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1. Cele przedmiotu               

C1 
Samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy o charakterze projektowym, analizy studium 
przypadku, lub w uzasadnionych przypadkach o charakterze przeglądowym, systematyzującym określony 
wycinek wiedzy 

C2 Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemu typowego, z elementami analizy ocen i 
ewentualnych propozycji rozwiązań 

C3   

         

2. Efekty kształcenia (EK)       
  

  
Wiedza (W)              

EK-W1 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku 

EK-W2 Zna podstawowe narzędzia prowadzenia badań 

EK-W3   

Umiejętności (U)              

EK-U1 Potrafi identyfikować problemy badawcze 

EK-U2 Potrafi dobierać i właściwe wykorzystać źródła literaturowe do będącego przedmiotem pracy - problemu  

EK-U3 Potrafi dobierać właściwe narzędzia badawcze 

EK-U4 Potrafi trafnie diagnozować problem 

EK-U5 Posługuje się wiedzą nabytą w trakcie studiów 

EK-U6 Potrafi obserwować i analizować zjawiska ekonomiczne 

EK-U7 Potrafi dostrzegać prawidłowości występujące w obrębie badanego problemu 

EK-U8 Potrafi analizować, oceniać i wyciągać wnioski 

EK-U9 Potrafi redagować spójną i logiczną wypowiedź z wykorzystaniem poprawnej i profesjonalnej 
terminologii 

Kompetencje personalne i społeczne (K)        

EK-K1 Potrafi poszerzać swoją wiedzę poprzez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach 
naukowych 

EK-K2 Potrafi samodzielnie rozwiązać typowe problemy teoretyczne lub praktyczne 

EK-K3 Potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim  

         



3. Problematyka seminarium: 

1. 
Systemy informacyjno-decyzyjne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz proces 
podejmowania decyzji (m.in.  systemy informowania kierownictwa, systemy Business Intelligence; 
rozwiązania Big Data w kontekście wspomagania podejmowania decyzji) 

2. Zastosowanie systemów informatycznych w firmach  (m.in. systemy informatyczne w zarządzaniu małymi i 
średnimi firmami; zintegrowane systemy informatyczne) 

3. Wizualizacja informacji oraz wiedzy ekonomicznej (metody, technologie, systemy, rozwiązania) 

4. Ontologie;  wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej, sieci semantyczne,  

5. Interakcja człowiek – komputer (m.in. charakterystyki użytkownika; metody badania i ocena użyteczności 
interfejsu użytkownika) 

6. Strony internetowe (m.in. metody badania i oceny jakości stron WWW;  dostępność stron WWW, 
użyteczność stron WWW, walidatory; responsywność stron WWW) 

7. Systemy wczesnego ostrzegania (m.in. ekonomiczne i finansowe podstawy systemu wczesnego 
ostrzegania; proces podejmowania decyzji; rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw) 

8. Analiza, badanie  i ocena systemów informatycznych w  rzeczywistych  firmach, instytucjach itp. 

9. Badanie i ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć informatycznych lub rozwiązań/systemów 
informatycznych (metodami finansowymi, jak i dedykowanymi inwestycjom informatycznym) 

10.  

         
4. Metody i narzędzia prezentacji wyników:         

1. Prezentacja celów pracy dyplomowej 

2. 
Prezentacja koncepcji pracy dyplomowej z zastosowaniem informatycznych programów, systemów oraz 
technik audiowizualnych 

3. Dyskusje związane z problematyką seminarium 

4.   
         
5. Sposób weryfikacji efektów kształcenia:         

1. Ocena prezentowanych celów pracy dyplomowej 

2. Ocena stosowanych metod wykorzystanych w badaniach 

3.  Ocena tematyki pracy  

4.  Ocena końcowa pracy dyplomowej przez promotora 

5   
         
         
6. Dodatkowe informacje:           
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