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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. Wiedza dotycząca elementów warsztatu naukowca niezbędnych do przygotowania pracy licencjackiej: 
podstawowe metodyki i metody, formułowanie hipotez i wniosków itp. 

2. Omówienie elementów oraz struktury pracy licencjackiej 

3. Struktury współcześnie działających przedsiębiorstw, ich rozwój oraz doskonalenie. Zależności między 
strukturą a pozostałymi elementami organizacji 

4. Układy sieciowe: istota, powstawanie, charakterystyka 

5. Modele biznesu współcześnie działających przedsiębiorstw: identyfikacja, opis, analiza, zmiana 

6. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania takie, jak: outsourcing, benchmarking, Business Process 
Reengineering, organizacja procesowa, wirtualna, Total Quality Management itp. 

7. Formy kooperacji i kooperencji współczesnych przedsiębiorstw: alianse strategiczne, franchising, układy 
outsourcingowe itp. 

8. Zagadnienia dotyczące identyfikacji, charakterystyki, tworzenia i zmiany strategii przedsiębiorstw: szkoły, 
metodyki, metody i techniki zarządzania strategicznego 

9. Systemowe ujęcie zarządzania: organizacja jako system, cechy i elementy organizacji w tym kontekście 

10. Zarządzanie w przedsiębiorstwie międzynarodowym: istota, specyfika, wymagania stawiane przed 
menedżerami w warunkach globalizacji, kulturowy kontekst zarządzania 

         
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.  

4.   
         
5. Sposób weryfikacji efektów kształcenia:         

1. Ocena prezentowanych celów pracy dyplomowej 

2. Ocena stosowanych metod wykorzystanych w badaniach 

3.  Ocena tematyki pracy na forum grupy seminaryjnej 

4.  Ocena końcowa pracy dyplomowej przez promotora 

5   
         
         
6. Dodatkowe informacje:           
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