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Wprowadzenie
Seminarium – definicja, założenie, cele.
Seminaria to część programu studiów. Ważna, o ile nie najważniejsza w całym
toku. Seminarium jest zwieńczeniem ostatniego semestru naszej nauki, prowadzi do
obrony pracy dyplomowej. Podczas seminariów powinniśmy utrwalać zdobytą wiedzę, ale
przede wszystkim ją poszerzać. W tym czasie studenci powinni dyskutować, dzielić się
wnioskami, doskonalić umiejętność wyrażania własnych opinii, argumentacji.
Seminarium

dyplomowe

to

spotkania

grup

studenckich,

zbliżonych

zainteresowaniami, często w związku z podjętymi tematami prac dyplomowych. Podczas
seminariów studenci regularnie mają okazję do dyskusji i przedstawiania swojego zdania,
opinii w tematach poruszanych przez pozostałych uczestników spotkania bądź
prowadzącego, który chce poszerzyć wiedzę studentów.
Nie ma jednej formy seminarium, tym bardziej nie można powiedzieć, że istnieje
jedna dobra forma. Zależy ona przede wszystkim od prowadzącego. Jedną z częściej
spotykanych praktyk, jest przygotowanie materiałów przez studentów i przedstawianie
grupie. Materiały te najczęściej są powiązane z pracą dyplomową. Zabieg ten ma na celu
pobudzenie studentów do działania i rozpoczęcia pisania pracy. Kolejną z dość często
spotykanych praktyk jest zadawanie studentom do przeczytania fragmentów literatury, po
czym na spotkaniu studenci mogą podjąć dyskusję w danym temacie. Seminaria,
szczególnie w końcowym stadium pisania pracy dyplomowej, służą głównie
konsultacjom z promotorem.
Seminarium to bardzo ważny element studiów. Podczas tych zajęć studenci mają
jeszcze większą szansę na zabranie głosu niż na ćwiczeniach czy konwersatoriach.
Często wiąże się to z wielkością grup, do jakich należą. Studenci śmiało mogą dzielić się
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pomysłami, poznają różne perspektywy, ćwiczą umiejętności związane z dyskusją czy
aktywną rozmową. Nieczęsto seminaria traktowane są jak lekcje wychowawcze.
Im więcej dyskusji i rozmowy podczas tych zajęć, tym są one bardziej wartościowe dla
słuchaczy. Nieraz też dzięki różnym opiniom i głosom zdobywane są nowe
doświadczenia, a co za tym idzie, głos studencki w pracy dyplomowej nie jest suchym
rozważaniem, lecz zawiera poglądy młodego naukowca.
Żeby móc spojrzeć bardziej przekrojowo na temat seminariów, autorka
przedstawiła poniżej zestawienie 10 skróconych opisów seminariów na podstawie
platformy USOS z różnych uczelni.

Lp.

Nazwa uczelni

Jednostka

Skrócony opis (zachowana
oryginalna pisownia)

Seminarium
magisterskie

Rodzaj przedmiotu: seminarium
Wymagania wstępne: znajomość
edytora tekstu
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie
Założenia i cele przedmiotu: pomoc
w realizacji pracy dyplomowej
Metody dydaktyczne: metody
aktywizujące (dyskusja dydaktyczna,
studia przypadków), referaty
wygłaszane przez studentów1.

Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie

Katedra
Technologii
Produktów
Roślinnych i
Higieny Żywienia
(z laboratorium
MCMŻ)

Seminarium
magisterskie

Przedmiot umożliwia studentom
zaprezentowanie założeń oraz
wyników pracy magisterskiej. Student
zapoznaje się z formalnymi zasadami
i wymogami przygotowania pracy
magisterskiej do druku oraz formą jej
obrony2.

Politechnika
Warszawska

Wydział Fizyki

Seminarium
inżynierskie

Nauczenie się sposobu prezentacji
pracy. Zapoznanie z zagadnieniami
i tematyką prac dyplomowych

Politechnika
Białostocka

Wydział Inżynierii
Zarządzania

2.

3.

1.

Rodzaj
seminarium

1

https://usosweb.pb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=ZSU03071
(dostęp 15.11.2021 r.).
2

https://usosweb.urk.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=T.3s.SDPM.
SM.TTZTO.T (dostęp 15.11.2021 r.).
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realizowanych przez innych
studentów kierunku Fotonika3.

4.

5.

6.

Uniwersytet Łódzki

Wydział
EkonomicznoSocjologiczny

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki,
Astronomii i
Informatyki
Stosowanej

Uniwersytet
Przyrodniczy we
Wrocławiu

Wydział
PrzyrodniczoTechnologiczny

Seminarium
licencjackie

Celem seminarium jest zapoznanie
studentów z zasadami pisania pracy
licencjackiej, określenie obszaru
badawczego pracy licencjackiej,
przygotowanie koncepcji pracy,
dyskusja nad podejmowanym w pracy
problemem badawczym oraz
prezentacja pracy własnej studenta4.

