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Studia magisterskie w IEiAK UW wymagaj? od studentów du?ej samodzielno?ci i kreatywno?ci. W ich trakcie
student zobowi?zany jest przeprowadzi? w?asny projekt badawczy od pocz?tku do ko?ca. Nie ma tu odpowiednika
grupy laboratoryjnej, ograniczone jest te? wsparcie finansowe ze strony instytutu. Student musi wi?c samodzielnie
wybra? swój temat, sformu?owa? pewne wst?pne tezy, pozyska? ?rodki finansowe i w ko?cu przeprowadzi?
samodzielne badania terenowe, b?d?ce podstaw? dla pracy magisterskiej. Na tym etapie panuje pe?na dowolno??
w doborze tematu, dzi?ki czemu ju? na studiach magisterskich studenci etnologii maj? okazje prowadzi? badania
innowacyjne i prze?omowe, wykorzystuj?c teorie, metody i narz?dzia, w których mog? si? pó?niej specjalizowa?.
Studia magisterskie to wi?cej swobody, ale równie? wi?cej odpowiedzialno?ci. Nie ma mowy o robieniu opracowa?
z ksi??ek, nie jest si? tak?e ograniczonym tematyk? laboratorium, jak w przypadku studiów licencjackich. Trzeba
natomiast samemu zorganizowa? wyjazd i utrzymywa? dyscyplin? badawcz?. Zdarza si? jednak mo?liwo??
do??czenia do grupy prowadzonej przez jednego z pracowników naukowych Instytutu w ramach grantu lub
zorganizowania w?asnej grupy. W ostatnich latach studenci realizowali projekty badawcze m.in. na Kubie, w Gruzji,
Bu?garii, Ukrainie oraz Dagestanie.
Projekty grupowe bez w?tpienia daj? m?odym badaczom du?e wsparcie kolegów i kole?anek oraz mo?liwo??
korzystania z kompetencji prowadz?cych, wci?? jednak to projekty indywidualne s? najcz??ciej wybieran? form?
pracy na etapie studiów magisterskich. Wiele powstaj?cych w taki sposób dyplomów zdobywa nagrody i
wyró?nienia ró?nych instytucji.
Od roku akademickiego 2018/2019 do programu studiów magisterskich wprowadzili?my obowi?zkowe
proseminaria badawcze. Proseminaria s? zaprojektowane jako podniesione do trzeciej pot?gi laboratoria
badawcze. W czym przypominaj? laboratoria?

Proseminaria badawcze
S? zaj?ciami, w ramach których studenci w grupach badawczych zbieraj? materia?y do napisania pracy
dyplomowej (tutaj - pracy magisterskiej). Oznacza? to mo?e wspólny wyjazd terenowy organizowany przez Instytut
i prowadz?cych.
Dlaczego “laboratoria do sze?cianu”?
Po pierwsze proseminaria s? bardziej intensywne i na wy?szym poziomie. W przeciwie?stwie do laboratoriów nie
ucz? metody bada? terenowych, ale s?u?? specjalistycznemu pog??bieniu danego zagadnienia. Praca b?dzie
odbywa? si? w znacznie mniejszych ni? na laboratoriach kilkuosobowych grupach.
Po drugie zawieszaj? znacznie wy?ej poprzeczk? terenow?. Badania maj? odbywa? si? w odleglejszych,
trudniejszych miejscach i/lub we wspó?pracy ze specjalistycznymi instytucjami spo?ecznymi i badawczymi.
Po trzecie dzi?ki proseminariom efektem studiów magisterskich b?dzie nie tyle umiej?tno?? etnograficznego fachu
(jak po studiach licencjackich), a zdobycie ukierunkowanej specjalizacji, tak jak w przypadku tegorocznych
proseminariów - antropologów sztuki i afrykanistów gotowych do podj?cia pracy lub dalszego rozwoju naukowego
jako eksperci w danym polu.
Po czwarte dzi?ki wspó?pracy z zewn?trznymi instytucjami spo?ecznymi i naukowymi studenci wchodz? w sie?
spo?eczn? zwi?zan? z interesuj?cym ich zagadnieniem.
Po pi?te studenci b?d? mieli wi?ksz? pole dla w?asnej inwencji przy wyborze tematu w trakcie zaj?? i podczas
bada?.
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Mo?e wi?c s? to laboratoria do pot?gi pi?tej a nie trzeciej?
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