Jak zakończyć studia TCMI – co jest wymagane
Studenci M.A.:
1. Studenci przyjęci na studia przed rokiem 2003 powinni zaliczyć 16 sesji / przedmiotów
bez konieczności robienia „Projektu w służbie” czy „Pracy dyplomowej”.
2. Studenci przyjęci na studia w roku 2003 i później powinni zaliczyć 15 sesji / przedmiotów
+ Projekt lub Pracę. Sesja PT600 (Metodologia badań naukowych) nie jest wymagana.
(Studenci M.Div., którzy rozpoczęli studia w roku 2003 i później, także muszą zrobić Projekt,
jeśli nie zrobili go podczas studiów M.A. – nie mają wyboru. Jedynie jeśli student M.Div. zrobił
Projekt podczas studiów M.A. – wtedy ma wybór. Wtedy może wybrać drugi Projekt LUB
napisać Pracę. Jest to jedyny przypadek możliwości wyboru.)
3. Studenci przyjęci na studia w roku 2006 i później powinni zaliczyć 15 sesji / przedmiotów
+ PT600 (jest to jedynie składnik sesji / przedmiotu a nie całkowity przedmiot!) oraz
Projekt lub Pracę. (Studenci M.Div. także muszą wziąć PT600 oraz zrobić Projekt, jeśli nie
zrobili podczas M.A. – nie mają wyboru. Jedyny przypadek gdy student M.Div. może wybrać, to
jeśli już zrobił Projektu podczas studiów M.A. Oni mogą wybrać albo zrobienie drugiego
Projektu ALBO Pracę pisemną. I jeśli PT600 zaliczyli już wcześniej, podczas studiów M.A.,
wtedy nie są zobowiązani do zaliczania tego podczas M.Div. To jest jedyny przypadek.)

Jednakże, jeśli student, który został przyjęty przed rokiem 2006, wciąż nie ma
propozycji / planu Projektu zatwierdzonego przez Dyrektora ds Badań, wtedy
wymaga się, aby zaliczył sesję PT600 jak część swojego Projektu. Wyjątek może
być zrobiony dla studentów, którzy są wyjątkowo biegli w języku angielskim i
mają duże doświadczenie w pisaniu prac naukowych – ci mogą zwrócić się do
Dyrektora ds Badań, aby otrzymać emailem zatwierdzenie tematu pracy.
Doświadczenie pokazuje, jednakże, iż zwykle studenci nie mogą otrzymać
zatwierdzenia tematu pracy bez zaliczenia sesji PT600.
Wszyscy studenci: wejdźcie na stronę internetową TCMI.edu pod zakładkę
Cathalogs & Handbooks i przeczytajcie Thesis Ministry Proposal Handbook w
swoim języku, zanim napiszecie swój plan pracy. (Także na www.chib.pl pod
zakładką „Przewodnik – jaki pisać pracę magisterską i praktyczny przewodnik w
służbie”).
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