Seminarium
inżynierskie

Seminarium służy kształceniu
umiejętności publicznej prezentacji
zagadnień technicznych/inżynierskich
na podstawie literatury i wyników
własnej pracy oraz umiejętności ich
dyskutowania5.

Seminarium
magisterskie

Studenci przedstawiają założenia
metodyczne do prac magisterskich
w świetle przeglądu literatury.
Prezentacje zawierają: sprecyzowanie
problemu naukowego i celu pracy,
przegląd wiedzy dotyczącej tego
problemu w świetle literatury
i propozycję metodyki pracy.
W dyskusji prowadzonej przez
studentów szczególną uwagę
poświęca się merytorycznej stronie
i kompletności prezentacji oraz
aspektom metodycznym
projektowanych badań. Studenci
przygotowują też opracowania
w formie pisemnej6.

3

https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=1050FO000-ISP-7SDY (dostęp 15.11.2021 r.).
4
https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=0600PAPM6Z (dostęp 15.11.2021 r.).
5
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0800SEMINŻ (15.11.2021 r.).
6
https://usos.upwr.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=POSSM%3ESEMKIE2 (dostęp 15.11.2021 r.).
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7.

8.

9.

10.

Uniwersytet
Warszawski

Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w
Krakowie

Uniwersytet
HumanistycznoPrzyrodniczy im. Jana
Długosza w
Częstochowie

Uniwersytet
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w
Warszawie

Instytut Lingwistyki
Stosowanej

Wydział Historii i
Dziedzictwa
Kulturowego

Wydział
FilologicznoHistoryczny

Wydział Prawa i
Administracji

Seminarium
licencjackie

Podczas trwania kursu studenci pod
kierunkiem promotora samodzielnie
przygotowują prace licencjackie.
Zajęcia poświęcone są omawianiu
postępów pracy7.

Seminarium
licencjackie

Seminarium poświęcone
problematyce historii Europy
Wschodniej w XIX i XX wieku. Zakres
tematów obejmuje zagadnienia
metodologiczne, podczas których
omawia się problemy związane
z przygotowaniem pracy i kształci się
warsztat redakcyjny, historię
poszczególnych krajów i narodów
w Europie Środkowo-Wschodniej,
oraz historię Kościoła katolickiego
i Cerkwi prawosławnej na
wymienionym obszarze8.

Seminarium
licencjackie

Zajęcia mają na celu zapoznanie
studentów z teorią pisania pracy
licencjackiej, spełniającej wymogi
formalne stawiane pracom
dyplomowym a także służy
konsultacjom przy pisaniu pracy
licencjackiej na temat wybranego
przez studenta zagadnienia9.

Seminarium
magisterskie

Seminarium magisterskie ma na celu
przygotowanie studentów do pisania
pracy magisterskiej. Na zajęciach
omawiane są wymagania
metodologiczne stawiane pracom
dyplomowym oraz efekty pracy
magistrantów10.

7

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=32011SEMLH (dostęp 15.11.2021 r.).
8

https://usosweb.upjp2.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=HIS%3Es
emlic (dostęp 15.11.2021 r.).
9
https://usosweb.ujd.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WFH-HISL-06-SL (dostęp 15.11.2021 r.).
10

https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=WPPR-SEM-5WS&callback=g_b8ae05a7 (15.11.2021 r.).

5

Na

podstawie

powyższych

skróconych

opisów

można

wywnioskować

podstawowe cele i założenia seminarium dyplomowego.
Seminarium ma pomóc w napisaniu pracy dyplomowej, ale ta pomoc nie ma
na celu wyręczać uczestników zajęć. Studenci podczas seminariów mają brać czynny
udział w dyskusjach, co nauczy ich argumentacji i pokaże, jak bronić swojej tezy.
Uczestnicy seminariów mogą przedstawiać referaty. Krótkie treści pisane przygotowują
studentów do stworzenia pracy licencjackiej, inżynierskiej czy magisterskiej. Student
oswaja się z biblioteką, gdzie musi szukać informacji do swojego referatu, uczy się, jak
zarządzać swoim czasem, jak prowadzić i opisywać badania, jak swoje myśli w sposób
naukowy przelewać na papier. Co więcej, jeśli referat nawiązuje do tematu pracy, to dzięki
wcześniejszej analizie materiałów można już zbierać dane, które wykorzysta przy pisaniu
pracy. Seminarium to też czas, kiedy studenci mogą poszerzyć swoje horyzonty
i usłyszeć, jakie tematy interesują koleżanki i kolegów z roku. Tworzą obszary badawcze
i konspekt swojej pracy. Jest to też okres konsultacji i rozmów z promotorem, studenci
mają szansę podzielić się swoimi obawami, przemyśleniami. Podczas seminarium
student powinien dowiedzieć się, jak formalnie powinna wyglądać jego praca, jakie treści
musi zawierać, jakim językiem powinna być napisana oraz jak wygląda ostatni
etap - obrona.
Dodatkowo warto pochylić się jeszcze nad dwiema definicjami. Pierwsza,
Andrzeja Chodubskiego ze Wstępu do badań politologicznych z 2004 roku, przedstawia
seminarium jako to, które w procesie akademickiej edukacji stanowi najwyższą formę

ćwiczeń. Jego zadaniem jest przygotowanie studenta do podjęcia próby własnej pracy
naukowo-badawczej.

