TANDEMY NAUKOWE W INSTYTUCIE SOCJOLOGII
regulamin
O tandemach naukowych w skróci e
Tandem naukowy to powołany na semestr lub więcej zespół, który zakłada współpracę
naukową lub/i badawczą wykładowcy/wykładowczyni oraz studenta/studentki. Do
tandemu może zapraszać każda ze stron, a formy współpracy w tandemie należy ze sobą
uzgodnić i zakomunikować je zarządowi KNSA.

Zadania student a/st udentki
Wszyscy zainteresowani współpracą w tandemach naukowych studenci i studentki powinni
opisać swoje socjologiczne zainteresowania na jednej stronie A4 i zgłosić się do koła
naukowego (osobiście lub mailowo knsa@uwb.edu.pl). Zarząd i opiekun(ka) koła
skontaktują się z potencjalnymi tutorami, a po uzyskaniu od wykładowcy/wykładowczyni
wstępnej zgody na współpracę, wystawią studentowi/studentce list polecający. Następnie
student(ka) uzgadnia z tutorem/tutorką ramowy plan działania.

Zadania tut ora/tut orki
Podstawowym zadaniem tutorskim jest zapewnianie wsparcia i dostarczanie inspiracji przy
pierwszych krokach w pracy naukowej studenta/studentki.
Wykładowcy mogą być tutorami dla kilkorga studentów tzn. mogą pracować w więcej niż
jednym tandemie. Każdorazowo powinni uzgodnić oddzielny ramowy plan działań na
semestr lub więcej. Zadania i terminy powinny być jasne i wiążące zarówno dla
tutora/tutorki jak i studenta/studentki.
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Rola Koła Naukow ego Socjologi czn o-Antropologicznego
KNSA wspiera tandemy naukowe pod względem organizacyjnym, a także ułatwia zdobycie
niewielkich środków finansowych przeznaczonych na ich działalność. KNSA sprawozdaje
Dyrekcji Instytutu Socjologii UwB postępy prac naukowo-badawczych w tandemach, w
związku z czym zastrzega sobie prawo do podejmowania następujących kroków:
1) Uzyskanie od studentka/studentki działającego w tandemie ramowego planu
działań uzgodnionego z tutorem/tutorką
2) Złożenie na ręce Dyrekcji IS UwB zgromadzonych planów pracy tandemów
naukowych w celu uzyskania dofinansowania na działalność
3) Uzyskanie od studenta/studentki zaangażowanych w tandem naukowy skrótowego
sprawozdania z realizacji zadań tandemu oraz aktywności naukowej
studentki/studenta po semestrze lub dwóch semestrach.
4) Przesyłanie student(k)om materiałów dotyczących seminariów, warsztatów i
konferencji dotyczących podejmowanej przez tandemy problematyki.

Rola Dyrekcji Instytutu Socjologii UwB
Dyrekcja IS UwB wspiera tandemy naukowe przyznając dofinansowanie na konkretne
działania objęte ramowym planem uzgodnionym z tutorem/tutorką i przesłane w formie
elektronicznej przez Zarząd KNSA. W gestii Dyrekcji pozostaje możliwość przedstawienia
oddzielnego regulaminu precyzującego warunki przyznawania środków finansowych.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczące tandemów naukowych prosimy o kontakt z
opiekunką KNSA, Dr Małgorzatą Skowrońską m.skowronska@uwb.edu.pl lub Prezesem
KNSA, Janem Kowalczykiem knsa@uwb.edu.pl.
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