakich pytań brakuje etc.). Wymagany produkt:
tekst z wnioskami z pilotaży narzędzi.
6) Przeprowadzenie właściwych badań i analiza wyników (dwa miesiące).
7) napisanie pracy, która zawiera standardowo: przegląd literatury, uzasadnienie i omówienie
zalet i wad wybranej metodologii, wyniki analizy danych, interpretację wyników analizy
danych w kontekście postawionych pytań, i inne niezbędne elementy (trzy miesiące).
a. Pierwsza część pracy – przegląd literatury na temat definicji i teorii najbardziej
pokrywających się z tematem pracy własnej (miesiąc).
b. Druga część pracy – przegląd literatury na temat wyników badań na temat jak
najbardziej zbliżony do własnego, przedstawienie własnej metodologii badania w
kontekście tego przeglądu i literatury metodologicznej (miesiąc)
c. Trzecia część pracy – sprawozdanie z przeprowadzonych badań i przedstawienie ich
wyników (pół miesiąca)
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d. Połączenie wszystkich części, napisanie streszczenia, wstępu oraz wniosków
(interpretacja wyników badań w kontekście wstępnych założeń badania), dodanie
innych elementów - spisy treści, tabel, wykresów, literatury itp. (pół miesiąca)
Czas na poprawki, recenzje i formalności - miesiąc.
Łącznie jest to 12 miesięcy.
Opóźnienie na wstępnych etapach 1-3 można ewentualnie nadrabiać podczas wakacji po pierwszym
semestrze seminarium. Opóźnienia nienadrobione i kolejne kumulują się na dalszych etapach, co
grozi opóźnieniem zakończenia studiów z powodu nieobronienia pracy, co powinno nastąpić w
czerwcu lub na początku lipca drugiego roku studiów.

Zasady dotyczące terminu złożenia całej pracy
Studenci czasem zwlekają z przygotowaniem i przeprowadzeniem badań, oddaniem poszczególnych
rozdziałów i całości pracy. Skutkuje to tym, że po pierwsze, mają kłopoty z uzyskaniem zaliczenia
seminarium, a tym samym również absolutorium na ostatnim roku studiów, gdzie nie ma już
możliwości uzyskania warunkowego wpisu na kolejny rok. Po drugie, mają kłopot z ustaleniem daty
obrony pracy w terminie, który uznają dla siebie najlepszy, np. przed upływem rozliczenia danego
roku lub przed upływem dwóch lat od uzyskania absolutorium.
W związku z tym ustalam następujące zasady.
Jeżeli student chce się obronić w planowanym przez siebie terminie, musi
1) Dotrzymywać terminów oddawania wyników kolejnych etapów seminarium (patrz terminarz
wyżej).
2) Złożyć całą pracę do promotora na miesiąc przed planowanym terminem obrony.
Jeżeli spełniony jest warunek 1. Promotor potrzebuje czasu na przeczytanie całej pracy i zgłoszenie
ostatecznych uwag, na których uwzględnienie także potrzebny jest czas. Minimum są to dwa
tygodnie. Sekretariat potrzebuje też 2 tygodni na przygotowanie spraw formalnych. Łącznie daje to
minimum miesiąc. Podkreślam, że jest to minimum, więc nadal istnieje nieduże ryzyko, że do obrony
nie dojdzie w ciągu miesiąca od przesłania pełnej wersji pracy.
Jeżeli warunek 1 nie jest spełniony, czyli np. student zwlekał ze wszystkim i próbuje złożyć od razu i w
ekspresowym tempie całą pracę, żeby uzyskać zaliczenie w korzystnym dla siebie terminie. W takiej
sytuacji czas na uwagi i konsultacje z promotorem wydłuża się do 1-2 miesięcy. Prace tego rodzaju
nie są traktowane przez promotora jako priorytetowe, wymagają dużo poprawek, a czasem napisania
wszystkiego od nowa.
Należy brać pod uwagę urlopy promotora, które są zwykle w sierpniu. W związku z tym, student
oddający wszystkie zadane materiały na czas (spełniający warunek 1) może przesłać pracę pod koniec
sierpnia i może liczyć na to, że uda się obronić pracę do końca września.
Student, który nie spełnia warunku 1, chcący się obronić przed końcem września, musi uwzględnić
również urlop promotora, co oznacza, że powinien złożyć pracę w połowie lipca. Seminarzyści z tej
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kategorii nie mogą być pewni obrony przed końcem września, jeżeli nie prześlą całej pracy do połowy
lipca. Jeżeli ją prześlą po tym terminie, w szczególności zaś dopiero we wrześniu, z pewnością nie
obronią się do końca września i z tego powodu będą ponosić przykre konsekwencje polegające na
przykład na powtarzaniu ostatniego roku (gdy nie otrzymają zaliczenia) lub wznawiania się po
skreśleniu z listy studentów, co kosztuje.
Zasady dotyczące zaliczenia seminarium
1. Pierwszy semestr seminarium zaliczam po satysfakcjonującym wykonaniu kroków 1-3.
2. Drugi semestr seminarium zaliczam po satysfakcjonującym wykonaniu kroków 4-5.
3. Trzeci i ostatni semestr seminarium zaliczam po oddaniu wstępnej wersji pracy.
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