Student

wykorzystuje

całokształt

umiejętności

nabytych

na ćwiczeniach i proseminariach. Seminarium pogłębia wiedzę metodologiczną o pracy
naukowo-badawczej; w dyskursie intelektualnym ujawnia wiedzę z danej dyscypliny
naukowej. Seminarium wieńczy przygotowanie pracy dyplomowej. Druga definicja,
z Nowego słownika pedagogicznego Wincentego Okonia z 2001 roku: nazwa od łac.
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semen – nasienie a więc „szkółka roślin11”. Forma zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej,
prowadzonych przez profesora lub docenta, której celem jest pogłębienie wiadomości
z pewnej dziedziny wiedzy oraz opanowanie metod badań naukowych w tej dziedzinie;
udział w s., zwykle 2-letni, polega na samodzielnym opracowaniu wybranego zagadnienia
naukowego przez każdego uczestnika oraz na uczestnictwie w dyskusjach nad
przedstawionymi

zagadnieniami12.

Obie

definicje

zdecydowanie

zgadzają

się

z poprzednio przedstawionymi informacjami odnośnie seminariów.
Promotor pracy dyplomowej jest to często kluczowa postać w pisaniu pracy.
Poza stałym prowadzeniem seminariów, jest mentorem, wsparciem i głosem doradczym
dla studentów. To on ma doświadczenie, którego studentom często brakuje. W związku
z tym, że niejednokrotnie jest to jedyna praca, jaką studenci piszą w czasie trwania
studiów, głos naukowca jest nieoceniony. Często na uczelniach mówi się o relacji mistrzuczeń, a seminarium, jako ta szczególna forma zajęć, pokazuje, jak bardzo ta relacja jest
potrzebna w trakcie trwania studiów.
Praca dyplomowa - praca licencjacka, inżynierska czy magisterska ma też
określone ramy formalne. Każda uczelnia przedstawia wymogi techniczne, co do tego jak
powinna wyglądać praca, natomiast wartość merytoryczna, to nasza własny wkład.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce13 opisuje pracę dyplomową, jako
samodzielne opracowanie zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo
dokonania technicznego lub artystycznego, prezentujące ogólną wiedzę i umiejętności
studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności
samodzielnego analizowania i wnioskowania. Jeżeli praca dyplomowa jest pracą

11

A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
s. 206.
12
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, ŻAK Wydawnictwo Akademickie, s. 353.
13
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 r., poz. 1668, z późn.
zm.
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pisemną, uczelnia sprawdza ją przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Wytyczne pisania prac dyplomowych
Wymogi dotyczące zasad pisania prac dyplomowych w dużej mierze są do siebie
bardzo podobne na polskich uczelniach. Przede wszystkim praca dyplomowa
(licencjacka, inżynierska, magisterska) jest samodzielnym, pisemnym, opracowanym
przez studenta dziełem, pod kierunkiem promotora.
Każda uczelnia przedstawia wzór pierwszej strony tytułowej, najczęściej
znajdziemy na niej: tytuł pracy, nazwę uczelni, nazwę jednostki dydaktycznej, imię
i nazwisko studenta, numer albumu, rodzaj pracy, kierunek studiów i dane osoby, pod
której kierunkiem została wykonana praca. Kolejna strona to streszczenie pracy,
najczęściej minimalna liczba znaków, wskazana do opisania pracy to 1000 znaków ze
spacjami. Następnie wypisuje się słowa kluczowe, związane z pracą, np. 10 wybranych.
Dodatkowo podaje się jeszcze tytuł pracy w języku angielskim.
Środek pracy to wstęp, rozdziały, podrozdziały, zakończenie, bibliografia, spis tabel,
wykresów, rysunków. We wstępie student przedstawia cel pracy i jej przedmiot oraz
krótką charakterystykę kolejnych rozdziałów. W rozdziałach często mówi się o podziale
na część teoretyczną oraz empiryczną. Część teoretyczna oparta na analizie literatury,
natomiast empiryczna na analizie materiałów źródłowych. Zakończenie powinno
zawierać wnioski i uwagi końcowe. Każda tabela, wykres czy rysunek powinny być
odpowiednio

