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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZYGOTOWANIE 

PRACY DYPLOMOWEJ 

Kod modułu: F 

Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE Kod przedmiotu: 51 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: ADMINISTRACJA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr: III/VI  oraz 

IV/VII 
 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
- - - - 45 - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr hab. Piotr Uziębło 

Prowadzący zajęcia dr hab. Piotr Uziębło 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Podstawowym celem jest umiejętność analizy istotnych problemów 

związanych z prawem, która to analiza stanie się podstawą przygotowania 

pracy dyplomowej. 

Wymagania wstępne Brak 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 
stosowania terminologii z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauk 

prawnych. 
K1P_W09 

Umiejętności (Potrafi…)  

02 
prawidłowo operować pojęciami umożliwiającymi analizowanie zjawisk 

prawnych. 
K1P_U01 

03 
dobierać właściwe metody badawcze i analizować wyniki badań związane z 

problemami natury społecznej i prawnej. 
K1P_U10 

Kompetencje społeczne  

04 
Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania i potrafi określać priorytety 

służące realizacji tych zadań. 
K1P_K04 

05 
Weryfikuje swoje działania, postawy oraz poszukuje nowych lepszych 

rozwiązań, jest kreatywny. 
K1P_K08 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

 

Ćwiczenia 

 

Laboratorium 

 

Projekt 

Wskazówki formalne i merytoryczne tworzenia pracy licencjackiej. 

Zasady gromadzenia materiałów do pracy badawczej. 

Sposób pisania podstawowych form pracy licencjackiej. 

Weryfikacja poszczególnych części pracy licencjackiej. 

Seminarium 

 

Inne  



 

 

Literatura podstawowa 

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 

2006. 

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 

2011. 

Literatura uzupełniająca  J. Kamień, Podręcznik autora, Gdańsk 2015. 

Metody kształcenia Klasyczna metoda problemowa, Opracowanie projektu 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Ewaluacja pracy studenta 01-05 

  

  

Formy i warunki zaliczenia Przygotowanie projektu i ocena jego jakości formalnej i merytorycznej. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach   

Samodzielne studiowanie  30 0 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
   

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń   

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
 45 45 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia   

Udział w konsultacjach 1 0 

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 76 45 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
3 nauki prawne 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1,8 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,8 

 


