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Streszczen ie

Waznym etapem ksztalcenia akademickiego.iest przygotowanie pracy dyplomowej. Spelnia ona

kluczow4 rolp w zakresie integrac.li rezultat6w nauczania uzyskanych w ramach r62nych

przedmiot6w. Pozwala tez na praktyczne wykorzystanie wiedzy w konkretnych sytuacjach po-

szukiwari empirycznych, a takze wzbogaca studentdw o nowe kompetenc.ie niemoZliwe do uzy-

skania w inny spos6b. Przygotowywanie pracy dyplomowe.i moZe inspirowai do samodzielno-

Sci i do oryginalno5ci przyjmowanych rozwi4zai. Mo2e te2 pozostawid trwaly Slad w postaci

uksztaltowanej postawy samodzielnoSci i tw6rczoSci.

Pelna realizacja wszystkich funkc.ii prac dyplomowych wymaga du2ego doSwiadczenia

i zazngaaowania promotora. Jest on mistrzem, kt6ry stanowii powinien wz6r osobowy odciska-

.i4cy sw6j trwaly Slad w sylwetce zawodowe.i swoich student6w.

A BACHELOR'S DISSERTATION IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL PREPA-

RATION ON HIGHER LEVEL

Summary

Preparation of a Bachelor's dissertation is an important stage of university education. It plays

a key role in the integration of all learning results achieved within various subjects. It allows to

use the knowledge in particular situations of empirical research and also gives students new

competences which are impossible to achieve in another way. Preparation of a Bachelor's dis-

sertation may inspire the students to their self-reliance and originality of proposed solutions. lt

may also leave a long-lasting mark in a lbrm ofstudents' independent and creative behavior.

Full realization of all the functions of Bachelor's dissertations demands great experience and

commitment of their supervisors. They are masters who establish a kind of a personal example

leaving a distinctive impression on prot-essional profile of the students.

Uwagi wstepne

W ksztalceniu akademickim wci42 dominuje ksztalcenie og6lne, pomimo podejmowanych

przez uczelnie pr6b edukacji zorientowanej na zaw6d, co czynione jest pod presje instrumen-

talnych oczekiwari kandydat6w na studia. W licznych postulatach pracodawc6w r6wnie2
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mozna spotkac doSi powszechny pogl4d, ze szkoly wy|sze ksztalc4 zbyt o96lnie, a przygo-

towanie absolwent6w nie spelnia oczekiwafi obejmowanych przez nich stanowisk zawodo-

wych. Z pewnoSci4 takie oczekiwania wiEZE siE z pewnymi uproszczeniami, a kiedy indziej

z wyidealizowanym postfzeganiem kszta{cenia i roli szk6l wylszych.

Pozostaj4c przy akceptacji ksztalcenia og6lnego, kt6rejest cech4 i szczeg6lnqwlaSciwo-

Sciq nauczania w szkolach wylszych,jestem zdania,2e poprzez prace dyplomowe prowadzo-

ne w ramach seminari6w dyplomowych w szkolnictwie wyZszym mozliwe jest wyposaZanie

sluchaczy w szereg kompetencji bardzo istotnych i potrzebnych do dobrego przygotowania

przyszlego absolwenta do pracy zawodowej. Mog4 one znaazqao przyczyni(, sig do zbli2enia

poznanej wiedzy teoretycznej do praktyki zawodowej i spolecznej. Praca dyplomowa jest

materialnym rezultatem i wiericzy dlugi okres uczestniczenia w seminarium dyplomowym.

Jest celem, ale zarazem stanowi drogowskaz wsp6ldzialania nauczyciela i studenta, moim

zdaniem bardziej znacz4cego niz sama praca. Na drodze przygotowania pracy majq miejsce

,,oparte na podmiotowoSci relacje miedzy jego profesorami i studentami. Zrodlem podmioto-

wo6ci w uniwersytecie jest dobrze zorganizowany proces ksztatcenia i poszukiwari naukowo-

badavyczych. PodmiotowoSi studenta i nauczyciela sprzyja rozwojowi przyjaznych, paftner-

skich i demokratycznych stosunk6w migdzy uczestnikami tych proces6w"r.