opisane,

ponumerowane,

zatytułowane

oraz

podpisane

źródłem

pochodzenia. Bibliografię tworzymy w oparciu o przypisy. Przypisy powinny zawierać imię
i nazwisko autora, rok wydania, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz
numer strony, jeśli jest to strona internetowa, wtedy link wraz z datą dostępu. Jeśli
powołujemy się na poprzednio użytą już pozycję, używamy skrótu tamże bądź ibidem.
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Tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy dyplomowej piszemy bez kropki na końcu. Sam
tekst pracy dyplomowej najczęściej jest pisany czcionką Times New Roman, rozmiar 12,
z odstępem między wierszami i akapitami - 1,5, w formacie arkusza A4. Marginesy
powinny wynosić 2,5, a strony powinny być ponumerowane - strona tytułowa nie jest
numerowana. Tekst pracy powinien być wyjustowany.
Powyżej wymienione zasady są stosowane na większości polskich uczelni, ale
mimo że praca jest ubrana w ramy formalne, to należy pamiętać, że środek i rozważania
należą do studenta.
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Proseminarium a seminarium
Proseminarium to typ zajęć poprzedzających seminarium dyplomowe, który ma
przygotować studentów do seminarium. Jego zadaniem jest wdrożenie studenta do

samodzielnej pracy badawczej; pod kierunkiem nauczyciela akademickiego rozwiązuje
on określony problem poznawczy, przy czym wykazuje się umiejętnością gromadzenia
materiałów źródłowych oraz literatury przedmiotu, które rozpoznaje w kontekście analizy
krytycznej; powinien też wykazać się znajomością metod i technik rozwiązywania danego
problemu, umiejętnością postawienia hipotezy i pytań badawczych pisze Andrzej
Chodubski we Wstępie do badań politologicznych14. Natomiast słownik języka polskiego
mówi o proseminarium, jako o zajęciach akademickich przygotowujących studentów do

samodzielnej pracy na seminarium15.
Studenci podczas proseminarium dowiadują się, czym jest praca dyplomowa i jaką
ma rangę. Pierwsze, krótkie, samodzielnie przygotowane teksty przypominają
uczestnikom o respektowaniu praw autorskich, jak również uczą, jak planować działania
związane z pisaniem pracy. Studenci uczą się wstępnej analizy dostępnych materiałów,
przygotowują pierwsze wnioski i opracowują tekst pod względem technicznym.
Proseminarium jest bezpiecznym wstępem do seminarium, gdzie student może już się
zastanawiać nad tematem pracy oraz nad przyszłym promotorem. Jest to czas, który
powinien pomóc rozwiać wszelkie wątpliwości przyszłemu seminarzyście. W jakich
tematach czuje się dobrze, co go szczególnie interesuje i nad jakimi zagadnieniami
najchętniej się pochyla.

14

A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
s. 206.
15
https://sjp.pwn.pl/sjp/proseminarium;2572710 (dostęp 15.11.2021 r.).
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Poza przygotowaniem studenta do seminarium dyplomowego, student powinien
zostać przygotowany od strony technicznej do wykonania pracy licencjackiej,
inżynierskiej czy magisterskiej. Często mówi się o takim elemencie przygotowawczym na
seminarium, ale czy to właśnie na proseminarium student nie powinien zostać wdrożony
w technikalia, aby seminarium mogło wnieść jak najwięcej, także tych merytorycznych
treści do pracy młodego naukowca?
Dobrze poprowadzone proseminarium powinno ułatwić studentowi dalszą pracę
nad pracą dyplomową podczas seminarium właściwego. Proseminarium i seminarium
powinny się uzupełniać, aby studenci mogli z nich jak najwięcej wyciągnąć, niestety nie
ma nic gorszego, jak poczucie straconego czasu.
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Jaką rolę powinno odgrywać seminarium
w procesie pisania pracy dyplomowej
Rola seminarium jest określana przede wszystkim przez promotora. To on ma
zdecydowany wpływ na to, jakie treści czy też doświadczenia wyniesie seminarzysta.
Promotor ustala tempo seminarium, wyznacza kierunki, granice. Niejednokrotnie można
się spotkać ze sprzecznymi opiniami i odczuciami, co do seminariów. Opinie generowane
są przez beneficjentów, czyli studentów. Zależy to przede wszystkim od tego, z jakim
typem studenta mamy do czynienia. Są studenci, którzy potrzebują wsparcia i dopingu,
bez którego nie można mówić o napisaniu pracy. Kolejna grupa samodzielnie potrafi
wyznaczyć sobie cele i harmonogram prac, jest zdeterminowana, aby obronić się
w terminie i to najlepiej w pierwszym. Następna grupa zaczyna pracować w ostatnim
momencie, kiedy jest to tzw. ostatni dzwonek przed możliwą obroną, najczęściej te osoby
bronią się w drugim terminie. Są też wieczni studenci, którzy próbują co roku obronić
swoją pracę dyplomową, tu sukces często przychodzi w ciągu dwóch lat od uzyskania
absolutorium, kiedy to studenci nie muszą wyrabiać jeszcze różnic programowych.

