
ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU: "PROJEKT BADAWCZY":  
I rok studiów magisterskich na kierunku "Turystyka i rekreacja  

w roku akademickim 2016/2017 semestr II. 

 

1. Przedmiot "Projekt badawczy" polega na wykonaniu zadania badawczego z zakresu 

następujących zagadnień: zarządzanie przestrzenią turystyczną, zarządzanie przestrzenią 

rekreacyjną, turystyka, hotelarstwo, gastronomia, rekreacja. 

2. Przedmiot realizowany jest jako zadanie grupowe wykonywane przez studentów pracujących  w 

poszczególnych  zespołach pod opieką i nadzorem  merytorycznym  samodzielnego pracownika 

naukowego (doktora habilitowanego, profesora) z Instytutu Geografii Miast i Turyzmu  oraz w 

trybie  trzech obowiązkowych spotkań merytorycznych wszystkich studentów zaliczających 

przedmiot: wprowadzającego, semisemestralnego i podsumowującego.  

3. Zespoły studenckie zostaną dobrane w trybie losowania, liczyć będą nie więcej niż 6 osób. 

Każdemu zespołowi również w trybie losowania zostanie przypisany opiekun merytoryczny oraz 

"pojęcie – klucz", które będzie  podstawą realizowanego projektu badawczego. Procedura 

losowania odbędzie się podczas zebrania wprowadzającego w pierwszym tygodniu semestru. 

4. Zadaniem każdego zespołu studentów jest sformułowanie (pod nadzorem merytorycznym 

opiekuna)  problemu badawczego powiązanego z "pojęciem – kluczem", a następnie  

przeprowadzenie samodzielnie  badań terenowych,  przeanalizowanie uzyskanych rezultatów 

przy zastosowaniu różnych metod naukowych. Efekty wykonanych badań powinny stanowić 

odpowiedź na postawione pytania badawcze poszerzone o prawidłową interpretację 

sformułowanych wniosków. 

5. Zadanie projektowe powinno  być realizowane samodzielnie przez zespół studentów, podczas 

semestru, każdy zespół powinien odbyć minimum 5 konsultacji ze swoim  opiekunem 

merytorycznym. 

6. Projekt będzie dwukrotnie prezentowany publicznie podczas  spotkania wszystkich zespołów i ich 

opiekunów:  w połowie semestru oraz na jego zakończenie. Terminy spotkań zostaną 

odpowiednio przedstawione na spotkaniu wprowadzającym. 

7. Prezentacja w połowie semestru powinna zawierać:  sformułowany problem badawczy, 

proponowany sposób jego rozwiązania,  rodzaj potrzebnych danych terenowych wybrane 

metody opracowania  zebranych materiałów. Podczas tego spotkania zaproponowane przez 

zespoły projekty badawcze podlegają  publicznej dyskusji. 

8. Wystąpienie zespołów na końcu semestru  polega na przedstawieniu publicznym całości 

zrealizowanego projektu w formie multimedialnej prezentacji składającej się  z 10 slajdów o 

określonym układzie – jednakowym dla wszystkich grup oraz złożeniu do Koordynatora raportu z 

wykonanych badań przygotowanego jako artykuł naukowy o objętości do 15 stron zgodnie z 

zasadami edytorskimi obowiązującymi w czasopiśmie Turyzm. 
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9. Prezentacja końcowa będzie  oceniana przez Jury, w składzie którego znajdą się opiekunowie 

wszystkich zespołów, po jednym przedstawicielu każdego z zespołów studenckich oraz 

Koordynator przedmiotu, przy czym członkowie Jury nie oceniają dokonań swojego Zespołu. 

Ocena Jurorów zapisywana jest na  przygotowanych przez Koordynatora formularzach 

10. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność studentów na wyznaczonych 3 spotkaniach, 

aktywna praca w zespole, udział w konsultacjach, wykonanie zadań projektu, uzyskanie 

pozytywnych ocen cząstkowych.   

11. Ocena końcowa z przedmiotu składa się z następujących elementów: oceny pracy poszczególnych 

członków zespołu dokonanej przez opiekuna merytorycznego (25%), oceny, którą każdy student 

w sposób niejawny wystawia członkom swojego zespołu zgodnie z ustalonymi przez 

Koordynatora kryteriami (25%), oceny projektu dokonanej przez Jury podczas prezentacji 

końcowej (30%) oraz oceny sporządzonego raportu (20%). Ocena końcowa (ostateczna) jako 

średnia ważona ocen cząstkowych dokonana będzie przez Koordynatora przedmiotu i jego 

obowiązkiem jest wpisanie jej do  systemu USOS 

12. Koordynator przedmiotu rozstrzyga wszelkie kwestie sporne, odpowiada za realizację całego 

przedmiotu, wyznacza i organizuje spotkania (wprowadzające, semisemestralne i końcowe). 

