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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PRACA DYPLOMOWA, PG_00037918

Kierunek studiów Zarządzanie (4 semestralne), Zarządzanie (3 semestralne)

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Zarządzania

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Marzena Grzesiak
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

SEMINARIUM DYPLOMOWE - Moodle ID: 24152
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=24152

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

0 7.0 93.0 100

Cel przedmiotu Ustalenie koncepcji pracy w uzgodnieniu z promotorem. Samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej 
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U15] poprawnie posługuje się 
terminologią naukową, w języku 
polskim i w języku obcym, z 
zakresu nauk ekonomicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dyscypliny nauki o zarządzaniu

Stosuje w opisach terminologię 
ogólnie przyjętą w naukach o 
zarządzaniu.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W13] zna prawne aspekty 
oraz zasady ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego, 
a także konieczność zarządzania 
zasobami własności intelektualnej

Ma świadomość poszanowania 
praw autorskich, korzystając z 
materiałów źródłowych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_K82] posiada przygotowanie 
do czynnego uczestniczenia w 
wykładach, seminariach, 
laboratoriach prowadzonych w 
języku obcym

Student potrafi posługiwać się 
językiem obcym w stopniu 
umożliwiającym uczestnictwo w 
zajęciach prowadzonych w tym 
języku.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

[K7_U14] przygotowuje prace 
pisemne i prezentacje 
multimedialne w języku polskim i 
obcym wyjaśniające zjawiska oraz 
procesy społeczno-gospodarcze 
zachodzące w gospodarce, 
instytucjach i organizacjach oraz 
w ich otoczeniu, a także projektuje 
rozwiązania wybranych problemów

Posiada umiejętności 
przygotowania syntetycznego 
opisu literatury przedmiotu, 
problemu badawczego oraz jego 
rozwiązania.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
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Treści przedmiotu Sformułowanie problemu badawczego.

 

Wyszukiwanie i analiza literatury przedmiotu.

Gromadzenie danych z różnych źródeł: badania ankietowe, obserwacje, dane statystyczne, dokumentacja.

Dobór metody rozwiązania problemu.

Rozwiązanie problemu i interpretacja wyników.

Wnioski potwierdzające rozwiązanie problemu.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
praca dyplomowa 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Literatura uzgodniona z promotorem pracy, zgodna z jej tematem.
Uzupełniająca lista lektur .
Adresy eZasobów Podstawowe

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=24152 - 
ekurs

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


