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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Praca dyplomowa, PG_00037664

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

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 stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 10.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Zarządzania

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
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

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 24.0 226.0 250

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
[K6_U12] posiada umiejętność 
przygotowania prac pisemnych w 
języku polskim i obcym oraz 
prezentacji wyników badań 
ekonomicznych z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych 
i źródeł danych

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

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_W06] zna metody i narzędzia 
pozyskiwania danych właściwe dla 
nauk ekonomicznych pozwalające 
opisywać procesy w nich 
zachodzące i relacje między nimi

Student potrafi wykorzystać 
właściwe narzędzia ekonomiczne 
do rozwiązania problemu 
ekonomicznego

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W07] ma wiedzę na temat 
podstawowych metod ilościowych 
i jakościowych wykorzystywanych 
w naukach ekonomicznych

Student potrafi dostosować 
właściwą metodę ilościową lub 
jakościową do problemu 
ekonomicznego

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W12] ma wiedzę z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i 
prawa autorskiego oraz 
zarządzania zasobami własności 
intelektualnej

Ma świadomość poszanowania
praw autorskich, korzystając z
materiałów źródłowych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_U13] posiada umiejętność 
przygotowania wystąpień ustnych 
w języku polskim i obcym 
właściwych dla nauk 
ekonomicznych

Student potrafi przedstawić w 
formie prezentacji ustnej cel 
pracy, główne tezy i wnioski z 
pracy

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania



Data wydruku: 22.05.2023 18:03 Strona 2 z 2

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
 0.0% 100.0%

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

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

..nie dotyczy

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


