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1. Wprowadzenie
Potrzeba świadomej refleksji metodologicznej w pracy naukowej zdaje się czymś jak 

najbardziej oczywistym. Metodologia to przecież niezbędny element każdego postępo-
wania badawczego, czego wyrazem jest umieszczanie jej w kanonie niemal wszystkich 
kierunków studiów wyższych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

W przypadku kulturoznawstwa międzynarodowego kształcenie metodologiczne 
obejmuje łącznie 180 godzin dydaktycznych, a w tym: na studiach pierwszego stop-
nia 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń z Wprowadzenia do metodologii nauk 
społecznych oraz w analogicznym wymiarze wykład i ćwiczenia z Metodologii nauk 
historycznych i Metodologii nauk społecznych. Rodzi się zatem pytanie, czy ten obszar 
kształcenia owocuje w pracach dyplomowych absolwentów kulturoznawstwa np. w posta-
ci preferowania empirycznych prac badawczych, a dalej – w postaci świadomej refleksji 
nad stosowanymi metodami badawczymi, ich możliwościami, ale i ograniczeniami?

Przeprowadziliśmy analizę zbioru wszystkich 292 prac dyplomowych, napisanych 
i obronionych na specjalności „kulturoznawstwo międzynarodowe” w okresie od 
powstania instytutu do przełomu czerwca oraz lipca 2007 roku, i znajdujących się 
w archiwum Instytutu Studiów Regionalnych UJ w czasie prowadzenia przez nas 
analiz. Nie są to wszystkie prace, jakie zostały obronione w tym instytucie, gdyż, po 
pierwsze, od początku jego istnienia prace bronione na specjalności rosjoznawczej były 
archiwizowane oddzielnie (i praktyka ta jest, rzecz jasna, kontynuowana od momentu 
wydzielenia się rosjoznawstwa jako samodzielnego instytutu), a po drugie, w okresie, 
w którym dokonywaliśmy analizy prac w archiwum, odbywały się obrony i niektóre 
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prace już obronione oczekiwały na przeniesienie z sekretariatu do archiwum. Wydaje 
się jednak, że liczebność tej drugiej kategorii jest tak niewielka, że nieuwzględnienie 
należących do niej prac nie zmienia istotnie obrazu całości.

Jak wspomnieliśmy wyżej, naszym głównym celem było znalezienie odpowiedzi 
na pytanie o poziom świadomości metodologicznej absolwentów kulturoznawstwa 
międzynarodowego. W związku z tym dokonaliśmy eksplikacji problematyki badawczej 
na kilka pytań o bardziej konkretnej naturze. Wyróżniliśmy mianowicie następujące 
kategorie analityczne: 

a) empiryczny/teoretyczny charakter pracy,
b) zastosowane metody badawcze,
c) ewentualna liczebność próby,
d) obecność/nieobecność świadomej refleksji metodologicznej,
e) zastane/wywołane źródła danych,

a ponadto kilka kategorii stricte opisowych, takich jak:
a) rodzaj pracy (licencjacka/magisterska),
b) obszar geograficzny, którego dotyczy praca,
c) płeć dyplomanta,
d) objętość pracy w stronach.

2. Opisowa charakterystyka prac dyplomowych
W badanym zbiorze znalazło się 268 prac licencjackich (92%) i 24 prace magisterskie 

(8%). Niewielka liczba prac magisterskich wynika z faktu, iż studia drugiego stopnia 
ukończył dopiero jeden rocznik absolwentów. 

Spośród 292 przeanalizowanych prac dyplomowych, kobiety są autorkami 226 (77,5%). 
A zatem swoista „feminizacja” kulturoznawstwa to pierwszy, wstępny wniosek z naszego 
badania.

Wyróżnienie kategorii: „obszar geograficzny pracy” pozwala stwierdzić, że najwięcej 
prac dotyczy Polski, Polaków i Polonii (26%), dalej – prace, których problematyka nie 
posiada wyznaczników przestrzennych (18,5%; np. Religijne korzenie wegetarianizmu, 
Wizerunek kobiety w reklamie, Androginizm jako idea doskonałości itp.), prace poświę-
cone Europie jako całości, poszczególnym krajom lub regionom europejskim (17,5%), 
Azji (13%), problemom pojawiającym się na styku różnych kultur (6,5%), Ameryce 
Południowej (5,1%), Ameryce Północnej (3,8%), Rosji i ZSRR (3,8%)1, Afryce (2%), 
pograniczom (2%) i Australii (1,3%). 

