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Seminarium dyplomowe
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod przedmiotu:
SEM

Seminarium dyplomowe
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie,
studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:

Język wykładowy:
polski
Rok: III

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)
Semestr: V, VI

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne:2,5
Niestacjonarne: 2
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Forma i kryteria zaliczania przedmiotu
(wskazać właściwe):
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Nie dotyczy
Obowiązkowy
powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
ECTS: 14

Data aktualizacji sylabusu: maj 2015

W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:
Stacjonarne: 2,5
Niestacjonarne: 2
Podstawowa wiedza z metodologii przygotowywania pracy
dyplomowej i zasad edytorskich.
Seminarium
Zaliczenie w formie: Prezentacja pracy
Katedra Zarządzania
Prof. zw. dr hab. Jan Lichtarski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St udi a

st acj onar ne
Wykład:

St udi a

nie st ac j ona rne
Wykład:

Ćwiczenia:
Konwersatorium:

Ćwiczenia:
Konwersatorium:

Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:

Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:
Seminarium:

Warsztaty:
Seminarium:

60

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

36

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

4

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

66
284

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

40
310

RAZEM z PWS:
350
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

350

Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie

aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim:

66

40

Praca własna studenta związana z prowadzonymi badaniami naukowymi:
Przygotowanie się do zajęć

284

312

100

120

184

192

350

350

Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów
Wykonanie referatów
Zapoznanie z literaturą podstawową
Pisemna praca zaliczeniowa
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia
Przygotowanie pracy dyplomowej
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Seminarium:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cele pracy dyplomowej i zadania seminarium dyplomowego. Zasady wyboru tematu pracy licencjackiej.
Korzystanie z literatury – formy opracowań naukowych, stadia zapoznawania się z literaturą, zasady sporządzania
notatek, opis bibliograficzny.
Posługiwanie się katalogami i internetem.
Storna formalna pracy - Cytaty, odnośniki i przypisy, spis bibliografii, spis tabel spis rysunków, załączniki.
Zbieranie materiałów empirycznych, metody ich analizy i prezentacji wyników.
Tabele i wykresy. Zasady pracy naukowej – wybór problemu badawczego i formułowanie hipotez.
Konstrukcja i struktura tekstu pracy. Konstrukcja zakończenia i wstępu. Wybór i formułowanie tematu pracy.
Przygotowanie konspektu zawierającego opis konstrukcji pracy i metod badawczych. Sprecyzowanie tematu i
zakresu pracy.
Przygotowanie części metodologicznej pracy.
Omówienie pracy z promotorem, naniesienie poprawek.
Prezentacja fragmentów pracy na seminarium.
Przygotowanie części empirycznej.
Pierwsza wersja całości pracy. Omówienie pracy z promotorem.
Uwzględnienie uwag i przygotowanie kolejnych wersji.
Strona tytułowa, wymagania formalne dotyczące wyglądu pracy.
Akceptacja pracy przez promotora. Przygotowanie się do egzaminy dyplomowego.
IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W05

ma podstawową wiedzę na temat genezy nauk o zarządzaniu oraz ich rozwoju w
kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego i cywilizacyjnego

S1A_W09

K_W07

zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich powstawania,
funkcjonowania, przekształcania i rozwoju

S1A_W02,
S1A_W08

K_W15

zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach działalności organizacji
(np. analizy rynku, analizy finansowej, jakości produktów i usług)

S1A_W06

Kod wg KEK:

Umiejętności:

Kod KRK:

K_U01

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji
podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w organizacji z wykorzystaniem
podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych

S1A_U01,
S1A_U02

K_U18

posiada podstawowe umiejętności zarządzania czasem własnym oraz w pracach
zespołów zadaniowych

S1A_U06

K_U20

posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych oraz
krótkich wystąpień ustnych związanych z problematyką zarządzania w języku polskim
i języku obcym

S1A_U09
S1A_U10

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

K_K01

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach
zawodowych

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04

K_K10

jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności profesjonalnych i badawczych

S1A_K01,
S1A_K06

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

Wiedza:
Student zna podstawowe metody pozyskiwania danych, korzystania z bibliotek oraz
formułowania prac pisemnych.
Umiejętności:
Student powinien umieć przedstawić temat swojej pracy i zarysować jej strukturę, prezentując
jednocześnie przyjętą przez siebie metodologię. Dyskusja towarzysząca temu etapowi powinna
dotyczyć przedmiotu pracy, a także zaproponowanej metody rozwiązania danego problemu
badawczego. Napisanie pracy i jej publiczna prezentacja. Złożenie egzaminu dyplomowego.

Kompetencje:
Student wykazuję postawę gotowości do obrony własnych poglądów.

Metoda (forma)
weryfikacji
Prezentacja
założeń pracy i
poszczególnych
części pracy,
egzamin
dyplomowy
Prezentacja
założeń pracy i
poszczególnych
części pracy,
egzamin
dyplomowy
Prezentacja
założeń pracy i
poszczególnych
części pracy,
egzamin
dyplomowy

VI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Czakon W. (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer business, Warszawa
2011.
Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie pracy dyplomowych, Difin, Warszawa 2008.
Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.
Langego, Wrocław 2006.
Inne materiały dydaktyczne: Zasady dyplomowania obowiązujące na Wydziale SAN