Są różne typy studentów, ale są też różne typy promotorów. Pierwszym typem
promotora jest osoba, która daje wolną rękę seminarzyście, tak naprawdę od Ciebie
zależy, kiedy się obronisz, najważniejsze jest uczestnictwo w zajęciach i wykonywanie
małych zadań na zajęcia. Kolejny typ to osoba, która wyznacza cele, seminarzysta pracuje
według ściśle określonego harmonogramu i też rozlicza się z postępów prac. Są też
promotorzy, którzy poza efektami w postaci kolejnych rozdziałów, oczekują czynnego
uczestnictwa w życiu naukowym, prezentacji badań, pisania artykułów naukowych,
najczęściej studenci, spod takich skrzydeł kontynuują karierę naukową na uczelni.
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Wracając do głównego zagadnienia dotyczącego tego, jaką rolę powinno odgrywać
seminarium w procesie pisania pracy dyplomowej, należy zastanowić się nad podziałem
punktów ECTS, a co za tym idzie nad zaangażowaniem studenta i jego pracą własną nad
pracą

dyplomową.

Ile

godzin

pracy

własnej

student

powinien

poświęcić

na przygotowanie, badania, research, zebranie materiałów, analizę, pisanie pracy? A ile
z tej pracy powinien wykonać podczas seminarium? Wydawać by się mogło, że
seminarium w tym wypadku powinno być miejscem, w którym student może się
skonsultować, zapytać grupy i promotora o zdanie, poddać pod dyskusję swoje
wątpliwości wobec niektórych zagadnień.

Niestety, ale przedstawiona powyżej forma ma nieco utopijny kształt. Dlaczego
utopijny? Ponieważ uczelnia z góry zakłada zaangażowanie ze strony studenta na
najwyższym poziomie. Zakłada się wiele godzin pracy własnej studenta poświęconej
właśnie w tym temacie. Niestety w większości przypadków praca pisana jest na akord,
a naukowość dokumentu ogranicza się do źródeł tekstowych znalezionych w internecie
bądź, po krótkich poszukiwaniach, w bibliotece uczelni. Często zwiększony czas,
założony w programie studiów na seminarium dyplomowe, może mieć odzwierciedlenie
w momencie przeprowadzania badań przez studenta, czy to w laboratorium, czy też
poprzez prowadzenie wywiadów i ankiet wśród respondentów. Opracowanie wyników, jak
również uprzednie przygotowanie badania, procedury wraz z jej przeprowadzeniem
często zajmuje znakomitą większość czasu studenta, po czym musi on jeszcze
przygotować tekstowe podsumowanie zrealizowanych działań. Jak najbardziej można
wtedy zauważyć korelację między przypisanymi punktami ECTS do faktycznej pracy,
wykonanej przez studenta.
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Porównanie przykładowych sylabusów
seminariów
Profil praktyczny a ogólnoakademicki
Zgodnie z ustawą16 studia mogą być prowadzone na profilu praktycznym lub
ogólnoakademickim. Na profilu praktycznym ponad połowa punktów ECTS musi być
przypisana do zajęć, które kształtują umiejętności praktyczne. Studia o profilu
praktycznym przewidują praktyki zawodowe w wymiarze 6 miesięcy (studia pierwszego
stopnia i jednolite magisterskie) oraz 3 miesięcy (studia drugiego stopnia). W ramach
studiów o profilu praktycznym, zgodnie z ustawą, co najmniej 50% godzin zajęć ma być
prowadzonych przez nauczycieli akademickich, którzy są zatrudnieni w tej uczelni jako
w podstawowym miejscu pracy. Uczelnie zawodowe prowadzą tylko i wyłącznie studia
o profilu praktycznym.

Na profilu ogólnoakademickim, ponad połowa punktów ECTS musi być przypisana
zajęciom, które są związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową. Co najmniej
75% godzin zajęć musi być prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych
w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

Możemy się spotkać z sytuacją, kiedy ten sam kierunek studiów, ale na różnych
uczelniach może mieć różne profile. Wszystko zależy od spełnienia powyższych kryteriów
ustawowych. Nie możemy jednoznacznie określić, która uczelnia lepiej kształci, czy ta

16

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 r., poz. 1668, z późn.
zm.
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o profilu praktycznym, gdzie docelowo student powinien być lepiej przygotowany
do praktycznego wykonywania zawodu, czy ta o profilu ogólnoakademickim, gdzie
student mimo mniejszej liczby przedmiotów praktycznych zdobywa mocne zaplecze
teoretyczne i naukowe.

