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Osoby realizujące dr hab. Renata Skupin; 

efekty kształcenia - wiedza 
- zna literaturę przedmiotu (K_W01) 
- ma wiedzę dotyczącą warsztatu naukowego potrzebnego do napisania pracy magisterskiej (K_W01, 
K_W02, K_W05, K_W06) 
- zna metody badawcze służące do realizacji wybranego problemu badawczego (K_W02) 

efekty kształcenia - umiejętności 
- potrafi sformułować cel pracy, uzasadnić wybór tematu, określić problematykę badawczą i 
zagadnienia szczegółowe, dokonać wyboru metod badawczych oraz zastosować je do analizy i 
interpretacji źródeł (K_U03, K_U04) 
- umie dotrzeć do źródeł muzycznych i piśmienniczych potrzebnych do realizacji pracy (K_U03, 
K_U04) 
- posiada umiejętność pisania tekstu naukowego (K_U04) 

efekty kształcenia - kompetencje społeczne 
- wykazuje się samodzielnością w formułowaniu pytań i hipotez oraz poszukiwaniu odpowiedzi 
(K_K02, K_K04) 
- potrafi prezentować swoje opinie (K_K02, K_K04) 
- wykazuje otwartość na opinie i sugestie innych i umie z nich korzystać (K_K04, K_K06) 

założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu 

 opanowanie warsztatu naukowego w zakresie potrzebnym do realizacji pracy magisterskiej 
sposób realizacji 

zajęcia stacjonarne 
wymagania wstępne i dodatkowe 

- 
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu 

- 
bibliografia podstawowa 

1. Antczak Mariola, Nowacka Anna, Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa – jak tworzyć i 
stosować, Warszawa 2009. 
2. Pieter Józef, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967. 
3. Szkutnik Zdzisław, Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005. 
4. Zieliński Jarosław, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012. 

bibliografia uzupełniająca 
1. Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przekł. Grażyna 
Jurkowlaniec, Warszawa 2007. 
2. Maćkiewicz Jolanta, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2010. 
3. Pawłowski Tadeusz, Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1986. 
4. Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005. 

semestr forma zaliczenia forma zajęć wymiar godzin wycena ects 

2 zaliczenie bez oceny seminarium 7.5 2.0 

pedagog 
dr hab. Renata Skupin; 

treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia 
Zagadnienia związane z: 

 wyborem tematu i uzasadnieniem tego wyboru, 

 konfrontacją tematu z aktualnym stanem badań, 

 określeniem zakresu problematyki badawczej i wyodrębnieniem problemów szczegółowych, 

 poszukiwaniem źródeł muzycznych i piśmienniczych, 

 metodami badawczymi i wyborem metod adekwatnych do podjętego tematu, 



 analizą i interpretacją źródeł, 

 formułowaniem wniosków i syntez, 

 tworzeniem przypisów, bibliografii itp., 

 pisemnym opracowaniem zebranych danych, 

 streszczeniem pracy naukowej, 

 końcową redakcją tekstu. 
metody dydaktyczne 

 wykład 

 dyskusja 

 prezentacje (dotyczące różnych zagadnień związanych z projektowaniem i pisaniem pracy 
magisterskiej), przygotowywane przez studentów 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania 

 znajomość zagadnień omawianych na wykładach oraz wybranych fragmentów literatury przedmiotu 

 konspekt pracy na wybrany przez studenta temat badawczy 
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