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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu SEMINARIUM DYPLOMOWE, PG_00038512

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Justyna Kujawska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Justyna Kujawska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 16
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

SEMINARIUM DYPLOMOWE 22/23 lato - Moodle ID: 28669
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=28669

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

16 6.0 53.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności pozyskiwania informacji w sposób zgodny z przepisami prawa 
dotyczącego ochrony praw autorskich, ich przetwarzania oraz stawiania hipotez, uch weryfikacji i dokonania 
prostej analizy wybranego problemu ekonomicznego.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U11] Posiada umiejętność 
przygotowania wystąpień w języku 
polskim i obcym dotyczących 
problematyki studiowanego 
kierunku.

Student omawia wyniki 
przeprowadzonych analiz oraz 
rekomenduje proponowane 
rozwiązania lub spodziewane 
kierunki rozwoju, poprawnie je 
argumentując.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_U06] Potrafi wykorzystać 
uzyskaną wiedzę z zakresu nauk 
ekonomicznych i metod 
ilościowych do identyfikacji, 
formułowania i rozwiązywania 
konkretnych problemów 
gospodarczych.

Student dokonuje analiz 
problemów ekonomicznych, 
poprawnie stawia hipotezy oraz 
proponuje rozwiązania.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_U10] Posiada umiejętność 
tworzenia, samodzielnie i 
zespołowo opracowań i analiz z 
wykorzystaniem uzyskanej wiedzy 
z zakresu metod ilościowych i 
programów komputerowych.

Student tworzy wizualizacje i 
prezentacje wykorzystując 
wcześniej przeprowadzone 
analizy oraz odpowiednie 
oprogramowanie komputerowe.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_W13] Zna podstawowe 
pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej 
oraz prawa autorskiego.

Student zna odpowiednie przepisy 
dotyczące praw autorskich 
podczas zbierania danych 
statystycznych, pisania pracy 
dyplomowej oraz wizualizacji 
danych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Treści seminarium są właściwe dla wybranego profilu dyplomowania.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

rejestracja na semestr dyplomowy



Data wydruku: 22.05.2023 18:08 Strona 2 z 2

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
referat / prezentacja 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Lista lektur właściwa dla wybranego profilu dyplomowania.
Uzupełniająca lista lektur brak
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