Informatyka, II stopień, seminarium magisterskie
Uczelnia

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu

Profil

Praktyczny

Ogólnoakademicki

Cel kursu

Efekty uczenia się
(wiedza,
umiejętności,
kompetencje
społeczne)

Celem kursu jest umożliwienie
studentom prezentacji i
omówienia końcowych wyników
pracy i projektu dyplomowego
oraz nabycia doświadczenia w
publicznej prezentacji wyników
pracy badawczej. W ramach
kursu będą dyskutowane
również aktualne trendy
rozwojowe w dziedzinie
informatyki.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów
z aktualnie realizowanymi problemami
badawczymi, naukowymi oraz rozwojowymi
z zakresu wybranych obszarów informatyki.
Cel ten będzie realizowany poprzez:
kształtowanie umiejętności prezentowania
wyników prac naukowo-badawczych,
samodzielne przygotowanie pod opieką
promotora pracy o charakterze
systematyzującym i projektowym, badawczym
lub aplikacyjnym.

W01: ma aktualną wiedzę o
trendach rozwojowych w
obszarze informatyki
W02: orientuje się w istotnych
nowych osiągnięciach w
zakresie informatyki
W03: orientuje się w
problematyce badawczej
Instytutu

•

U01: potrafi referować
poszczególne etapy realizacji
pracy i projektu dyplomowego
U02: zna reguły kreatywnej
dyskusji
U03: korzysta z narzędzi
informatycznych do

•

•
•

•

Potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę
z zakresu wybranych obszarów
informatyki do rozwiązywania problemów
stawianych podczas zajęć.
Zna podstawy metodologii prowadzenia
badań w obszarze danego kierunku.
Potrafi identyfikować problemy badawcze
oraz pogłębia wiedzę z zakresu
wybranych obszarów informatyki
związanych z problematyką seminarium.
Potrafi dobierać właściwe narzędzia
badawcze, a także projektować warsztat
badawczy.
Potrafi projektować rozwiązania lub
modyfikacje istniejących rozwiązań.
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przygotowania prezentacji z
zakresu pracy dyplomowej
K01: potrafi określić kierunki i
sposoby dalszego zdobywania
wiedzy w zakresie
podejmowanej w pracy
problematyki badawczej
K02: rozumie znaczenie i
wpływ na rozwój społeczeństw
aktualnych wyzwań lub
problemów naukowych
w dziedzinie informatyki

•

•

•

Potrafi przygotować i zaprezentować
krótkie opracowanie wybranego problemu
w sposób zrozumiały dla innych
uczestników. Potrafi redagować spójną
i logiczną wypowiedź z wykorzystaniem
poprawnej i terminologii.
Potrafi poszerzać swoją wiedzę poprzez
samodzielne poszukiwania w istniejących
opracowaniach naukowych.
Potrafi samodzielnie rozwiązać problem
teoretyczny lub praktyczny.

Porównując oba profile, w efektach uczenia się przedstawionych w sylabusie zajęć
w profilu ogólnoakademickim można zauważyć zdecydowany nacisk na elementy
badawcze. Oba sylabusy poza wspomnianym elementem są do siebie bardzo podobne.
Poza elementem badawczym ciężko znaleźć widoczne rozróżnienie, które wskazywałoby
wprost na profil praktyczny lub ogólnoakademicki.
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Kierunki humanistyczne, społeczne i ścisłe
Filologia polska, II stopień, seminarium magisterskie17
Uczelnia

Uniwersytet Rzeszowski

Obszar kształcenia

Nauki humanistyczne

Cel kursu

Przygotowanie studentów do redagowania własnego tekstu (pracy
magisterskiej); wypracowanie koncepcji pracy – tematu, struktury
i metodologii. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania
i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnego
napisania pracy magisterskiej. Uściślenie i poszerzenie
zainteresowań naukowych studentów.

Student/ka zna terminologię filologiczną na poziomie
rozszerzonym, szczególnie w zakresie tematyki seminarium.
Student/ka zna i rozumie zaawansowane metody analityczne oraz
teorie badawcze stosowane w literaturoznawstwie w zakresie
obszaru badań związanego z tematyką seminarium.
Efekty uczenia się
(wiedza, umiejętności,
kompetencje
społeczne)

Student/ka potrafi formułować w toku dyskusji własne poglądy,
odnosząc się do opinii wyrażanych przez innych członków grupy.
Student/ka potrafi wyszukiwać i przetwarzać specjalistyczne
informacje niezbędne do opracowania tematu pracy dyplomowej.
Student/ka potrafi wykazać się poszerzoną i kontekstualną wiedzą
w zakresie recepcji literatury dla dzieci i młodzieży, analiz i
interpretacji tekstów literackich i innych tekstów kultury oraz
podstawowych zagadnień dotyczących edukacji polonistycznej
w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
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https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/filologiapolska/sylabusy/sylabusy-dla-cyklu-ksztalcenia-2019-2022--studia-s (dostęp 15.11.2021 r.).
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Bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopień, seminarium magisterskie18
Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

