Wymagania dotyczące prac dyplomowych dla I i II stopnia studiów na
Wydziale Polonistyki UJ
Kierunek: Logopedia
1. Temat i treś ć pracy magisterskiej odpowiada grupie treś ci kierunkowych,
właś ciwych dla efektó w kształcenia dla kierunku logopedia.
2. Temat pracy magisterskiej musi uzyskać akceptację promotora.
3. Przyjęcie ostatecznej wersji pracy przez promotora, formalnie wyraż one
złoż eniem podpisu na wydrukowanym z systemu APD egzemplarzu tekstu,
następuje nie pó ź niej niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.
4. Praca magisterska z zakresu logopedii powinna być sprawozdaniem z badań
empirycznych, przeprowadzonych przez studenta pracującego pod ścisłą opieką
promotora.
5. Praca magisterska z zakresu logopedii ponadto powinna:
a) dokonywać przeglądu literatury przedmiotu, polskiej i zagranicznej, w
tym literatury w języku angielskim wyszukanej w międzynarodowych
bazach danych;
b) stanowić próbę wypełnienia wyraźnie określonej luki badawczej w
oparciu o pytania lub hipotezy badawcze;
c) opisywać metodologię badań jakościowych lub ilościowych, stosowaną w
badaniach zaburzeń zdolności komunikacyjnych lub dysfagii;
d) prezentować nowe dane w sposób właściwy dla wybranej metodologii
badawczej;
e) interpretować zebrane w trakcie badań dane z odwołaniem do literatury
przedmiotu;
f) podejmować próbę określenia wkładu przeprowadzonych badań do
wiedzy logopedycznej oraz proponować możliwości jej wykorzystania w
pracy klinicznej;
g) opisywać środki zastosowane z celu zwiększenia jakości badań;
h) zawierać pozytywną opinię Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Instytutu
Glottodydaktyki Polonistycznej w postaci załącznika, jeśli w badaniach
brali udział ludzie;
i) udostępniać instrumenty badawcze w postaci załączników.
6. Praca magisterska może dokonywać systematycznego przeglądu literatury
światowej poświęconej wąskiemu zagadnieniu, wykorzystując schemat PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), jeśli
promotor wyrazi zgodę na taką formę badań naukowych.
7. Praca magisterska powinna posiadać kompozycję dopasowaną do przyjętej
metodologii, opierać się na wywodzie naukowym o dużym stopniu spójności i
stosować styl bibliograficzny APA (American Psychological Association).
8. Najlepsze prace magisterskie mogą zostać przeredagowane i opublikowane w
postaci artykułu w czasopiśmie naukowym. Pierwszym autorem takiego
artykułu zwykle będzie student, a drugim promotor.
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