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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
ekonomia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPEKS.L30B.2312.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Magdalena Kalisiak-Mędelska

Pozostali prowadzący Magdalena Kalisiak-Mędelska

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Seminarium/Konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Seminarium/Konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie charakteru, konstrukcji i struktury pracy.
Omówienie poszczególnych jej elementów, ze szczególnym uwzględnieniem celu i zakresu pracy. Przygotowanie
w zakresie metod opracowania odsyłaczy, bibliografii, form graficznych. Zajęcia uwzględniają również zapoznanie
z technikami prezentacji materiału źródłowego, sposobów pozyskiwania materiałów wtórnych oraz pierwotnych.
Przygotowanie do egzaminu licencjackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
charakter nauk ekonomicznych i ich miejsce
w systemie nauk ekonomicznych i relacji do innych
nauk

EK_P6S_UW01 Referat

W2 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego EK_P6S_WK05 Referat

Umiejętności – Student potrafi:

U1
prawidłowo analizować i interpretować zjawiska
gospodarcze i społeczne zachodzące w skali globalnej,
krajowej i regionalnej wykorzystując wiedzę
teoretyczną oraz pozyskane dane empiryczne

EK_P6S_UW04 Referat

U2

przygotowywać typowe prace pisemne w języku
polskim i języku nowożytnym, dotyczące
szczegółowych zagadnień ekonomicznych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych
oraz informacji pochodzących z różnych źródeł

EK_P6S_UK23 Referat

U3
wyszukiwać źródła prawa, rozumieć przepisy prawa
i rozpoznawać obszary prawne w działalności
gospodarczej

EK_P6S_UW12 Referat

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uczenia się przez całe życie, potrafi pracować
w grupie, umie uczestniczyć w opracowywaniu
i przygotowywaniu pracy licencjackiej

EK_P6S_KK01 Zaliczenie pisemne

K2 określać priorytety i planować środki niezbędne
do realizacji wytyczonych celów EK_P6S_KK02 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Seminarium/Konwersatorium 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
15

ECTS
1.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Seminarium/Konwersatorium 15

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej 15

Konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Konstrukcja i charakter placy licencjackiej

2. Cel i zakres pracy

3.  Omówienie poszczehólnych elementów pracy

4.  Przypisy, bibliografia, formy graficzne 

5.  Źródła materiałów wtórnych 

6.  Metody badawcze 

7. Prezentacja wyników badań

8. Przygotowanie do egzaminu licencjackiego 

 

 

Seminarium/Konwersator
ium

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza przypadków, Praca w grupie, Dyskusja, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Seminarium/Konwersator
ium Referat 100%

Semestr 6

Metody nauczania:

Metoda projektów, Dyskusja

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Seminarium/Konwersator
ium Zaliczenie pisemne 100%

Wymagania wstępne
Brak 

Literatura
Obowiązkowa

Mendel T., 2014, Metodyka pisania prac licencjackich, Poznań.1.
Zieliński J., 2012, Metodologia pracy naukowej, Warszawa.2.
Podstawka M., Wójcicki W. 1999. Zasady pisania prac dyplomowych i magisterskich, Warszawa.3.



5 / 5

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

EK_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz zasięgania opinii
ekspertów

EK_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu ekonomii do rozwiązywania problemów
zawodowych

EK_P6S_UK23
Absolwent potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne z wykorzystaniem informacji
pochodzących z różnych źródeł, obejmujących terminologię i podstawowe pojęcia teoretyczne z zakresu
nauk ekonomicznych, brać udział w debacie

EK_P6S_UW01
Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie różnych rodzajach podmiotów, struktur i systemów
gospodarczych, a także ich istotnych elementach, zna relacje między podmiotami, strukturami i
systemami gospodarczymi w mikro- i makroskali i potrafi zastosować te zależności w działalności
zawodowej

EK_P6S_UW04 Absolwent potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące w
skali globalnej, krajowej i regionalnej wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz pozyskane dane empiryczne

EK_P6S_UW12 Absolwent potrafi wyszukiwać źródła prawa, rozumieć przepisy prawa i rozpoznawać obszary prawne w
działalności gospodarczej

EK_P6S_WK05 Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
a także skutki nie przestrzegania tych przepisów