Obszar kształcenia

Nauki społeczne

Cel kursu

Przedmiot obejmuje:
- przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora
- identyfikację i analizę problemu badawczego
- metody i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy
magisterskiej.
Student zna i rozumie istotę, miejsce i znaczenie bezpieczeństwa
wewnętrznego jako dyscypliny nauk społecznych oraz jego relacje
(przedmiotowe i metodologiczne) z innymi dyscyplinami, takimi jak
m.in. nauki o polityce. Ponadto student dysponuje poszerzoną
i pogłębioną wiedzą na temat metod i technik badawczych
wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie. (K_W01)

Efekty uczenia się
(wiedza,
umiejętności,
kompetencje
społeczne)

Student potrafi analizować i wyjaśniać wzajemne relacje
i zależności zjawisk odnoszących się do bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz poszczególnych
rodzajów bezpieczeństwa (m.in. energetycznego, społecznego,
politycznego). (K_U01)
Student potrafi analizować (z wykorzystaniem pogłębionej
teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, w tym szczególnie te
odnoszące się do wymiaru politycznego, ekonomicznego oraz
społecznego bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji kryzysowych i zagrożeń dotykających jednostki,
społeczeństwa i państwa. (K_U02)
Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną (w tym
metodologiczną) zdobytą na zajęciach do samodzielnego napisania
pracy magisterskiej. Potrafi także stawiać hipotezy badawcze
i weryfikować je. (K_U03)
Student jest gotów do napisania pracy magisterskiej w sposób
profesjonalny i etyczny oraz do propagowania wskazanych wartości
w pracy zawodowej. (K_K03)

18

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2102
-BW-M-D4SEMA&callback=g_0acd7b71 (dostęp 15.11.2021 r.).
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Bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopień, seminarium magisterskie
Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

Obszar kształcenia

Nauki społeczne

Cel kursu

Przedmiot obejmuje:
- przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora
- identyfikację i analizę problemu badawczego
- metody i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy
magisterskiej.
Student zna i rozumie istotę, miejsce i znaczenie bezpieczeństwa
wewnętrznego jako dyscypliny nauk społecznych oraz jego relacje
(przedmiotowe i metodologiczne) z innymi dyscyplinami, takimi jak
m.in. nauki o polityce. Ponadto student dysponuje poszerzoną
i pogłębioną wiedzą na temat metod i technik badawczych
wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie. (K_W01)

Efekty uczenia się
(wiedza,
umiejętności,
kompetencje
społeczne)

Student potrafi analizować i wyjaśniać wzajemne relacje i
zależności zjawisk odnoszących się do bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz poszczególnych
rodzajów bezpieczeństwa (m.in. energetycznego, społecznego,
politycznego). (K_U01)
Student potrafi analizować (z wykorzystaniem pogłębionej
teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, w tym szczególnie te
odnoszące się do wymiaru politycznego, ekonomicznego oraz
społecznego bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji kryzysowych i zagrożeń dotykających jednostki,
społeczeństwa i państwa. (K_U02)
Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną (w tym
metodologiczną) zdobytą na zajęciach do samodzielnego napisania
pracy magisterskiej. Potrafi także stawiać hipotezy badawcze
i weryfikować je. (K_U03)
Student jest gotów do napisania pracy magisterskiej w sposób
profesjonalny i etyczny oraz do propagowania wskazanych wartości
w pracy zawodowej. (K_K03)
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Chemia, I stopień, seminarium licencjackie19
Uczelnia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Obszar kształcenia

Nauki ścisłe

Cel kursu

Efekty uczenia się
(wiedza, umiejętności,
kompetencje społeczne)

19

Merytoryczne przygotowanie studentów do projektu
dyplomowego; ugruntowanie wiedzy i umiejętności związanych
prowadzeniem badań, prezentacją wyników, argumentowaniem
w dyskusji naukowej oraz samodzielnym doborem źródeł
naukowych
i wyszukiwaniu w nich potrzebnych informacji; rozwijanie
umiejętności rozumienia tekstów naukowych w zakresie chemii
na poziomie podstawowym w języku polskim oraz angielskim;
rozwijanie i pogłębianie współpracy pomiędzy studentem
a opiekunem naukowym.
W1 - wymienia i opisuje podstawowe aspekty prawne i etyczne
związane z pracą naukowo-badawczą oraz dydaktyczną
W2 - zna metody statystyczne wykorzystywane przy
opracowywaniu zebranych danych
W3 - charakteryzuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej, prawa
autorskiego i patentowego
U1 - identyfikuje, analizuje i rozwiązuje problemy z zakresu
szeroko pojętej chemii w oparciu o zdobytą wiedzę
U2 - wykorzystuje podstawowe pakiety oprogramowania
użytkowego do rozwiązywania problemów z zakresu chemii
U3 - przygotowuje udokumentowane opracowanie określonego
problemu z zakresu wybranych zagadnień chemicznych
U4 - przedstawia w sposób przystępny, językiem naukowym
typowym dla nauk chemicznych podstawowe fakty z chemii
U5 - umie uczyć się samodzielnie
K1 - identyfikuje poziom swojej wiedzy i umiejętności
K2 - docenia potrzebę ciągłego dokształcania się oraz rozwoju
osobistego
K3 - szanuje i docenia znaczenie własności intelektualnej
w swoim działaniu, w działaniu innych osób, postępuje etycznie