Nasuwają się co najmniej trzy wnioski płynące z analizy charakterystyki geogra-
ficznej prac:

1. Dominacja (choć oczywiście względna) problematyki polskiej może świadczyć 
o pewnej trudności w wychodzeniu studentów kulturoznawstwa międzynarodowego 
poza najbliższy horyzont obserwacji.

1 Przypuszczalnie obecność tych prac w archiwum kulturoznawstwa narodowego jest raczej wynikiem 
przypadku, jako że wszystkie one napisane zostały pod kierunkiem pracowników naukowych najpierw 
Katedry Rosjoznawstwa, a później Instytutu Rosjoznawstwa.
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2. Dość spory odsetek prac (54%) stanowią te, które nie mają żadnych charakterystyk 
przestrzennych; preferowanie wizji bardziej uniwersalnych bierze zatem górę nad bada-
niami społeczności żyjących w konkretnych ramach czasowych i przestrzennych.

3. Zdecydowanie rzuca się w oczy niski udział prac poświęconych kwestiom po-
granicza (2%) oraz kontaktu kulturowego (6,5%). Odnieśliśmy przy tym, subiektywne 
rzecz jasna, wrażenie, że w tej właśnie kategorii odnaleźć można prace naprawdę fascy-
nujące, niezwykle inspirujące i świadczące o doskonałej intuicji ich autorów (np. praca 
o społeczności miasteczka studenckiego we Francji jako środowisku wielokulturowym 
lub praca o odniesieniu do wartości chrześcijańskich w Preambule Konstytucji Unii 
Europejskiej w komentarzach i informacjach wybranych czasopism). Być może jest 
kwestią przypadku, że prace w tej właśnie kategorii wyróżniają się także dojrzałą 
refleksją metodologiczną, ale o tym poniżej.

Na końcu charakterystyka nic nie znacząca z merytorycznego punktu widzenia 
– objętość prac. Otóż przeanalizowane przez nas 292 prace liczą sobie łącznie 18 788 stron 
tekstu, co daje średnią nieco ponad 64 strony na jedną pracę.

3. Metodologiczna charakterystyka prac dyplomowych
3.1. Empiryczny/nieempiryczny charakter prac

Zastosowanie tej cechy w kategoryzacji prac może budzić uzasadnione wątpliwości: 
czy jest to podział jednoznaczny i wyczerpujący? Jak odróżnić pracę empiryczną od 
nieempirycznej? Przyjęliśmy zasadę, że za prace empiryczne będziemy uważać takie, 
w których autorzy nie ograniczają się tylko do analizy literatury przedmiotu, ale starają 
się uzyskać dane albo poprzez samodzielne wszczynanie terenowej procedury badaw-
czej, albo też wykorzystują wyniki badań przeprowadzonych przez kogoś innego, nie 
ograniczając się jednak do ich przytoczenia, ale wysnuwają własne wnioski (np. wtórne 
wykorzystanie sondażu lub samodzielna interpretacja danych statystycznych). Tak więc 
w kategorii „prace empiryczne” znalazły się dzieła bardzo różne. Nie jest to zapewne 
kategoria jednorodna, aczkolwiek wydaje się gromadzić teksty jakościowo różne od tych, 
które zakwalifikowaliśmy jako „prace nieempiryczne”. W pojedynczych wypadkach 
mieliśmy wątpliwości, do jakiej kategorii zakwalifikować daną pracę.

Stosując omawiane kryterium, wyróżniliśmy w badanym zbiorze 75 prac empirycz-
nych (25,8%) i 211 prac nieempirycznych (72,7%). W stosunku do 4 prac (1,3%) nie 
byliśmy w stanie określić ich statusu.