W $wietle licznych i wartoSciowych walor6w prac dyplomowych zadziwia, 2e prowa-

dzone s4 dyskusje podwazaj4ce ich znaczenie, a nawet pojawiaj4 sig sugestie o ich likwidacji.

Od kilku lat w zgodzie z Kartq Boloriskq w Polsce realizowany jest tr6jstopniowy system

ksztalcenia na poziomie wylszym (licencjat, magisterium, doktorat), z kt6rych ka2demu

przypisane s4 specyficzne dla niego cele i zadania. Przedstawione w niniejszym artykule roz-

wu2ania dotyczqksztalcenia na dw6ch pierwszych poziomach, choi z pewno5ci4 w wigkszo-

5ci mogE sig odnosii r6wniez do przygotowania doktoratu.

O szczeg6lnej roli ksztalcenia akademickiego

Szkof nictwo wyasze w Polsce bardzo intensywnie rozwinglo sip w trakcie trwania transfor-

macji ustrojowej. Po 1989 roku znaczqco zwipkszyla sig liczba szk6l wylszych, szczeg6lnie

niepublicznych, przybylo student6w i absolwent6w. Dostgp do szk6l wy2szych stal sig du2o

latwiejszy, moZna wrgcz m6wic o umasowieniu ksztalcenia na poziomie wy2szym. Wraz

z tym podni6sl sig poziom wyksztalcenia spoteczeistwa polskiego, kt6ry przez lata nie prze-

t 
K. Denek, LJniwersytet t, perspektwvie spolec:ehsltvcr ttiedry. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI

wieku.Ponraf i  2011. s.  109.
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kraczal 8,07o. R6wnoczeSniejednak pojawil sig niepok6j ojakoSc nauczania w szkolach wy2-

szych oraz o nadprodukcjq dyplom6w licencjackich i magisterskich, ktdre nie gwarantuj4juz

zdobycia pracy zawodowej. Nie podejmuj4c polemiki pogl4dem, 2e szkoly wylsze nie ksztal-

cqna zapotrzebowanie pracodawc6w stajE po stronie dbaloSci o wysokq jakoSi ksztalcenia

akademickiego.

tJdzial w zyciu akademickim w ka2dej z podejmowanych 16l nie wi4ze sig jednak wy-

lqcznie z pracqdydaktyczn4 - z nauczaniem i uczeniem sig i z nabywaniem nowych kompe-

tencji zawodowych. SEone wa2ne ikonieczne, jednakze nie jedyne. W dzialaniu uniwersytetu

istnieje bowiem wiele sposobnoSci doSwiadczania aktywnych poszukiwari zwiqzanych ze

stawianiem i rozwiqzywaniem problen,6w. Jest wigc mozliwoSi uczenia sig w ten spos6b

kreatywnoSci i zaangtzowania w procesy poznawcze. W szkole wylszej edukacja moie prze-

biegai trzema drogami: poprzez przekaz spoleczny, praktykowanie i na gruncie refleksji.

Szczeg6lnie trzecia z wymienionych dr6g sluzy rozwojowi, wymaga aktywno5ci poznawczej

uczqcego sig. W tym przypadku ,,refleksje nauczyciela i studenta sq podobne, stajq sig oni

partnerami w procesie wsp6lnie podejmowanych i rozwiqzywanych zadari, podstawowQ me-

todqjgst tutaj dyskusja, wymiana opinii w trakcie seminari6w czy spotkari kola naukowego

lub zespolu badawczego, przygotowywanie prac pisemnych i analiza ich recenzji; ta Scie2ka

zdobywania wiedzy i umiejgtnoSci zazwyczaj towarzyszy dw6m poprzednim, wykorzystuj4c

wiedzg albo gotow4 podana pvez nauczyciela czy inne 2r6dla, albo zdobyt4 ,,odkryl{' przez

wlasne dzialanie, rzadko wystgpuje samodzielnie; chodzi tu przede wszystkim o ,,wylwarza-

nie" wiedzy, atakae o stawianie hipotez i ich,,mySlowe" weryfikowanie dzigki zaanga2owa-

niu proces6w mySlenia pojqciowego, abstrakcyjnego, a nie tylko jej przyswajanie i odtwarza-

nie (droga I ) czy odkrywanie w procesie dzialania (droga 2)"2. Ksztalcenie w szkole wylszei

stwarza wiqc szereg mozliwoSci rozwojowych poprzez wykorzystywanie kaZdej ze wspo-

mnianych dr6g, przy czym najwigksz4 warto56 ma edukacja poprzez refleksjE (droga 3).