Koordynuje pracę Jury, któremu przewodniczy. 
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SCHEMAT UKŁADU ARTYKUŁU NAUKOWEGO 

prezentującego wyniki badań empirycznych 

 

Tytuł artykułu: powinien wyraźnie komunikować czego artykuł dotyczy, ale nie może być 

zbyt długi. 

Wprowadzenie: ogólne zarysowanie zakresu zagadnień, które porusza publikacja 

Cel artykułu: jednoznaczne określenie problemu badawczego czyli zagadnienia, którym się 

autorzy zajmowali w przeprowadzonych badaniach. 

Kontekst problemu badawczego: czyli odniesienie do stanu wiedzy (na podstawie 

krytycznego przeglądu literatury naukowej) uzasadniające potrzebę przeprowadzenia 

własnych badań. 

Procedura badawcza i zastosowana metodologia: przedstawienie w sposób precyzyjny, 

wyczerpujący i klarowny sposobu przeprowadzenia badań empirycznych. Ten fragment 

powinien zawierać kryteria wyboru metod zbierania materiałów, krótki opis sposobu 

wykonania badań empirycznych, kryteria wyboru metod opracowania zebranych materiałów 

empirycznych oraz ocenę wiarygodności uzyskanych danych. Należy przywołać odpowiednie 

pozycje literatury wraz z krytycznym ich omówieniem, przedstawić charakterystykę obszaru 

badań wykonaną według kryteriów odpowiadających zakresowi problemu badawczego. 

Wyniki badań: w tej części powinna się znaleźć zwarta analiza uzyskanych rezultatów, 

uporządkowana według zagadnień cząstkowych, które połączone dają odpowiedź na 

postawiony problem badawczy. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zidentyfikowane 

prawidłowości oraz wyjaśnić ich wystąpienie oraz omówić ograniczenia przeprowadzonych 

badań i jednocześnie wnioskowania na ich podstawie. Sposób i zakres prezentowania 

wyników badań empirycznych powinny prowadzić do sformułowania konkluzji.  

Wnioski: W tym fragmencie artykułu trzeba wyraźnie stwierdzić w jakim zakresie uzyskane 

wyniki rozwiązują postawiony problem badawczy. Należy ponadto zinterpretować rezultaty 

– czyli wyjaśnić jakie przyczyny i uwarunkowania wyjaśniają uzyskany obraz rzeczywistości. 

Warto, jeżeli jest to możliwe odnieść się do wyników badań uzyskanych przez innych 

autorów analizujących podobne zagadnienia i porównać je. Zarówno w przypadku istnienia 

różnic jak i podobieństw warto je opatrzyć autorskim komentarzem.  
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Implikacje praktyczne: Jeżeli postawiony problem badawczy może mieć znaczenie 

aplikacyjne, praktyczne warto wskazać w jaki sposób wyniki badania można wykorzystać. 

 

 

Bibliografia - Spis literatury: lista wykorzystanych publikacji (ksiązki, artykuły, opracowania 

archiwalne, statystyczne, inne dokumenty publikowane i niepublikowane, netografia). 

 

Szata graficzna: w zależności od rodzaju postawionego problemu badawczego oraz 

zastosowanej metodologii  w artykule powinna być zamieszczona odpowiednia graficzna 

ilustracja zidentyfikowanych  cech badanych zjawisk i procesów oraz charakterystycznych dla 

nich prawidłowości. Dobór materiału graficznego (tabele, mapy, wykresy, diagramy, 

kartodiagramy, fotografie etc.) zależy każdorazowo od tematu artykułu, problemu 

badawczego i rodzaju prowadzonych badań, jest zatem  indywidualnym wyborem autorów. 

Główna zasada, którą należy się kierować brzmi: OBRAZ (ilustrację graficzną) STOSUJEMY 

TYLKO WTEDY, KIEDY JEST ONA LEPSZA NIŻ SŁOWO PRZEKAZUJĄCE TAKĄ SAMĄ TREŚĆ. 


