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Seminarium
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

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
WPTPZIS.MI7B.2253.21

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

Marek Prymon

Pozostali prowadzący Marek Prymon

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Seminarium/Konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Seminarium/Konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Seminarium/Konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu pisania prac zgodnych z wymogami stawianymi pracom magisterskim

C2 Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej rozwiązywania problemów firmy

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 obserwować i analizować zjawiska ekonomiczne
i rynkowe

ZI_P7S_WG01,
ZI_P7S_WG06 Referat, Prezentacja

W2 zna i rozumie metody badań ekonomicznych
i rynkowych ZI_P7S_WG01 Referat, Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi stosować metody badań ekonomicznych
i rynkowych do rozwiązywania problemów organizacji
na rynku

ZI_P7S_UW01,
ZI_P7S_UW03

Prezentacja, Praca
dyplomowa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów rozpatrywać decyzje firmy w świetle norm
etycznych i społecznych

ZI_P7S_KK01,
ZI_P7S_KR06 Praca dyplomowa

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Seminarium/Konwersatorium 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 60

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Seminarium/Konwersatorium 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 20

Konsultacje 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Seminarium/Konwersatorium 30

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

Praca magisterska jako rodzaj pracy naukowe

Tezy , hipotezy i założenia w pracach

Projektowanie badań

Dane pierwotne i wtórne

Metody analizy danych

Tworzenie raportu badaczego i prezentacja wyników

Seminarium/Konwersator
ium

Informacje rozszerzone
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Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja, Udział w badaniach, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Seminarium/Konwersator
ium Prezentacja 100%

Semestr 2

Metody nauczania:

Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Udział w badaniach

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Seminarium/Konwersator
ium Referat 100%

Semestr 3

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Dyskusja, Udział w badaniach

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Seminarium/Konwersator
ium Praca dyplomowa 100%

Wymagania wstępne
Zarządzanie

Literatura
Obowiązkowa

Krajewski M; O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Uniwersytet Śląski 20021.
Majchrzak J.,Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych:poradnik pisania prac promocyjnych oraz2.
innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, AE Poznań 1966
Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską.AE,Wrocław 20013.

Dodatkowa

Prymon M; Badania marketingowe w aspektach menedżerskich, UE Wrocław 20081.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

ZI_P7S_KR06 Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za
podjęte działania wpływające na kształtowanie i stan środowiska naturalnego

ZI_P7S_UW01
Absolwent potrafi stosować metody matematycznego i chemicznego opisu zjawisk fizycznych i zagadnień
technicznych, potrafi formułować i stosować modele matematyczne w projektowaniu technologii
przemysłowych, ma ugruntowaną umiejętność analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień
technologicznych w oparciu o prawa fizyki

ZI_P7S_UW03
Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo wykorzystać do marketingowego planowania i
realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji rolniczej, oraz sporządzić z tego zakresu dobrze
udokumentowane opracowanie

ZI_P7S_WG01
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu matematyki i statystyki,
obejmujące główne działy matematyki i statystyki znajdujące zastosowanie w fizyce, technice i ekonomii, a
także zagadnienia dotyczące opisu matematycznego zjawisk fizycznych i zagadnień technicznych oraz
formułowania modeli matematycznych łącznie z ich zastosowaniami

ZI_P7S_WG06
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu nauki o zarządzaniu, niezbędne w
różnych formach działalności związanej z produkcją rolniczą, oraz zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości


