ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W
CERTYFIKOWANYM WEEKENDOWYM
SZKOLENIU ONLINE PT.
ACADEMIC RESEARCH IN ENGLISH MADE PAINLESS!

www.cfaspoland.org

Center For American Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w
certyfikowanym i w pełni synchronicznym weekendowym szkoleniu prowadzonym
przez dwóch native speakerów z USA (absolwent George Mason University i
profesjonalna lektorka języka angielskiego) pt. Academic Research in English Made
Painless!
Cel szkolenia jest prosty: opanują Państwo sztukę akademickiego pisania i
prowadzenia badań w języku angielskim. Nauczą się Państwo słownictwa niezbędnego
do konstruowania anglojęzycznych argumentów i dowodów, a także zyskają pewność
siebie przy prezentowaniu swoich badań z zakresu prawa oraz innych nauk
społecznych i humanistycznych..
Szkolenie rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00 (26 marca), zaś kończy w niedzielę
popołudniu o godz. 15.30 (28 marca). Tym samym umożliwia udział osobom
pracującym w tygodniu.

Dlaczego warto wziąć udział w
szkoleniu Academic Research in English Made
Painless!?
Ponieważ nasze certyfikowane szkolenie Academic Research in English Made
Painless!
ma ściśle praktyczny i synchroniczny charakter (kontakt w czasie
rzeczywistym pozwoli rozwiać na bieżąco wszystkie wątpliwości oraz przeprowadzić
interaktywne ćwiczenia).
Dowiesz się jak budować swoje anglojęzyczne argumenty naukowe i popierać je
dowodami
Opanujesz korzystanie z narzędzi i technik badawczych, które pozwolą Twoim
anglojęzycznym pracom osiągnąć najwyższy poziom naukowości (w tym różnych
typów wyszukiwarek i trików ułatwiających skuteczne wyszukiwanie źródeł)
Dowiesz się, jak organizować swoje badania i rozwijać swój własny rytm i styl
badań w języku angielskim
Poniższy
dokument
prezentuje
szczegółowe treści szkolenia, które
przygotowaliśmy
na
podstawie
dotychczasowego
doświadczenia
i
potrzeb stawianym naukowcom w
zakresie
pisania
i
prezentowania
anglojęzycznych badań. Jeśli cokolwiek
okaże się niejasne, śmiało mogą się
Państwo z nami kontaktować – dane
kontaktowe znajdują się na ostatniej
stronie zaproszenia!

WYSOCE PRAKTYCZNY
PROGRAM SZKOLENIA
𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐈 𝙏𝙮𝙥𝙚𝙨 𝙤𝙛 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙘 𝙍𝙚𝙨𝙚𝙖𝙧𝙘𝙝
1. Descriptive: survey, historical,
content analysis, qualitative work
2. Associational: correlational, causalcomparative
3. Intervention: experimental, quasiexperimental, action research
𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐈𝐈 𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙄𝙨 𝙔𝙤𝙪𝙧 𝙍𝙚𝙨𝙚𝙖𝙧𝙘𝙝 𝙏𝙧𝙮𝙞𝙣𝙜
𝙩𝙤 𝘼𝙘𝙝𝙞𝙚𝙫𝙚?
1. Explorative research (example:
literature review)
2. Provocative research (examples: oped, advice columns, [negative] book
reviews)
3. Persuasive research (examples:
journal articles, books)
4. Supportive research (example: book
review, memorial articles)
𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐈𝐈𝐈 𝙏𝙮𝙥𝙚𝙨 𝙤𝙛 𝘼𝙧𝙜𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙖𝙣𝙙
𝙒𝙝𝙚𝙣 𝙩𝙤 𝙈𝙖𝙠𝙚 𝙏𝙝𝙚𝙢
1. Dialectics
2. Textualist/literalist
3. Scientific method
4. Immanent critique (Kant-postKantianism-Critical realism)
5. Genealogy/Archaeology (NietzscheFoucault)
6. Hermeneutics

𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐈𝐕 𝙍𝙚𝙨𝙚𝙖𝙧𝙘𝙝 𝙏𝙤𝙤𝙡𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙎𝙚𝙡𝙛𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
1. Knowing your research style
(“what works for you”)
2. How to use
JSTOR/Ceeol/Google
Scholar/Worldcat
3. How to build a literature
review
3a. Patrick Higgins style:
Grounded theory -> Source
Saturation -> Feedback Loop
𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐕 𝙃𝙤𝙬 𝙏𝙤 𝙎𝙩𝙧𝙪𝙘𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙖𝙣
𝘼𝙧𝙜𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝘽𝙚𝙜𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤 𝙀𝙣𝙙
1. Historical analysis
2. Critiquing the literature
3. Formulating a general
hypothesis
4. Prebuttal/prolepsis
5. Narrowing of
terms/definitions/field of
research/standards of evidence
6. Evidence
7. Conclusion

NASI PROWADZĄCY
J. PATRICK HIGGINS ORAZ CAMILLA HIGGINS
Pan J. Patrick Higgins (USA) jest
interdyscyplinarnym naukowcem zajmującym
się problemami ze styku prawa, ekonomii i
nauk politycznych.
Absolwent George Mason University i Virginia
Polytechnic Institute and State University,
obecnie związany z Uniwersytetem Łódzkim,
Wydziałem Prawa i Administracji oraz
Centrum Myśli Politycznej i Prawnej im.
Alexisa de Tocqueville'a. Pan Higgins jest
także autorem wielu naukowych tekstów
prawniczych. Swoje wieloletnie doświadczenie
z językiem akademickim zawdzięcza również
pracom nad redakcją anglojęzycznych książek
i artykułów prawniczych.

Pani Camilla Higgins (USA) to profesjonalny
nauczyciel języka angielskiego z wieloletnim
doświadczeniem zdobytym zarówno podczas
pracy z klientami indywidualnymi, jak i
firmami. Lubi omijać szerokim łukiem
podręcznikowy angielski, który sprawia, że
obcokrajowcy brzmią lub piszą sztywno i
nader formalnie. Zamiast tego koncentruje się
na praktycznym wykorzystaniu języka.
Camilla Higgins tworzy przestrzeń, w której
kursanci przechodzą przez realne scenariusze
i zamiast zapychać ich umysł suchymi
formułkami uczy aplikacji języka w
prawdziwym życiu.

FORMAT I JĘZYK SZKOLENIA
Internetowy format szkolenia prowadzonego za pośrednictwem
aplikacji Microsoft Teams sprawia, że jest ono idealnym
rozwiązaniem dla tych, którzy są zajęci pracą w ciągu tygodnia.
Językiem szkoleniowym Academic Research in English Made
Painless! – z uwagi na narodowość prowadzących (USA) – jest
wyłącznie język angielski.

Certyfikat
Wszystkie nasze szkolenia – w tym szkolenie Academic Research
in English Made Painless! – są oficjalnie certyfikowane.
Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem
Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Akademickich Center For
American Studies (cyfrowy certyfikat w formacie PDF można
następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia
na portalu LinkedIn czy aplikowania na rozmaite stanowiska
pracy).

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?
W celu rejestracji, prosimy o wypełnienie następującego formularza:
https://forms.gle/ro2hCdAAqSovK7wH6 (nie przyjmujemy zgłoszeń drogą
mailową).
Ze względu na wysoce praktyczny charakter szkolenia jesteśmy niestety
zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników, więc rejestracji będziemy
dokonywać na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy".
Ostateczny termin zgłoszeń: godz. 23:59, 17 marca 2021.

JAKI JEST KOSZT UDZIAŁU JEDNEJ
OSOBY W SZKOLENIU?
Opłata promocyjna: 259 PLN

(tylko w razie rejestracji przed godz. 23.59 10 marca 2021)
Standardowa opłata: 399 PLN

PYTANIA?
Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o Center For American
Studies, zapraszamy na naszą stronę: www.cfaspoland.org.
Jeżeli mają zaś Państwo więcej pytań o udział w szkoleniu, prosimy o
pisanie do nas wiadomości na Facebooku bądź skierowanie do nas maila:
office@cfaspoland.org.
Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia online!

Łukasz Darby Bartosik, LL.M.
Prezes Center For American Studies

