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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZYGOTOWANIE 

PRACY DYPLOMOWEJ 

Kod modułu: F 

Nazwa przedmiotu: PRACA DYPLOMOWA 
Kod przedmiotu: 43(EM), 44 (PG),   

45 (MSwB), 46(EPL) 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: 

praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Rok / semestr:   

IV/VII 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
- - - - - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz 

Prowadzący zajęcia 

prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz; dr hab. Tomasz Korol, dr Henryk 

Gawroński; dr Marcin Bukowski; dr inż. Anetta Waśniewska; dr Tomasz 

Winnicki 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 
Celem przedmiotu jest napisanie pracy dyplomowej 

Wymagania wstępne Uczestnictwo w seminarium dyplomowym 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 
funkcjonowania podmiotów gospodarki rynkowej w skali mikro- 

i makroekonomicznej 
K1P_W02 

02 
istoty i uwarunkowań przedsiębiorczości oraz oddziaływania otoczenia na 

działalność przedsiębiorstwa 
K1P_W04 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zarządzania 

powierzonymi zasobami 

K1P_U01 

04 
posługiwać się metodami i narzędziami opisu oraz analizy problemów 

zachodzących w poszczególnych obszarach  działalności przedsiębiorstw 

K1P_U08 

Kompetencje społeczne  

05 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania przed współpracownikami  K1P_K04 

06 Wpływa na kształtowanie kultury osobistej w środowisku pracy K1P_K08 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Projekt 

Pisanie pracy dyplomowej pod nadzorem promotora 

Tematy prac dyplomowych: 

 powinny być zgodne z profilem kształcenia określonym w sylwetce absolwenta kierunku 

ekonomia, 

 powinny mieć związek z praktyką gospodarczą, uwzględniać rzeczywiste problemy i potrzeby 

występujące w przedsiębiorstwach, instytucjach, urzędach a w szczególności w miejscu gdzie 

odbywana jest praktyka zawodowa. 

 

Literatura podstawowa 

1. Urban, S., Ładoński, W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 

2010. 

2. R. Zendrowski, Praca magisterska – Licencjat. Krótki przewodnik po 



metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. CeDEWU, Warszawa 2011. 

3. K.Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką magisterską 

doktorską, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012. 

4. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów. 

Wydawnictwo Impuls, Warszawa 2010. 

Literatura uzupełniająca  1. R. Zendrowski,  Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, 

CeDEWU, Warszawa 2011. 

Metody kształcenia  

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Ocenianie ciągłe 01-06 
Weryfikacja w systemie antyplagiatowym 05 
Formy i warunki zaliczenia Napisanie pracy dyplomowej; Praca dyplomowa jest oceniana przez opiekuna pracy i 

wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu recenzenta 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach   

Samodzielne studiowanie    

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
   

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń   

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
 200 100 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia   

Udział w konsultacjach 20 10 

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 220 110 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 8 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
8 (Ekonomia i finanse) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 4,4 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
0,8 

 