W tym zawiera siq r6znica pomigdzy ksztalceniem szkolnym i akademickim. Wydaje siq ona

by6 bardzo wyra2na i nie wynika tylko z poziomu dojrzaloSci uczqcych siq oraz charakteru

przekazywanych treSci. W szkole uczniowie pod kierunkiem nauczyciela poznajqstandardo-

wy material programowy. Ukierunkowaniem procesu nauczania szkolnego jest czgsto pod-

rgcznik, a nauczyciel jest jedynie osob4 kt6ra ma wyposaZy( ucznia w treSci ,,zaczerpnipte"

z podrgcznika (podrgcznik6w). W szkolach wylszych programy ksztalcenia majq natomiast

charakter autorski. O szczeg6lowych tre5ciach nauczania decyduje wykladajqcyje nauczyciel

2A.Brzeziriska, tnterakc-ujnyntodeledukacjitlsz*olewyiszej,fw'.lEvaluacjaprocesuksztatceniavszko-

le v'ylszej, red. A. Brzeziriska,.l. Brzezinski, Poznati 2000. s. 82.
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akademicki, kt6ry przekazuj4c wiedzg odwoluje sig do wtasnych badali i do swoich doSwiad-

czefi naukowych. To sprawia, 2e zaka2dym razem wyklad moze wyglqdac inaczej, bowiem

kazdy kolejny uwzglgdnia nowe elementy, jest konsekwencjq refleksji towarzyszqcych wy-

kladowcy na zajpciach poprzednich. OczywiScie stwarza to studentom mo2liwo6i ci4glego

doSwiadczania,,nowego odkrywania', nowych refleksji i poszukiwari pod kierunkiem osoby

prowadzqcej. Raczej nie zdarza sig odwzorowanie na wykladzie tre5ci z podrEcznika czy

skryptu - zazwyczaj wykladowca odwoluje sig do wielu r62nych 2r6del, do wlasnego do-

Swiadczenia, wtasnej wiedzy i swoich przemySlef. Najlepiej realizowany wyklad nie stwarza

moZliwoSci samodzielnego rozwi4zywania zlolonych problem6w. Te2 jest to trudne do zre-

alizowania na iwiczeniach, kt6re maj4 gl6wnie na celu upoglqdowienie i przeanalizowanie

zagadniefi poznanych na wykladach. Cwiczenia przy tym rzadko stwarzaj4 mo2liwo6i bezpo-

$redniej pracy z profesorem, zbadaczem o duzym do6wiadczeniu i dorobku naukowym, bo-

wiem zazwyczaj s4 prowadzone przez asystent6w i adiunkt6w. Seminaria dyplomowe powie-

rzane sA najbardziej doSwiadczonej kadrze. lch prowadzenie trwa od dw6ch do czterech se-

mestr6w. Tak dlugi okres wsp6lpracy umoZliwia realizacjp licznych cel6w dydaktycznych

i wychowawczych, z kt6rych nadrzgdnym jest przygotowanie do samodzielnego wykorzy-

stywania nabytej w ramach r62nych przedmiot6w ksztalcenia wiedzy i umiejgtno3ci do roz-

wi4zywania interdyscyplinarnych problem6w. Seminarium dyplomowe ma wigc charakter

specyficznego sta2u, w jakims sensie jest praktyk4. Podejmowane do rozwi4zywania proble-

my majq zazwyczaj charakter praktyczny, sqzaczerpnigte z realnego rzeczywistego Swiata.

