
KARTA PRZEDMIOTU 

Kod przedmiotu E/P/SED 

Nazwa przedmiotu 
w języku polskim Seminarium dyplomowe 

w języku angielskim Diploma seminar 

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

Kierunek studiów Ekonomia 

Forma studiów stacjonarne 

Poziom studiów studia I stopnia licencjackie 

Profil studiów praktyczny 

Specjalność wszystkie specjalności   

Jednostka prowadząca 

przedmiot 
Wydział Nauk Społecznych  

Osoba odpowiedzialna 

za przedmiot- koordy-

nator przedmiotu 

         Imię i nazwisko                 Kontakt 

Dr inż. Sławomir Kowalski   s.kowalski@mazowiecka.edu.pl 

Termin i miejsce odby-

wania zajęć 

Forma zajęć Miejsce realizacji  Termin realizacji 

Seminarium zajęcia zdalne 
Semestr letni         

i  zimowy 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Status przedmiotu/przynależność do 

modułu 
przedmiot obowiązkowy 

Język wykładowy Język polski 

Semestry, na których realizowany jest 

przedmiot 
Semestr V i VI 

Wymagania wstępne 

Zna podstawy ekonomii, metod ilościowych, niezbędnych do 

analizy jednostek gospodarczych, potrafi zastosować podsta-

wowe metody analizy statystyczno- ekonometrycznej w bada-

niu empirycznym, posiada umiejętność posługiwania się edyto-

rem tekstu, przedstawiania myśli w sposób logiczny, potrafi 

logicznie kojarzyć samodzielnie korzystać z literatury. 

FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Formy 

zajęć 

Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium  

rok Semestr r s r s r s r s 

Liczba 

godzin 
        60 30 

Sposób realizacji zajęć 2 godziny tygodniowo  

Sposób zaliczenia za-

jęć 

zaliczenie z oceną, warunkiem zaliczenia napisanie przynajmniej I 

rozdziału pracy dyplomowej 



Metody dydaktyczne 
 
nauczanie zdalne, prezentacje Power point, dyskusja 

Przedmioty powiąza-

ne/moduł  
 

Wykaz 

literatury 

Pod-

stawowa 

1. Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, 

magisterskich, doktorskich), SGH, Warszawa 2000. 

2. Ładoński W., Urban S., Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na 
studiach ekonomicznych. Poradnik, PWN, Warszawa 1989. 

Uzupeł-

niająca 

1.www.scholar.google.pl 

2.www.books.google.com 

CELE, TREŚCI I EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe) 

1. Przygotowanie studenta do podjęcia, realizacji i obrony pracy dyplomowej. 

2. Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego i planu pracy. 

3.  Przygotowanie studenta do samodzielnego  studiowania literatury i jej krytycznej analizy. 

4. Przygotowanie studenta do samodzielnego zebrania niezbędnych danych liczbowych, przeprowadzenia badania empi-

rycznego. 

5. Przygotowanie studenta do samodzielnego interpretowania danych i formułowania wniosków oraz napisania na tej 

podstawie pracy dyplomowej. 

Treści programowe 

Efekty uczenia 

się (kody) 

Forma zajęć 

 Temat Liczba godzin 

W01 

W02 

W03 

U01 

U02 

U03 

K01 

K02 

K03 

seminarium 

Przedstawienie podstawowych zasad związanych 

z metodologią badania naukowego.  

Określenie problematyki badawczej i tematu 

pracy wraz z uzasadnieniem.  

Opis zasad konstrukcji planu pracy dyplomowej.  

Przedstawienie podstawowej literatury przedmio-

tu. Omówienie źródeł pozyskiwania danych.  

Zatwierdzenie planów pracy 

Omówienie zasad pisania pracy dyplomowej. 

Formułowanie i korygowanie rozdziału pracy 

zawierającego aspekty metodologiczne.  

Prezentacja rozdziałów pracy o charakterze teo-

retycznym wraz z ich przyjęciem. 

Analiza zebranych danych statystycznych po-

trzebnych do  empirycznej części pracy.   

Analiza wyników i dyskusja.  
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Przygotowanie empirycznej części pracy.  

Przygotowanie pracy dyplomowej. 

8 

 

10 

 

4 

Efekty uczenia się 

 

kod 

Student, który zaliczył przedmiot 
Odniesienie do efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY absolwent zna i rozumie 
dla kierunku 

W01 

Student zna podstawowe elementy wiedzy z dziedzi-

ny, z której przygotowuje pracę dyplomową K1P _W01 

W02 

Student zna główną literaturę przedmiotu z dziedziny 

obejmującej tematykę pracy dyplomowej. K1P _W02 

W03 

Student zna metody i techniki wykorzystywane do 

napisania i obrony pracy dyplomowej. K1P _ W04 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent potrafi 
U01 Student potrafi sformułować cel pracy,  problemy i 

pytania badawcze. 

K1P _ U01 

U02 Student potrafi rozwiązać dany problem badawczy 

analizując i interpretując uzyskane wyniki oraz wy-

ciągając z nich wnioski. 

K1P _ U02 

U03 

Student posiada umiejętność pisania tekstu naukowe-

go. K1P _U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent jest gotów 

K01 
Student samodzielnie stawia pytania i problemy oraz 

poszukuje odpowiedzi.   
K1P _K02 

K02 

Student aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryj-

nej i korzysta z zaproponowanych w trakcie dyskusji 

sugestii. 

K1P _K08 

K03 

Student wykorzystując zdobytą wiedzę ekonomiczną 

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i dosko-

nalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie nauk 

ekonomicznych. 

K1P _K04 

 
 

 Metody oceny 

 

 

 

 Egzamin ustny 
Egzamin 

pisemny 
Projekt Kolokwium 

Sprawozda-

nie 

Referat/ 

prezentacja 
Inne 

Efekty 
 

 
     

Praca 



uczenia 

się (ko-

dy) 

 

 

 

 
licencjacka 

W01 

W02 

W03 

U01 

U02 

U03 

K01 

K02 

      K03 

Punkty  ECTS 

 

 

Forma aktywności 
Obciążenie studenta  

Liczba godzin 

Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:  

wykłady   

konwersatoria   

Ćwiczenia  60 2,4 

Konsultacje przedmiotowe w ramach wykładów   

Konsultacje przedmiotowe w ramach konwersato-

rium/ćwiczeń 30 1,2 

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 90 3,6 

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do egzaminu  + zdawanie egzaminu   

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego   

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach wykładów   

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach konwersatorium/ćwiczeń 60 2,4 

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji    

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z samo-

dzielnej pracy studenta 60 2,4 

Sumaryczna liczba godzin/punktów ECTS dla przed-

miotu wynikająca z całego nakładu pracy studenta  150 6,0 

Odsetek godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 60% 60% 

 


