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Seminarium magisterskie
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod przedmiotu:
SM
Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Zarządzanie, studia II stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)
Semestr: III, IV
ECTS (bezpośredni udział):

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Stacjonarne: 4
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:

obowiązkowy
powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
Data aktualizacji sylabusu: maj 2015

ECTS: 20

W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:
Stacjonarne: 4

Niestacjonarne: 2

Znajomość zagadnień z wybranych przedmiotów kierunkowych i
specjalności.
Seminarium
Zaliczenie w formie: semestr pierwszy na podstawie
zaawansowania pracy, semestr drugi złożenie gotowej pracy.
Katedra Zarządzania, Zakład Ekonomii, Finansów
Rachunkowości
Prof. zw. dr hab. T. Listwan, Prof. zw. dr hab. J. 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:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:

Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:

Seminarium:

90

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

54

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

6

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

96
404

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

60
440

RAZEM z PWS:
500
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

500

Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie

i

aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim:

96

60

Praca własna studenta, w tym związana z prowadzonymi badaniami naukowymi:
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów

404

440

Wykonanie pacy dyplomowej
Zapoznanie z literaturą podstawową

254
100

290
100

50

50

500

500

Pisemna praca zaliczeniowa
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia
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

Omówienie wymogów formalnych i merytorycznych stawianych pracom magisterskim oraz publikacjom
naukowym.
Omówienie obowiązującego zestawu zagadnień oraz kryteriów oceny egzaminu dyplomowego
Wybór tematu pracy magisterskiej oraz omówienie sposobu tworzenia koncepcji przyszłej pracy. Zasady
dotyczące podziału treści w pracy, przygotowywanie celu, hipotezy i planu pracy.
Szkolenia biblioteczne dotyczące korzystania z naukowych baz danych związanych z daną
dyscypliną/kierunkiem. Zasady tworzenia kwerendy.
Metody opracowywania wyników badań własnych oraz sposoby ich prezentowania; Sposoby/zasady
prowadzenia badań naukowych z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny zarządzanie.
Indywidualne konsultacje związane z doborem i układem treści, poprawnością językowa i stylistyczną,
korektą merytoryczną i formalną.
Prezentacja wybranych fragmentów studenckich prac magisterskich połączona z dyskusją, wymiana opinii i
poglądów.
Prezentacja wyników badan własnych przez uczestników seminarium połączona z dyskusją.
IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W01

zna znaczenie wybranych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując
się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie

S2A_W01

K_W12

zna wybrane specjalistyczne metody badań w poszczególnych obszarach działalności
organizacji

S2A_W06

K_W13

zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami
organizacji

S2A_W06

Kod wg KEK:

Umiejętności:

K_U01

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej
wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

K_U05

umie identyfikować i formułować wybrane problemy badawcze pozwalające na analizę
niektórych złożonych procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a
także w skalach: międzynarodowej i globalnej

S2A_U02
S2A_U03

K_U19

posiada umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych związanych z

S2A_U09

Kod KRK:
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
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problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym
Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

K_K02

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię
osiągania wspólnych celów

S2A_K02
S2A_K03

K_K05

rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów
integracyjnych w Europie i globalizacji

S2A_K01
S2A_K02
S2A_K06

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

Metoda (forma)
weryfikacji

Wiedza:
Student posiada wiedze o współczesnych zagadnieniach związanych z zarządzaniem. Posiada
pogłębioną wiedzę z zakresu wybranego przez siebie tematu. Zna źródła danych do analizy
rozpatrywanego zagadnienia. Zna formalne wymogi związane z pisaniem referatów i prac
naukowych.

Obserwacja i
ocena wykonania
i zaawansowania
pracy
magisterskiej

Umiejętności:
Student potrafi korzystać z naukowych baz danych i literatury naukowej. Poprawnie sporządza
spis treści, bibliografię i przypisy. Potrafi zaprezentować referat zawierający główne tezy
swojej pracy przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego oraz omówić wybrane zagadnienia
na podstawie dostępnej literatury naukowej. Potrafi właściwie zinterpretować uzyskane wyniki
oraz opracować je w sposób ilościowy i jakościowy.

Obserwacja i
ocena wykonania
i zaawansowania
pracy
magisterskiej

Kompetencje:
Potrafi obronić przyjętą tezę/pogląd/punkt widzenia za pomocą logicznie dobranych
argumentów. Potrafi zaplanować i samodzielnie przeprowadzić proces badawczy oraz wyciągać
prawidłowe wnioski oraz opracowywać prognozy na postawie dostępnych danych.

Obserwacja i
ocena wykonania
i zaawansowania
pracy
magisterskiej

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





Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa 2005.
Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław
2007.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Brycz B., T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie, PWE, Warszawa 2011.



Wójcik, K, Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer,
Warszawa 2012.

Inne materiały dydaktyczne:


Zasady dyplomowania na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk.
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