Wymagaj4 posilkowania sig przez sluchaczy profesjonalnymi instrumentami, kt6re bqd4 wy-

korzystywai w przyszlej pracy zawodowej. W trakcie seminari6w dyplomowych pod kierun-

kiem mistrza mozliwy jest szczeg6lnie dynamiczny rozw6j seminarzysty. Wynika to z nie-

ograniczonych mozliwo5ci, kt6re stwarza ta forma ksztalcenia akademickiego, w ramach kt6-

rej student ma mozliwoS6 systematycznego bezpoSredniego obcowania z osob4 promotora.

Wsp6lnie formuluj4 problemy badawcze, analizujq rzeczywistoSi, cwiczq wnikliwoSi jej

ogl4du, dociekaj4 spraw umykaj4cych i na co dziefi niedostrzeganych, ,,na kolejnych spotka-

niach omawia niepodobne problemy, wielokrotnie powraca do om6wionych i przepracowa-

nych juZ kwestii, chod w innym kontekScie, poddaje sig dany problem analizie z r62nych

punkt6w widzenia, pokazuje wzajemne powi4zania pomiqdzy omawianymi procesami i zja-

wiskami, kladzie sig nacisk na genezQ zjawisk oraz na ich konsekwencje"3. Praca na semina-

rium zawiera szereg element6w tw6rczych, kt6re sq mo2liwe w syuacji, gdy ma miejsce

3 
A. Brzeziriska, Miejsce e.waluacji v procesie ksztalcenia,{w'.1 Ewaluacja a jakoit ksztalcenia v' szkole

vviszei. red. A. Brzeziriska, J. Brzezifiski. A. Eliasz, Warszawa 2004. s 177.



Proca dyplomowa w przygotowaniu zowodowym...

,,odej5cie od modelu ,,pouczeniowego", metodycznego na rzecz modelu refleksyjnego, co

urnozliwia poglgbione rozumienie rzeczywistoSci. Dzialanie nauczyciela implikuje uklad

szczeg6lny, jest to relacja czlowiek - czlowiek w okreSlonym kontekScie. lmplikuje on po-

trzebg rozumienia podmiotu, wyjaSnienia dlaczego podmiot tak a nie inaczej sig zachowuje,

ale takle zdolnoSc empatycznego uto2samiania siE z podmiotem, umiejgtnoSi rozmowy -

dialogu jako swoistej relacji podmiotowo-podmiotowej"a. W trakcie seminarium nauczyciel

akademicki i student integruj4 swoj4 aktywnoSi poznawcz4 wsp6lnie podqlajqdrog4 docie-

kania i poznania. Wymaga to oczywiScie ich wzajemnej akceptacji i gotowoSci do Scislego

wsp6ldzialania opartego na poszanowaniu godno6ci partner6w przez siebie nawzajem.

Niekt6re funkcje pracy dyplomowej i seminarium dyplomowego

Praca dyplomowa spelnia liczne funkcje, kt6rych realizacjajest ograniczona lub wrgcz nie-

moZliwa w inny spos6b ni2 poprzezjej przygotowanie w ramach seminarium dyplomowego.

WyraZnie mozna to dostrzec przy analizie sktadnik6w recenzji pracy dyplomowej. Przygoto-

wuj4c.opinig o pracy recenzent powinien okreSlii czy jej tre5c jest zgodna z tematem pracy,

czy jest ona kompletna i czy posiada prawidlowq strukturg, czy odpowiednio wykorzystano

2r6dta i czy tekst zostal opracowany zgodnie z zasadami przygotowania tekstu naukowego,

jaki jest merytoryczny poziom pracy dyplomowej i czy wnosi ona nowe (nie musi) elementy

do wiedzy z danej dziedziny oraz jak moZna wykorzystai jej rezultaty. Powyzej przedstawio-

ne elementy oceny wskazujq jak wiele walor6w powinna miei praca dyplomowa. S4 to jed-

nak2e wymagania formalne, natomiast duZo wigcej mozliwo5ci rozwojowych stwarza spo-

sobnoSi tworzenia interakcji student - nauczyciel zachodzqcych w trakcie seminarium dy-

