3. Opis tematu zamawianego pt: Porównanie wyników badania ankietowego,
dotyczące satysfakcji ze studiowania zrealizowane w dwóch różnych krajach (np. w Polsce i
Czechach).
Oczekiwania wobec osób skłonnych zrealizować w/w temat:
Osoba, która podejmie się zrealizowania niniejszego tematu zamawianego powinna
przeprowadzić badanie ankietowe, w sposób określony w dokumencie sąsiednim,
zatytułowanym: Badanie ankietowe, dotyczące satysfakcji ze studiowania, przeprowadzone
przy pomocy zaproponowanego kwestionariusza, zastosowanego w obranej, konkretnej
grupie studentów.
Metodologia wykonania niniejszego tematu jest poszerzeniem metody opisanej w w/w
dokumencie sąsiednim. Zgodnie z tytułem, konieczne jest uzyskanie danych w dwóch
grupach studenckich i zestawienia ich w odpowiednio dostosowanej tabeli.
Chcąc namówić partnerów (współautorów) z innego kraju do zebrania analogicznych
danych, konieczne jest dokonanie tłumaczenia treści ankiety wpierw na język angielski, a
potem przy pomocy współautorów na dany język docelowy. Wersja angielska jest pomocna
aby dbać o trafność przetłumaczenia na język docelowy.
Poszukiwanie partnerów zagranicznych jest możliwe poprzez zwrócenie się do osób, z
zagranicznych uczelni, które będą uczestniczyć w konferencji. Można próbować poszukiwać
takich możliwości także poprzez rozmowy ze studentami zagranicznymi, realizującymi
kształcenie w PWSZ w Nysie, w ramach programu Erazmus.
Prócz opracowania powyższej tabeli konieczne jest opracowanie – co najmniej streszczenia,
na wzór zamieszczonych pod: http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/
( np. http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/docs/Streszcz-efektywne-wyksztalcenie.pdf lub
http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/docs/Stresz-pracy-o-eduk-seksu.pdf )

Jeśli osoba opracowująca temat, jest skłonna przedstawić wyniki swojego badania
ankietowego w trakcie obrad konferencji należy zgłosić swoje uczestnictwo w Sympozjum
w sposób określony w witrynie http://konferencje.pwsz.nysa.pl/conf/3 (to znaczy wysłać
formularz zgłoszenia i streszczenie na adres sympozjum@pwsz.nysa.pl). Jeśli autor
opracowania jest skłonny przedstawić swoje wyniki w trakcie sympozjum, to konieczne jest
opracowanie i wysłanie w terminie do 1.03.2010 także pełnego tekstu pracy. Jak sporządzić
taki tekst określono w obrębie witryny http://konferencje.pwsz.nysa.pl/conf/3 w rozdziale
„Regulamin opracowania (a) streszczenia i (b) pełnego tekstu pracy”.
Uzyskanie danych od dwóch grup studenckich z dwóch różnych uczelni, działających w
dwóch różnych krajach umożliwia poszukiwanie znaczących, istotnych różnic w uzyskanych
wynikach i ewentualne omówienie tych różnic w rozdziale „Dyskusja” i „Wnioski”.
Wykrycie ewentualnych różnic pomiędzy danymi, uzyskanymi w dwóch różnych krajach
umożliwi zapewne wyciągnięcie intrygujących, ciekawych wniosków.
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