Seminarium magisterskie prof. Pawªa Baranowskiego (odpowiedzi na najczesciej zadawane pytania)
1. Jak i kiedy pisze si¦ prac¦ magistersk¡?
ODP: Zale»y mi, »eby pisanie pracy nie byªo nudny obowi¡zkiem, ale dawaªo sa-

tysfakcj¦ i do±wiadczenie (którym mo»na si¦ pochwali¢ cho¢by w trakcie rekrutacji,
a pó¹niej wykorzysta¢ w pracy zawodowej). Dlatego temat nie powinien by¢ wybrany
losowo (zobacz nast¦pny punkt), a pracy nie mo»na pisa¢ na ostatni¡ chwil¦. Preferowany harmonogram to: pierwszy semestr: wybór tematu. opracowanie planu i celu
pracy, przegl¡d literatury i ewentualne uzupeªnienie wiedzy potrzebnej do przeprowadzenia bada«. Ka»da praca magisterska pod moim kierunkiem zawiera co± nowego.
Udziaª nowych tre±ci w pracy magisterskiej jest istotnym elementem oceny pracy.
2. Sk¡d wiadomo, »e dany temat jest odpowiedni? Kto wybiera temat?
ODP: Temat wybiera autor (magistrant) w porozumieniu z promotorem. Na moim

seminarium nie ma listy czy przydziaªu tematów. Wi¦kszo±¢ prac powstaj¡cych
w Katedrze Ekonometrii oparte s¡ o badanie empiryczne konkretnego zjawiska przy
u»yciu metod ilo±ciowych  np. modelu ekonometrycznego (np. oszacowanie wpªywu
X na Y, odnalezienie czynników ksztaltuj¡cych zjawisko Y, zbadanie czy uzupeªnienie
modelu o zmienn¡ X pozwala poprawi¢ istniej¡ce modele, znalezienie modelu który
pozwla alepiej prognozowa¢ zjawisko X). Gor¡co popieram pisanie pracy na temat
zwi¡zany z przebytymi praktykami czy rozpocz¦t¡ prac¡ zarobkow¡. Jestem otwarty
na prac¦ po±wi¦cone opisowi teorii ekonomicznych na dany temat, ale pod warunkiem
»e praca b¦dzie wnosi¢ co± nowego do tematu, a nie b¦dzie tylko kompilacj¡ istniej¡cej
literatury. Prace po±wi¦cone rozwojowi nowych metod (estymatory, testy) s¡ tak»e
interesuj¡ce, ale we wªasnych badaniach naukowych nie rozwijam teorii ekonometrii
i w wi¦kszo±ci przypadków nie b¦d¦ dobrym promotorem takich prac.
3. Czy jest minimalna obj¦to±¢ pracy magisterskiej?
ODP: W zasadzie nie. Jednak w zale»no±ci od kierunku obowi¡zuj¡ pewne nie pi-

sane zwyczaje. Prace magisterskie pisane pod moim kierunkiem liczyªy 60-90 stron
standardowego maszynopisu (czcionka 12, odst¦p 1,5).

Ostatnio na naszym wy-

dziale pojawiaj¡ si¦ opinie, »e praca mo»e mie±¢ form¦ dªugiego artykuªu naukowego
(ok. 35 stron). Nie wykluczam takiego rozwi¡zania, ale w krótszych pracach komponent nowo±ci powinien by¢ jeszcze silniej widoczny. Oznacza to, »e praca musi by¢
odpowiednio skondensowana (pomijamy denicje i kwestie dobrze znane - np. te
opisane w podr¦cznikach, w zamian za to krótki ale tre±ciwy przegl¡d najnowszej
literatury, po czym koncentracja na metodyce i wynikach przeprowadzonych bada«
oraz wnioski z pracy).
4. Od czego zacz¡¢ poszukiwanie tematu pracy?
ODP: Po pierwsze, praca powinna odpowiada¢ zainteresowaniom magistranta (dzi¦ki

czemu jej pisanie b¦dzie przyjemniejsze i b¦dzie pozwalaªo rozwin¡¢ swoje zainte-
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resowania) oraz promotora (dzi¦ki czemu promotor b¦dzie mógª rzetelnie wspiera¢
badania, a nie tylko sprawdzi¢ prac¦ pod wzgl¦dem j¦zykowym). Udziaª w seminarium, dyskusje z promotorem mog¡ by¢ inspiracj¡ dla wyboru interesuj¡cego tematu.
Dobrym zwyczajem jest przejrzenie artykuªów w wiod¡cych polskich czasopismach
(np.