Powyższy wynik nie był dla nas wielkim zaskoczeniem, co nie oznacza, że daje 
powody do zadowolenia. Podążanie ścieżką empirii wybiera tylko co czwarty student 
kulturoznawstwa. Chciałoby się, aby ten odsetek był znacznie większy.

3.2. Źródła zastane/wywołane
Słaba skłonność do realizowania szeroko rozumianych badań terenowych jawi się 

jeszcze wyraźniej po analizie typu źródeł wykorzystywanych przez autorów prac dy-
plomowych. Otóż wśród 75 prac o charakterze empirycznym tylko 29 (39%) napisanych 
zostało na podstawie źródeł wywołanych. Najczęściej były to wyniki samodzielnie 
przeprowadzonych analiz zawartości, sondaży lub wywiadów (o czym szczegółowo 
napiszemy nieco dalej). Większość prac empirycznych (61%) opierała się zazwyczaj 
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na wtórnej analizie danych uzyskanych przez innych autorów lub na samodzielnej 
interpretacji danych statystycznych, opublikowanych w literaturze przedmiotu.

3.3. Stosowane metody badawcze
Autorzy przeanalizowanych przez nas prac dyplomowych z zakresu kulturoznawstwa 

posługiwali się następującymi metodami i technikami badawczymi:
a) analiza zawartości (39%),
b) sondaż ankietowy (25%),
c) wywiad kwestionariuszowy (w tym także internetowy) lub swobodny (16%),
d) analiza danych statystycznych (10,5%),
e) wtórna analiza sondaży (6,5%),
f) obserwacja (4%),
g) obserwacja uczestnicząca (2,5%),
h) badania porównawcze (1,5%).
Na pierwszy rzut oka widać, że rozkład stosowanych metod i technik nie jest równo-

mierny. Zdecydowanie dominują dwie techniki badawcze – analiza zawartości i sondaż 
ankietowy, które zostały zastosowane w ponad połowie prac dyplomowych (64%). Należy 
zwrócić uwagę na to, że sondaż jest z natury rzeczy techniką „płytką”, która w mało 
licznych próbach badawczych (a takie przecież dominują w pracach dyplomowych) nie 
charakteryzuje się wysokim stopniem wiarygodności. 

Do zastanowienia skłania także sporadyczne stosowanie przez studentów obser-
wacji (4%), która przecież w klasycznych badaniach kulturoznawczych dawała z re-
guły doskonałe rezultaty (by wspomnieć chociażby prace Bronisława Malinowskiego). 
Wydaje się, że wniosek ten powinien być poddany głębszej refleksji przez dydaktyków 
metodologii...

Warto także zaznaczyć, że tylko w przypadku 16% prac empirycznych zastosowano 
jednocześnie więcej niż jedną metodę badawczą, czyli uwzględniono istotną zasadę 
metodologiczną – tzw. zasadę triangulacji.

3.4. Liczebność prób badawczych
Liczebność prób badawczych rozpatrywaliśmy oddzielnie dla każdej techniki 

badawczej. Rezultaty zostały ujęte w tabeli na następnej stronie.
Trudno uogólniać wnioski wynikające z tabeli 1, jako że skuteczność stosowania 

poszczególnych technik badawczych w swoisty sposób wiąże się z liczebnością prób. 
Wydaje się, że uzasadnione są przynajmniej trzy konkluzje:

1. Zazwyczaj autorzy dokonują analiz mało licznych prób badawczych, co w przypad-
ku prac dyplomowych jest zrozumiałe i akceptowalne (finansowanie badań z własnych 
środków, ograniczony czas na zebranie i opracowanie materiału).