plomowego. Te oczywiScie nie s4 przedmiotem recenzji i majq charakter nieformalny. Bie2q-

ca wsp6lpraca nieanonimowych partner6w daje mozliwoSi trafnego rozpoznania strefu aktu-

alnego rozwoju oraz strefy najblizszego rozwoju studenta. ,,Takie podw6jne nastawienie na

osobg uczqcego sig (co potrafi wykonac samodzielnie, a w czym nale2y mu pomagai) czyni

edukacjg bardziej podmiotow4 w tym sensie, i2 nie tylko ksztaltuje nowe kompetencje, ale

tak2e daje mozliwoSi poszerzania poczucia kompetencji, a w efekcie poczucia sprawstwa,

poczucie wplywu na zdarzenia zachodzqce wok6l jednostki, daje jej poczucie bycia aktorem

i kreowania biegu zdarzeh, przeciwdzialania ksztaltowaniu sig poczucia bycia pionkiem

{ D. Nawrot, Rola trening|w tw6rczoici w ksztalceniu nauczycieli,,,lnnowacje w Edukacji Akademickiej"
2002. nr I. s. 78.
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w rQkach swego nauczyciela i biernego podlegania jego oddzialywaniom oraz ulegania wply-

wom otoczenia"5.

W Swietle powszechnej dostqpnoSci do informacji, a tak2e planowanych zmian w uzy-

skiwaniu uprawniefi zawodowych r6wniez poza edukacj4 formalnq bezpoSrednie relacje po-

miqdzy nauczycielem i uczniem staj4 sig wa2nym wyr62nikiem ksztalcenia akademickiego,

wdraZajqcego do edukacji calozyciowej, w kt6rej z czasem dominowac bgd4 formy samo-

ksztalceniowe6. Prowadz4 te2 do formowania sig kompetencji kluczowych, bardzo po2Eda-

nych w Srodowisku pracy, zwiEzanych z budowaniem relacji spolecznych i nabywaniem

umiejgtnoSci wystgpowania w r62nych rolach oraz do ksztaltowania warsztatu pracy rzuaane-

go jako gromadzenie niezbqdnych zasoir6w do wykonywania zadah,jak r6wniez do umiejqt-

no$ci wlaSciwej organizacji pracy. W tym zakresie studenci posiadajq zazwyczaj spore defi-

cyy7. Nie spos6b pomin4i zagadnienia etyki pracy, kt6ra na seminarium mo2e byc pielggno-

wana i kultywowana, kt6ra mocno jest powiqzana z postulowanqprzez prakseolog6w postawQ

gorliwej pracowitosci8. Stworzenie mo2liwoSci ich uzupelniania stanowi kolejny walor przy-

gotowywan ia pracy dyplomowej.

Pr6ba typologii uczestnik6w relacji nauczyciel szkoty wyiszei
- seminarzysta

Praca dyplomowa powstaje w rezultacie wsp6lpracy studenta (ucznia) i nauczyciela akade-

mickiego (mistrza). Jest ona rezultatem procesu trwaj4cego niekiedy dwa lata (praca magi-

sterska).

Podej$cie do seminarium i do pracy dyplomowej zar6wno ze strony nauczycieli akade-

mickich jak i student6w jest bardzo r62ne. Je2eli za kryterium porzqdkowania przyjmie si9

wlasne zaangu2owanie, mozliwe jest wyr62nienie poniZszych typ6w nauczycieli: mistrz, na-

uczyciel, formalista, ignorant. Przy zastosowaniu tego samego kryterium wobec student6w

molna wyloni6 odpowiednio nastgpuj4ce typy: poszukiwacz - pasjonat, ,,podE2ajEcy za na-

uczyciel em", bierny - speln iaj qcy wymagan ia,,,ogryw acz" .

s A. Brzezifiska, lnterakcyjtry model edukacji tv szkole wyiszej,lwl Evaluacja procesu kszlalcenia v s:ko-

le vy2szej, red. A. Brzezifiska i J. Brzeziliski, Poznafi 2000, s. 87-88.
6 J. P6lturzycki, Dydakt.vka doroslych,Warszawa 1991, s. 318.
7 B. Klasifrska, Profil organizacyjnv i metodyczny !,arszlalu prac naukotvych studentdv pedagogiki. fl:l