Bank i Kredyt, CEJEME, Ekonomista, Equilibrium, Gospodarka Na-

rodowa, Oeconomia Copernicana) i czasopismach zagranicznych (np.

u»ywaj¡c

wyszukiwarki scholar.google.com).
5. Czy praca musi by¢ oparta o literatur¦? W jaki sposób powoªywa¢ si¦ na literatur¦?
ODP: Praca zawsze musi zawiera¢ odniesienia do literatury.

Prowadz¡c badania

opieramy si¦ o dotychczasow¡ wiedz¦ (np. korzystamy ze znanych metod, badamy
istniej¡ce teorie) i rozwijaj¡ j¡. Wa»nym elementem formalnym pracy jest znajomo±¢ istniej¡cego stanu wiedzy i ±wiadomo±¢ które fragmenty pracy bazuj¡ na istniej¡cej wiedzy a które elementy s¡ nowe (i na czym ta nowo±¢ polega, w porównaniu
z wcze±niejszymi badaniami).
Wszystkie nawi¡zania do literatury (ª¡cznie ze ¹ródªami internetowymi) musz¡ by¢
odpowiednio wykazane (tak»e numery strony w przypadku ksi¡»ek a w przypadku
stron internetowych data pobrania), a dokªadne cytaty wyra¹nie zaznaczone. Nawi¡zanie do literatury wyst¦puje tak»e, gdy powtarzamy my±l innego autora wªasnymi
sªowami. Prosta zasada pozwala unikn¡¢ nieporozumie«: je±li dowiedziaªem si¦ czego± nowego z ksi¡»ki X, wówczas cytuj¦ j¡.

Du»a ilo±¢ nawi¡za« do literatury nie

jest wad¡, wr¦cz przeciwnie - dziaªa na korzy±¢ autora (gdy» autor pracy wykazuje
si¦ szerok¡ znajomo±ci¡ literatury).
6. Jak napisa¢ plan pracy? Czy s¡ jakie± reguªy albo gotowe szablony?
ODP: Plan powinien by¢ dopasowany do zakresu pracy, czyli tego co chcemy zrobi¢

i co chcemy przekaza¢ w pracy. W pracach empirycznych dobrym punktem wyj±cia
jest nast¦puj¡cy ukªad 3 rozdziaªów: teoretyczny, opis danych lub metod, opis badania empirycznego (modelu). Rozpatrzmy to na przykªadzie, gdzie badamy czynniki
wpªywaj¡ce np. na poda» pieni¡dza. Rozdziaª 1 mógªby by¢ omówieniem teorii pieni¡dza i zagadnie« zwi¡zanych z polityk¡ pieni¦»n¡ (oczywi±cie gªównie tych, które
b¦d¡ potrzebne do dalszej cz¦±ci pracy). Rozdziaª 2 po±wi¦cony byªby opisowi danych
(¹ródªa danych, przeksztaªcenia danych, prezentacja statystyk opisowych, wst¦pne
analizy - badanie stacjonarno±ci zmiennych, ustalenie czy zmienna jest determinowany przez sezonowo±¢ itp.). Czasem dodaje si¦ do tego krótki opis metod ekonometrycznych/statystycznych (im bardziej znana i standardowa metoda, tym mniej
miejsca na to po±wi¦cimy). Trzeci rozdziaª po±wi¦cony jest prezentacji konstrukcji
modelu, wyników estymacji oraz interpretacji ekonomicznej i statystycznej tych wyników. Oczywi±cie mo»na ten szablon modykowa¢ (widziaªem prace zªo»one z 2
lub 4 rozdziaªów). Podobnie jak temat, plan opracowuje autor (magistrant) w porozumieniu z promotorem i jest to jedno z pierwszych zada« w ramach seminarium
(zaraz po wyborze tematu).
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