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Seminarium magisterskie II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPAGS.MI2B.2318.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Barbara Kutkowska

Pozostali prowadzący Barbara Kutkowska, Piotr Sobkowicz

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Seminarium/Konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z metodami opracowania materiałów korzystania z piśmiennictwa
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie pogłębione metody i narzędzia
opisu, technik pozyskiwania danych w naukach
społecznych i przyrodniczych

AG_P7S_WK13 Aktywność na zajęciach,
Referat

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną
do opisu i analizowania przebiegu zjawisk i procesów.

AG_P7S_UK11,
AG_P7S_UK13,
AG_P7S_UW01,
AG_P7S_UW02

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do  samodzielnego wyciągania
wniosków z przeprowadzonych badań AG_P7S_KK02

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Seminarium/Konwersatorium 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 30

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej 20

Przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Techniki prezentacja wyników
Opracowywanie poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej
Prezentacja poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej
Przygotowanie prezentacji na egzamin
 

Seminarium/Konwersator
ium



3 / 4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Udział w badaniach

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Seminarium/Konwersator
ium Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Referat 100%

Literatura
Obowiązkowa

Kopeć B. 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych (wybrane zagadnienia). Skrypt AR1.
we Wrocławiu Nr 269.
Stachak St., Woźniak Z. 1981. Elementy metodologii nauk agroekonomicznych. AR w Szczecinie2.
Urban S. Ładoński W. 1994. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wyd. AE3.

Dodatkowa

Ładoński W., Urban S. 1989. Proces tworzenia prac dyplomowanych i magisterskich na studiach ekonomicznych. PWE1.
Warszawa-Wrocław
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P7S_KK02 Absolwent jest gotów do pozyskiwania informacji z literatury i z innych źródeł oraz integrowania
uzyskanych informacje, ich interpretacji i krytycznej oceny.

AG_P7S_UK11 Absolwent potrafi posługiwać się – w mowie i piśmie - specjalistyczną terminologią w zakresie działalności
rolniczej w języku polskim i angielskim.

AG_P7S_UK13 Absolwent potrafi przygotować wystąpienia ustne; prezentuje wyniki badań z wykorzystaniem technik
multimedialnych, potrafi omówić metodologię badań i zinterpretować wyniki.

AG_P7S_UW01 Absolwent potrafi korzystać z baz danych oraz pozyskiwać i przetwarzać informacji i prawidłowo
prowadzić analizę.

AG_P7S_UW02 Absolwent potrafi przygotować sprawozdania, prace projektowe i pracę magisterską

AG_P7S_WK13
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady ochrony praw autorskich i korzystania z zasobów
informatycznych. Zna pojęcia z zakresu zarządzania zasobami intelektualnymi i posiada wiedzę
pozwalającą na stosowanie ich w praktyce.