Edukacja jutra. Aksjologia, innotracje i strategia roauoju, red. K. Denek, A. Kamiriska, W Kojs. P. OleSnie-

wicz, Sosnowiec 201 I, s. 97.
t T. Kotarbinski , Haslo dobrej roboty, W arszawa 1975, s. 67 .
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oczywiScie, najkorzystniejszE jest sytuacja, kiedy nad pracq dyplomowq pracuje mistrz

z poszukiwac zem - pasjonatem. Za mistrza uwazam osobp prowadzqc4 seminarium' kt6ra

oddaje sig z cal4 odpowiedzialnosci4 i poswigceniem temu zadaniu' Szanujqc4 studenta' go-

towq do systematycznej wsp6lpracy znim, zara?ai4cq go swojq pasjq poszukiwania' W przy-

gotowywaniupracydyplomowejszczeg6ln iewaZnajest fazakoncepcyjna.Jest tofazabudo.

wania relacji mistrz - student na gruncie poszukiwafi. Sq to zazwyczaj poszukiwania proble-

mugodnegopodjqc iawysi lkupoznawczego'a lete| realne 'moZl iwedorozwianiawramach

mozliwosci seminarzysty . zachodzi wiqc koniecznosi szacowania tych mo2liwosci i ewentu-

alnych 2r6del dodatkowych koniecznych do zgromadzenia zasob6w' Praca na tym etapie jest

indywidualnaigrupowa.Indywidualnanadobszarempodejmowanychbadar i ,natomiastgru.

powa w zakresie wspierania seminarzysty w jego analizach przez koleg6w z grupy semina-

ryjnej bgd4cych aktywnymi Swiadkamijego poszukiw ah i wlqczaiqcych siQ do nich'

zazwyczaj mistrz ,,zaszczepia" pasjg badania w osobowosci studenta, maj4cym zadatki

na ,,poszukiw aczd,. Moke sig zdarzy(,2e Student sklonny do zafascynowania siQ prac4 na

Seminar ium,t raf ia jqcnaprowadzqcegoniebEdqcegomistrzem,niebgdziemialmo2| iwoSci

stanias igposzukiwaczem.Wtymzawierasiqszczeg6lnaodpowiedzia lnoS6prowadz4cego.

Mo'e on bowiem znaczqco wplyn46 na postawQ seminarzysty dotycz4cq seminarium i przy-

gotowywanejpracydyplomowej isprawi6,2ebgdzieonzaangalowanymposzukiwaczem'

a kiedy indziej nawet ,'ogryw aczern" ' Mistrz pracuj qc z zaangalowanym studentem znajduje

satysfakcjq i zadowolenie przy realizacji kolejnych etap6w przygotowania pracy' Przy odpo-

wiednim podejsciu mo2e pobudzi6 do aktywnosci studenta' kt6ry pierwotnie nie wykazuje

zainteresowania seminarium. Mistrz jest coachem, kt6ry czuwa nad pracq studenta' ale pozo-

stawia mu du2o swobody i mozliwoSci wlasnej inwencji. w ten spos6b seminarzysta sam ma

mo2liwosi dochodzenia do interesuj4cych go problem6w, kt6re nastqpnie bqdzie staral sig

rozwiqza(oryginalnymi metodami. Faza koncepcyjna jest najtrudniejsz4 i najbardziej znaazt

cqfazqpracynaseminar ium.Wjej t rakc iemamiejscepr6bowanies i l ,podejmowaniedecy-

zji,wrezu|taciekt6rychdalszepracezostajqjuzwyraZnieukierunkowane.Studentmusiprze.

