5. Opis tematu zamawianego pt: Prezentacja treści rozmowy (wywiadu) studenta
PWSZ w Nysie z studentem z zagranicy, realizującym pobyt w ramach programu
Erazmus.
Oczekiwania wobec osób skłonnych zrealizować w/w temat:
Zakłada się, że osoba, która podejmie się zrealizowania niniejszego tematu zamawianego
dokona następujących działań:
1) Będzie poszukiwać studentów z zagranicy, realizujących kształcenie w PWSZ w Nysie w
ramach programu Erazmus.
2) Przeprowadzi z taką osobą kilka rozmów dotyczących spraw istotnych dla osiągania
celów Sympozjum, to znaczy: (a) namówi studenta z zagranicy, aby krótko opowiedział o
sobie i swoim życiu, (b) namówi studenta z zagranicy aby określił jakie motywacje
kierowały nim aby zaaranżować studiowanie w Polsce – w PWSZ, (c) namówi studenta
aby opowiedział niejako „wszystko co wie o służbie zdrowia w swoim kraju”,
(d) namówi studenta z zagranicy, aby opowiedział o najbardziej nurtującym go celu
życiowym i motywacji do jego działań osobistych.
3) Zdoła namówić studenta z zagranicy do współpracy i namówi go do wspólnego
opracowania: (i) streszczeni a referatu, a potem (ii) pełnego tekstu referatu
Streszczenie przeprowadzonych rozmów i wynikające z niej wnioski powinny zostać
zapisane w formie streszczenia referatu na wzór zamieszczonych pod:
http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/ .

Z grubsza struktura opracowywanego streszczenia dotyczącego niniejszego tematu
zamawianego powinna odpowiadać punktom wymienionym pod 2) (a) – (d). W punkcie ( e )
autorzy streszczenia i referatu powinni spróbować sformułować 1-3 wnioski, wynikające z ich
rozmów.
Jeśli osoba opracowująca temat, jest skłonna przedstawić go 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 autorka opracowania jest skłonna przedstawić swój
referat w trakcie sympozjum, to konieczne jest opracowanie i wysłanie w terminie do
1.03.2010 także pełnego tekstu pracy.
Opracowując pełny tekst pracy można kierować się tekstem opublikowanym przez
pracowników Instytutu Nauk Medycznych w czasopiśmie „Nurse Education Today”:
Brodziak A, Wolińska A, Różyk-Myrta A. The deepest personal truth - Why the ability to
detect it is useful for nurses. Nurse Educ Today. 2017;59:12-14.
- tekst dostępny w platformie e-learningowe, oraz dostępny tutaj