2. Zdarzają się chlubne wyjątki od tej reguły, co wyraźnie owocuje wyższym 
poziomem merytorycznym pracy.

3. Zważywszy na swoisty charakter prac dyplomowych, większą wagę należy 
przykładać nie tyle do liczebności próby, ile solidności w przestrzeganiu zasad badań 
reprezentatywnych (świadome respektowanie reguł i procedur doboru próby, krytyczna 
refleksja nad uzyskanymi rezultatami).
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Ta b e l a  1.  Liczebności prób badawczych

Rodzaj 
techniki

Jednostka analizy / liczebność prób 
w poszczególnych pracach

Łączna 
liczebność prób

Średnia liczebność 
próby badawczej 

na 1 pracę

Analiza 
zawartości

Powieści / 3,3,21 27 9
Artykuły prasowe / 499 499 499
Notatki prasowe / 2967 2967 2967
Numery czasopism / 338, 90, 6, 11, 36, 
25, 12 518 74

Baśnie / 8 8 8
Telewizyjne spoty reklamowe / 246, 106 352 176
Strony WWW / 5 5 5
Filmy / 12, 6 18 9
Zdjęcia / 222 222 222

Sondaż 
ankietowy

Sondaż ankietowy / 20, 56, 31, 40, 45, 
61, 20, 100, 30, 86, 66, 22, 80, 17* 674 42

Wywiad Kwestionariusz wywiadu / 1, 40, 64, 10, 
10, 30, 20, 1, 1, 7, 2 186 17

*W tabeli uwzględniamy 16 wykonanych sondaży, podczas gdy wyżej pisaliśmy o 19. Różnica bierze 
się stąd, że w przypadku trzech sondaży autorzy prac nie podali liczebności próby badawczej.
Źródło: opracowanie własne

3.5. Refleksja metodologiczna w pracach dyplomowych
Powszechnie wiadomo, że nie istnieją doskonałe metody badawcze. Każda metoda 

i technika, mając swoje niewątpliwe zalety, posiada także ograniczenia. Sztuka badawcza 
polega m.in. na tym, że badacz uświadamia sobie ten fakt, co powinno prowadzić do 
explicite formułowanej refleksji nad stosowanymi metodami, technikami i narzędziami 
badawczymi. Świadomość ograniczeń naszej wiedzy jest z pewnością lepsza od wiedzy 
pozornej, opartej na błędnych podstawach.

W związku z tym rodzi się pytanie, czy w pracach dyplomowych, które są przecież 
pracami naukowymi, ich autorzy podejmują refleksję nad stosowanymi przez siebie 
metodami. Konkretnie, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy autor danej pracy nazywa 
stosowaną metodę, czy charakteryzuje jej możliwości i ograniczenia, czy zastanawia się 
nad typami możliwych do wykorzystania źródeł, czy świadomie dobiera lub konstruuje 
narzędzie badawcze (np. kwestionariusz lub klucz kategoryzacyjny), czy rozważa kwestię 
doboru i reprezentatywności próby, i wreszcie – czy krytycznie analizuje uzyskane 
rezultaty badawcze?

W przeanalizowanych przez nas pracach tego typu refleksję, przynajmniej w częścio-
wym wymiarze, udało nam się stwierdzić w 17 przypadkach (co stanowi 6% wszystkich 
przebadanych prac, a 23% prac zakwalifikowanych jako empiryczne). Refleksja ta nie 
zawsze była zadowalająco obszerna i wnikliwa; niekiedy sprowadzała się tylko do kilku 
akapitów. Do rzadkości należą przypadki, w których metodologii badań poświęca się 
osobny podrozdział lub rozdział pracy.

Do najczęściej zauważanych usterek w tej materii należą: brak informacji o wiel-
kości i sposobie doboru próby, brak refleksji o jej reprezentatywności, brak wyraźnie 
wyodrębnionego klucza kategoryzacyjnego (to w przypadku analiz zawartości), a także 
brak krytyki źródeł.
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4. Uwagi końcowe
Zaprezentowana powyżej analiza prac dyplomowych absolwentów kulturoznawstwa 

międzynarodowego nie nastraja zbyt optymistycznie. Wydawać by się mogło, że zakres 
przedmiotów metodologicznych w toku kształcenia kulturoznawczego jest wystar-
czająco obszerny, aby studenci czuli się w pełni przygotowani do przeprowadzenia 
samodzielnego wysiłku badawczego. Nasze badania zdają się wskazywać, że wyzwanie 
to podejmowane jest przez mniejszość. Rodzi się zatem pytanie, czy niechęć do prze-
prowadzania własnych badań wynika ze stosunku studentów do prac dyplomowych, czy 
wynika ona z podejmowanych przez nich tematów (narzucających bardziej rozważania 
o charakterze teoretycznym – liczne monografie bądź studium przypadku), czy też 
problem tkwi w procesie edukacyjnym? 

Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest złożona. Naszym zdaniem przemyśle-
nia wymaga „filozofia” nauczania metodologii w systemie studiów dwustopniowych 
(licencjat + magisterium). Dotychczasowy system dydaktyczny zakłada, że na stu-
diach pierwszego stopnia nacisk kładzie się na problematykę ogólnometodologiczną. 
W konsekwencji brakuje już czasu na praktyczne kształcenie umiejętności stosowania 
konkretnych metod i technik badawczych. Studenci przygotowujący prace licencjackie 
nie są dostatecznie przygotowani do samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia 
procesu badawczego. Nieliczne wyjątki w tej kategorii prac (a zdarzają się tu, o czym 
pisaliśmy, prace naprawdę świetne, dojrzałe i wnikliwe) nie zmieniają obrazu całości. 
Raz ukształtowana perspektywa „teoretyzowania” lub ograniczania się do tego, co już tu 
i ówdzie napisano na dany temat, może – na zasadzie inercji – owocować dokonywaniem 
analogicznych wyborów na studiach drugiego stopnia. Tym bardziej, że trwają one tylko 
dwa lata, a seminarium dyplomowe zaczyna się już od pierwszego roku, czyli zanim 
studenci „zaliczą” metody badań historycznych i społecznych.

Uważamy, że byłoby rzeczą pożyteczną szersze uwzględnienie w procesie dy-
daktycznym metodologii (choć nie tylko metodologii) krótkich prac zaliczeniowych, 
polegających na samodzielnym lub grupowym realizowaniu przez studentów niewielkich 
projektów badawczych, dotyczących bieżących wydarzeń społecznych. Nawet krótkie 
pobyty w terenie mogłyby się okazać bardzo pomocne w wyrobieniu u studentów 
przekonania o pożytku płynącym z empirii, w obniżeniu lęku przed samodzielną 
praktyką badawczą i w uwrażliwieniu ich na bogactwo informacyjne tkwiące w ludzkich 
społecznościach. I wreszcie, co nie jest bez znaczenia, tego typu projektów nie da się 
„ściągnąć” z Internetu.

Ale być może kwestia niskiej świadomości metodologicznej studentów wynika 
również z przesłanek o charakterze mentalnym – prace empiryczne kojarzą się 
z dodatkowym wysiłkiem i dodatkowym czasem poświęconym na zorganizowanie 
i przeprowadzenie badań, a następnie ich analizę. Wertowanie źródeł zastanych jest 
– w świadomości przeciętnego studenta – procesem znacznie mniej skomplikowanym. 
Popularność ankiety oraz wywiadu wskazuje ponadto, iż te metody uznawane są przez 
studentów za najbardziej użyteczne, najciekawsze, a także, jak sądzimy, mniej żmudne 
i łatwiejsze (przyjemniejsze) do opracowania. Liczebność próby zazwyczaj nie jest zbyt 
wysoka, łatwiej również (w niektórych przypadkach) znaleźć respondentów w gronie 
rodziny, znajomych, docelowym środowisku.
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Na koniec chcielibyśmy dotknąć problemu bardzo poważnego, którego jednak 
nie jesteśmy w stanie rozwinąć w tym konkretnym opracowaniu. Mowa mianowicie 
o metodologii, ale także etyce korzystania ze źródeł internetowych. Oczywiście, nie 
jest to problem tylko kulturoznawstwa. Bezkrytyczne, a co gorsza – często zatajone 
wykorzystywanie treści pozyskanych ze stron internetowych staje się prawdziwą plagą 
na wyższych uczelniach, której to pladze powinno się wydać stanowczą wojnę. Jednak 
przeprowadzone przez nas badania nie pozwalają na merytoryczne wypowiadanie się 
w tej kwestii w odniesieniu do prac dyplomowych z kulturoznawstwa międzynarodo-
wego. Zastosowane przez nas narzędzie badawcze nie daje podstaw do jakichkolwiek 
twierdzeń w tej materii.


