ZASADY SEMINARIÓW NA EUROPEISTYCE
1. Seminarium nie kończy się obroną pracy. Nie ma procesu recenzowania, etc.
2. Na koniec studiów studenci zdają egzamin ex universa - tezy do niego otrzymają w grudniu.
3. Seminaria mają charakter tematyczny: każdy prowadzący podaje zagadnienie/problem, wokół
którego organizowane jest seminarium.
4. Seminarium ma charakter projektowy: Zalecane jest, by studenci pracowali w grupach po 3-4
osoby. Studenci – w porozumieniu z wykładowcą – określają zagadnienie, które podejmą w toku
seminarium. Każdy student kończy seminarium krótką pracą badawczą (15-20 stron), podejmującą
jakiś (wąski) aspekt problematyki seminarium.
Regulamin stwierdza: „W toku seminarium studenci mogą pracować w grupach, lecz efektem seminarium są, podlegające ocenie
przez wykładowcę kierującego seminarium, wykonane indywidualnie przez każdego ze studentów prace badawcze, takie jak np.:
Opracowanie narzędzi badawczych (wywiadu, ankiety); Przeprowadzenie i opracowanie badań terenowych; Analiza (dokumentów, casestudy, systemowa, porównawcza, etc.); Stworzenie modelu teoretycznego, etc.”

5. Seminarium trwa cały rok:
Pierwszy semestr:
- pierwsze dwa miesiące (do +/- końca listopada) poświęcone są:
a) kwestiom metodologicznym (paradygmaty badawcze, metody i techniki, struktura badań)
koniecznym do wybrania metod pracy;
b) ustaleniu zagadnienia i zapoznaniu się wstępnego z literaturą przedmiotu przez uczestników
Czas ten jest potrzebny na określenie się przez grupy badawcze odnośnie tematu ich pracy i
stosowanych przez nich metod.
- w grudniu studenci prezentują i zatwierdzają swoje koncepcje prac i harmonogram badań,
prezentując jej źródła, metody, oraz paradygmat teoretyczny.
- jeżeli temat został zaaprobowany, w styczniu zobowiązani są (warunek zaliczenia pierwszego
semestru) przedstawić „metryczkę metodologiczną” (opis stanowiska ontologicznego i
epistemologicznego, paradygmatu teoretycznego, tezy, struktury i metod/technik badawczych pracy
oraz bibliografii) projektu do końca semestru. Możliwe jest rozszerzenie tego wymogu (np. o
wstępny kształt formularza wywiadów pogłębionych, etc.).
- Zaliczenie seminarium kończy się oceną.
Drugi semestr:
- drugi semestr poświecony jest na realizację badań. U jego progu należy przypomnieć techniczne
zasady pisania prac (rola przypisów, budowa paragrafów, zasady cytowań etc).
- badania powinny zostać zrealizowane pod kierunkiem prowadzącego seminarium (efekt: praca
seminaryjna) najpóźniej do 5 maja
- w maju jest czas na korektę prac i ich poprawę
- seminarium kończymy oceną na ostatnich zajęciach w II semestrze.
Egzamin dyplomowy:
Na egzamin studenci przynoszą swoją pracę do wglądu dla komisji (co najmniej jeden egz). Jedno
pytanie dotyczy zawsze pracy licencjackiej, pozostałe dwa są z toku studiów (tezy).

