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1. Cele przedmiotu               

C1 Samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy o charakterze systematyzującym i 
projektowym, badawczym lub aplikacyjnym 

C2 Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemu praktycznego (aplikacyjnego) bądź do 
samodzielnego rozwiązania problemu ogólnego 

C3   

         

2. Efekty kształcenia (EK)       
  

  
Wiedza (W)              

EK-W1 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku 

EK-W2 Zna podstawy metodologii prowadzenia badań w obszarze danego kierunku 

Umiejętności (U)              

EK-U1 Potrafi identyfikować problemy badawcze 

EK-U2 

Potrafi dobierać i właściwe wykorzystać źródła literaturowe do będącego przedmiotem pracy problemu, 
literatura powinna być pozbawiona istotnych braków, z dominującym udziałem opracowań naukowych, 
w tym dziedzin korespondujących z tematem pracy; potrafi jednocześnie ocenić wiarygodność źródeł 
informacji wykorzystywanych w pracy 

EK-U3 Potrafi dobierać właściwe narzędzia badawcze, także projektować warsztat badawczy 

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 projektować rozwiązania lub modyfikacje istniejących rozwiązań 
 

EK-U9 Potrafi analizować, oceniać i wyciągać wnioski 

EK-U10 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 problem teoretyczny lub praktyczny 

 



         
3. Problematyka seminarium: 

1. Spotkanie wstępne; rozplanowanie czasu pisania prac dyplomowych w semestrze;  

2. Formułowanie tematu pracy; 

3. Analiza planu pracy pod kątem zgodności z tematem pracy; 

4. Analiza kompletności tez oraz zawartości rozdziałów w stosunku do tematu pracy; 

5. Założenia metodologiczno-metodyczne pracy; paradygmat; metody i narzędzia; 

6. Wykorzystanie źródeł informacji naukowej; 

7. Wykorzystanie podstawowych metod badawczych; 

8. Konstruowanie własnego narzędzia badawczego (np. prostej ankiety); 

9. Uzupełnienie i poprawienie roboczej wersji pierwszego rozdziału pracy dyplomowej; 

10. Podsumowanie; wpisanie zaliczeń; 

         
4. Metody i narzędzia prezentacji wyników:         

1. Prezentacja celów i hipotez pracy magisterskiej 

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

3. Dyskusje w ramach grupy seminaryjnej związane z problematyką seminarium 

4.  
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5. Sposób weryfikacji efektów kształcenia:         

1. Ocena celów i hipotez/tez pracy magisterskiej 

2. Ocena stosowanych metod wykorzystanych w badaniach 

3.  Ocena tematyki pracy magisterskiej na forum grupy seminaryjnej 

4.  Ocena końcowa pracy magisterskiej przez promotora 
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6. Dodatkowe informacje:           
Literatura: J. Boć, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 1999; J. Majchrzak, T. Mendel, 

Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. AE, Poznań 1999; W. Marciszewski, Metody analizy 

tekstu naukowego, PWN, Warszawa 1977; S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. AE, 

Wrocław 1994; M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, O.W. Impuls, Kraków 1997; 
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