sadz i i , czyms igza jm ie ,acood rzuc i zobsza ruswo ichza in te resowar i .Po temnada |szych

etapachpracymusis igkoncentrowa6ju2ty lkonawybranychprzezsiebieprob|emachipo-

szukiwa6 sposob6w ich rozwiqzan ia. Fazakoncepcjijest moZliwa do pelnej realizacji i wyko-

rzystania dla rozwoju jedynie w przypadku spotkania sig mistrza i poszukiwacza' w kazdym

innym przygotowanie pracy dyplomowej bgdzie mialo charakter o niewielkim potencjale

tw6rczym, przy dominacji element6w odtw6rczych lub zalgorytmizowanych'

osobaprowadz4caseminar iumdyplomoweocechachnauczycie la jestnastawionanare-

zu|tatydydaktyczne,czy|inasolidnewykonaniezadania,jakimjestpracakoricowa.Nauczy.
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ciel prowadzi swojego podopiecznego przez kolejne etapy seminarium, tak aby na koficu stu-

dent przedstawil gotowq pracg.

Typ formalisty cechuje konsekwencja w realizacji procesu przygotowania pracy. Forma-

lista dba przede wszystkim o formaln4 stronE seminarium i niekiedy pracy dyplomowej. By-

wa, 2e wzglgdy formalne przedklada nad merytoryczne. Formalista sprzyja ksztaltowaniu siq

postaw biernych, niezaanga2owanych. Dominacja aspekt6w formalnych rzutuje na formalny

charakter pracy na seminarium, kt6ra rzadko jest wsp6lpracE pomigdzy prowadz4cym i semi-

narzyste.

Wyr6znilem jeszcze jeden typ prowadz4cego, kt6rym jest ignorant. Taki prowadz4cy nie

traktuje seminarium dyplomowego jako waZnej, wrgcz kluczowej formy ksztalcenia. Nie

zajmuje sig studentem ijego pracq. Nie przyklada wagi do fazy koncepcyjnej. Raczej dq2y do

sytuacji, gdy student sam przedlo2y gotow4 pracg. Nie towarzyszy wigc w jej powstawaniu,

przy zmaganiu siE studenta z rozterkami i w4tpliwoSciami. Ten typ prowadz4cego wyrz4dza

szkodp swoim podopiecznym i znaczqco zubaia ich przygotowanie do pracy zawodowej i do

dalszego Zycia. Najmniej szkodliwa jest sytuacja, gdy trafi4 do niego studenci typu ,,ogrywa-

cze", bowiem jedynie w takim przypadku 2adnej ze stron nie zale2y na nabywaniu przez stv-

denta nowych kompetencji i na wykorzystaniu seminarium do rozwoju (kazdej ze stron). Po-

migdzy ignorantem i ,,ogrywaczem" niekiedy zawierana jest cicha ugoda, w mySl kt6rej igno-

rant pozwala sig ograi, a ,,ogtywacz" ma zielone Swiatlo do ogrywania biernego z natury

ignoranta. Oczywi6cie nie s4 to dzialania etyczne, jednak2e niestety spotykane. W praktyce

mo2liwe sq dowolne zestawienia prowadzqcych i seminarzyst6w. WlaSciwie zawsze powinno

sig dq2yi do tego, aby najczgstszqbyla relacja mistrz - poszukiwacz.

OczywiScie mo2liwe jest porz4dkowanie aktor6w procesu przygotowania prac dyplo-

mowych kieruj4c siE innymi kryteriami - np. w przypadku nauczycieli akademickich pozio-

mem do6wiadczenia zawodowego, dydaktycznego, bogactwem wlasnego warsztatu ba-

dawczego, a w odniesieniu do student6w - zorientowaniem zawodowym, aspiracjami zawo-

dowymi, wynikami uzyskanymi na studiach. Wydaje sig jednak, 2e przesqdzaj4ce o tw6rczym

wykorzystaniu seminarium jest du2e zaanga2owanie ka2dego, uczestniczqcego w nim pod-

miotu. To jednak mistrz jest osobq kt6ra wyznacza zasady i od niego w duZym stopniu zale-

2y, w jakie role wpisz4 sig prowadz4cy i seminarzysta.