http://wril.uwm.edu.pl/sites/default/files/u3/sylabusy_programu_8601-sl-chst_krk.pdf (dostęp 15.11.2021 r.).
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W powyższych sylabusach warto zwrócić uwagę na kierunkowe efekty kształcenia,
na które składają się: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. Z czego szczególnie
należy pochylić się nad tematem kompetencji społecznych. Bez pełnego zaangażowania
promotora w całym procesie pisania pracy dyplomowej, a szczególnie zajęć
seminaryjnych jako studenci nie jesteśmy w stanie w pełni rozwinąć tych kompetencji.
Każdy z powyższych sylabusów został dopasowany do specyfiki obszaru
kształcenia danego seminarium. Są w nich wskazane elementy specyficzne dla danego
kierunku studiów, co wskazuje na dopasowanie tematyki do obszaru z jakiego jest
prowadzone wskazane seminarium. Można zauważyć natomiast podobieństwa
występujące w trzech powyższych przykładach, które przekładają się bezpośrednio na
wcześniejsze założenia omawianego seminarium. Na szczególną uwagę zasługuje
aspekt analizy wskazany w trzech poniższych przykładach:
Nauki humanistyczne: Student/ka potrafi wyszukiwać́ i przetwarzać́ specjalistyczne

informacje niezbędne do opracowania tematu pracy dyplomowej.
Nauki społeczne: Student potrafi analizować i wyjaśniać wzajemne relacje i zależności

zjawisk odnoszących się do bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz
poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa (m.in. energetycznego, społecznego,
politycznego). (K_U01)
Nauki ścisłe: U1 - identyfikuje, analizuje i rozwiązuje problemy z zakresu szeroko pojętej

chemii w oparciu o zdobytą wiedzę
Można wyciągnąć z powyższego następujące wnioski - opisanie zdarzeń, tematów
czy zagadnień nie powinno zostać pozostawione bez komentarza w pracy dyplomowej.
Młody naukowiec powinien umieć opisywać zjawiska i je analizować. Proces pracy
dyplomowej powinien wnosić wartość dodaną do świata nauki, nie powinny to być same
parafrazy czy też na nowo przedstawione suche fakty. Każdy opisany element, który ma
znaczenie dla pracy, powinien zostać poddany analizie, dogłębnie zbadany i opisany.
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Dobre praktyki przy realizacji seminariów
✓

Zastanów się nad prowadzeniem badań wspólnie z prowadzącym.

✓

Zastanów się nad podzieleniem badań na kilku seminarzystów bądź
nad wspólną pracą nad jednym, szerokim zagadnieniem.

✓

Systematyczna praca z harmonogramem i rozliczaniem postępów
pracy ułatwi Ci rozliczanie się z efektów u promotora, ale też zniweluje
stres i zapobiegnie pisaniu pracy na akord.

✓

Wybierając temat pracy pomyśl o tym, żeby był związany z Twoimi
zainteresowaniami (i oczywiście powiązany z kierunkiem studiów).
Pisanie pracy będzie dużo bardziej ciekawe i odkrywcze.

✓

Idź za ciosem, nie stresuj się brakiem weny. Dzięki podziałowi pracy na
rozdziały i podrozdziały możesz wyjść z tematu i wejść w inny, który
w danym momencie wydaje się łatwiejszy, ciekawszy.

✓

Przygotowując konspekt zastanów się, jaką literaturę chciałbyś
wykorzystać w pisaniu pracy. Wcześniejsze szukanie źródeł pomoże
odnaleźć Ci kierunek, w jakim może zmierzać Twoja praca.

✓

Warto zacząć pisanie pracy od części teoretycznej, ale równolegle
należy pamiętać o badaniach, które, niestety, zostawia się najczęściej
na sam koniec.

✓

Zaprzyjaźnij się z Google Docs, często może to być Twoje koło
ratunkowe - wersja online pracy łącznie ze wszystkimi zmianami
zawsze będzie pod ręką. A każda możliwa utrata dokumentu będzie
tylko anegdotą opowiadaną przez starszych kolegów lub koleżanki.

✓

Nie zastanawiaj się, kiedy wypadają najbliższe dni wolne, nawet
2 godziny dziennie poświęcone na pisanie pracy zbliżają Cię do
osiągnięcia upragnionego tytułu.

✓

Pamiętaj, że nie jesteś sam, co roku z Twoimi dylematami mierzy się
tysiące studentów w całej Polsce.
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Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Edukacji i Nauki

