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1
Zagadnienie badawcze

Zdecyduj, jakie zagadnienie będzie najlepiej odpowiadać Twoim
zainteresowaniom, możliwościom i dalekosiężnym aspiracjom.



1.1

Wskazówka

Idealny obszar badawczy to miejsce, w którym spotykają się Twoje
zainteresowania, kompetencje, aspiracje, możliwości, oczekiwania rynku

pracy i aktualne trendy.

Zanim sformułujemy konkretny temat naszej pracy, musimy wybrać własne
pole badawcze, które ma nam przynieść dorodny plon w postaci naszej
profesjonalnej pracy dyplomowej.

Jeśli chodzi o wybór zagadnienia, nasza wolność wyboru może być
ograniczona na przykład poprzez zakres tematyczny seminarium, 
w którym uczestniczymy, czy konkretne propozycje promotora. Mimo
wszystko pomiędzy wszystkimi zewnętrznymi ograniczeniami rozciąga się
na ogół jakaś przestrzeń wyboru, w której możemy wybrać coś dla siebie.
Czym kierować się, dokonując wyboru? Zacznijmy od prostego ćwiczenia.

Ćwiczenie 1
1. Wyobraź sobie, że właśnie uczestniczysz w rekrutacji na stanowisko, 
o jakim marzysz. Chcesz wykorzystać wszelkie możliwe atuty. Mówisz
więc... Pracę licencjacką/magisterską pisałem o [...]. Co chciałbyś móc
wstawić w miejscu kropek? I czy to właśnie mogłoby stać się przedmiotem
Twojej pracy?

Wybieramy własne 
zagadnienie badawcze
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1.2 Weryfikacja wyboru
zagadnienia badawczego
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Wymarzona kariera i plany na przyszłość mogą być fundamentalnym
powodem wyboru takiego, a nie innego zagadnienia badawczego. Warto
jednak wziąć pod uwagę także inne czynniki (choćby te, które znajdziesz 
na poniższym schemacie).

TWOJE IDEALNE
ZAGADNIENIE 

BADAWCZE

PLANY 
NA PRZYSZŁOŚĆ

Czy wybór tej dziedziny
ułatwi mi zdobycie 

pracy, o jakiej 
marzę.

 

SATYSFAKCJA
Czy realizacja tematu
z tej dziedziny będzie
dla mnie powodem

do dumy?

OSOBISTE
ZAINTERESOWANIA

Czy jest to 
dla mnie ciekawe?

KOMPETENCJE
Czy jestem

w tym mocny?

MOŻLIWOŚCI
EKSPLORACJI
Czy tu znajdę 

problemy badawcze
i materiały 
do analizy?



Weryfikacja wyboru pola badawczego

Czy wybór tego zagadnienia ułatwi mi ścieżkę kariery, o jakiej  marzę?

1  2  3  4  5  6

Czy w tym obszarze znajdę problemy badacze i materiały  do analizy?

1  2  3  4  5  6

Czy to zagadnienie jest dla mnie interesujące?

1  2  3  4  5  6

Czy w tym obszarze czuję się kompetenty/-a?

1   2   3   4   5   6

Czy wybór tego zagadnienia badawczego będzie dla mnie źródłem 
dumy i satysfakcji?

1   2   3   4   5   6
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Ćwiczenie 2
Jeśli masz do wyboru kilka zagadnień badawczych, możesz je przetestować
przy użyciu poniższego narzędzia. Zagadnienie, które zdobędzie najwięcej
punktów, może okazać się tym najlepszym.


