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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu MASTER'S SEMINAR, PG_00037890

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 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 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Paweł Ziemiański
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Paweł Ziemiański

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15
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

15 0.0 10.0 25

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U06] sprawnie posługuje się 
właściwymi normami, metodami i 
technikami wykorzystywanymi w 
dyscyplinie nauki o zarządzaniu w 
celu rozwiązywania problemów 
związanych z działalnością 
organizacji

Student wykorzystuje metody i 
techniki z zakresu zarządzania do 
napisania swojej pracy.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_U09] wykorzystuje dane 
finansowe w podejmowaniu 
decyzji krótkoterminowych i 
strategicznych, ocenie płynności i 
kondycji finansowej

Student wykorzystuje dane 
finansowe i bazujące na nich 
obliczenia w swojej pracy.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_U05] dobiera odpowiednie 
metody i narzędzia do opisu i 
analizy problemów i obszarów 
działalności organizacji i jej 
otoczenia oraz oceny ich 
przydatności i skuteczności, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich 
zastosowania w organizacjach 
rządowych, samorządowych i non-
profit

Student wykorzystuje metody i 
narzędzia adekwatne do 
podejmowanych problemów.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu 1. Zapoznanie studentów z zakresem tematyki prac realizowanych w danej specjalności.
2. Wprowadzenie do problematyki ochrony własności intelektualnej - system antyplagiatowy.
3. Wykorzystywanie źródeł, tworzenie przypisów, cytowanie.
4. Pisanie tekstów naukowych: styl i forma.
5. Definiowanie celu pracy.
6. Tworzenie struktury pracy.
7. Wstęp i zakończenie pracy.
8. Przegląd metod badawczych.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji adekwatnych do tych wymaganych na trzecim semestrze 
studiów
magisterskich.
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Wybór tematu, sformułowanie celu 
pracy, stworzenie struktury pracy, 
spis wykorzystanej literatury

100.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Zależnie od tematyki pracy.
Uzupełniająca lista lektur Zależnie od tematyki pracy.
Adresy eZasobów Podstawowe

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=26872 - 
ekurs

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zależnie od tematyki pracy i stanu jej zaawansowania.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