W dyskusji o ksztalceniu w szkolach wylszych czesto zwraca sig uwagg na coraz mniej-

sze wymagania stawiane kandydatom na studia i studentom. RzeczywiScie dostgpnoSi stu-

di6w jest znaczna, co sprawia, 2e ok. 70%o absolwent6w szk6l ponadgimnazjalnych decyduje

sig na kontynuacjg nauki po maturze. WSr6d nich sqjednak2e czgsto osoby, kt6re maj4 solid-
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ne przygotowanie i reprezentuj4 wysoki poziom kompetencji, rozwijanych i doskonalonych

w trakcie studi6w. Dla nich seminarium dyplomowe jest okazj4 do zaangalowanej solidnej

pracy. Maj4 oni cechy, a przynajmniej zadatki pasjonat6w. JeSli trafi4 na osobg prowadzqc4

kt6ra tego nie zauwu|y mog4 swoje pasje zagubii, nie wykorzystai. W tym zawiera sig kolej-

ny aspekt odpowiedzialno6ci nauczyciela akademickiego podejmujqcego zadanie prowadze-

nia seminarium dyplomowego. Na VI Kongresie Obywatelskim, kt6ry pod haslem ,,Jaki roz-

w6j, jaka edukacja - wielkie przewarto6ciowanie" dwudziestoletnia maturzystka ze Slupska

apelowala,,Chcemy szkoly pozwalajqcej rozwinqi skrzydla". Jej zdaniem szkolapozwalajqca

rozwinq6 skrzydla to taka szkola, w kt6rej ,,bqdzie mozna zwrScic uwagQ na osobiste talenty

ucznia, rozwijai je, kt6ra wymaga kreatywnego mySlenia, pozwalajqca uczniowi ksztaltowai

jego charakter"e. Ten postulat odnieSi mozna do calego systemu edukacji, r6wnie2, a moze

w szczeg6lnoSci do ksztalcenia akademickiego. Indywidualna i partnerska praca ze studen-

tem, mozliwa jest w trakcie seminarium dyplomowego. Tam bowiem jest mo2liwo56 poSwig-

cenia studentowi ijego pracy wylqcznej uwagi, co moze stanowid skuteczny spos6b tw6rcze-

go tworzenia swojej podmiotowoSci przez studenta.

Refleksja kofrcowa

W przygotowaniu do przyszlej pracy zawodowej wa2ne znaczenie moze miei przygotowy-

wanie pracy dyplomowej. Uczestnictwo w seminarium dyplomowym stwarza mo2liwoSi re-

alizacji idei indywidualizacji ksztalcenia. Od lat mozna spotkac postulaty o innowacyjnoS6

w pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkolach wy|szych, m.in. poprzez wzbudzanie wSr6d

student6w zaciekawienia, zainteresowania i zamilowah do studi6w, zamiast ,,spotykanego

ci4gle jeszcze faszerowania ich gl6w nudnymi zajgciami"r0. O ile postulat realizacji przez

student6w indywidualnej Sciezki ksztalcenia jest trudny do wdrozenia w pelnym zakresie, to

indywidualna i zarazem grupowa oraz zespolowa praca na seminarium dyplomowym jest

mo2liwa. Zlo2ono36 podejmowanych problem6w - od koncepcyjnych poprzez praktyczne,

organizacyjne i formalne - stanowi znakomit4 bazg do rozwijania kompetencji i osobowo6ci

studenta. Tematyka pracy i zaanga2owanie studenta w jej przygotowanie coraz czgSciej sta-

nowiEjeden ze skladnik6w warunkuj4cych zainteresowanie absolwentem przez pracodawc6w

t K. Firlej, Chcemy szkoly ponvalajqcej rozt,inqt skrzydla, Roztr1j i edukacja. llielkie przevartoiciotva-
nie,rcd. J. Szonburg, Gdansk 201I, s. 100.

10 K. Dene k, Prace nngistersk e, ,.Dydaktyka Szkoly Wy2szej" 19987, nr 2.
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i uzyskanie zatrudnienia. DbaloSi o wysokq rangp seminarium dyplomowego i wysoki po-

ziomzajgc seminaryjnych jest waznym postulatem dla ksztalcenia akademickiego.
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