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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PROSEMINARIUM, PG_00045169

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

Data rozpoczęcia studiów luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Zarządzania

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Marta Szeluga-Romańska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Marta Szeluga-Romańska

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

Proseminarium - Moodle ID: 30050
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=30050

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 zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami pisania prac dyplomowych oraz 
metodami badawczymi stosowanymi w obszarze kierunku studiów „Zarządzanie”, przygotowującymi do 
samodzielnej pracy na seminariach dyplomowych i pisania pracy dyplomowej w kolejnych dwóch 
semestrach.

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_K04] działa zgodnie z 
zasadami budowania relacji oraz 
zarządzania procesami i 
projektami, organizując je dla 
dobra firmy oraz przewidując 
konsekwencje podejmowanych 
decyzji

Potrafi wykorzystać metody 
zarządzania procesami i 
projektami oraz podejmować na 
podstawie ich wyników racjonalne 
decyzje.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_U08] umie doskonalić się 
poprzez systematyczne 
pozyskiwanie wiedzy i 
umiejętności.

Student potrafi poszukiwać 
skutecznie potrzebnej wiedzy.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[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 Przygotowanie do sformułowania tematu pracy magisterskiej.

 

Sposoby pozyskiwania danych.

Ogólna charakterystyka metod badawczych w zarządzaniu.

Dobór metody badawczej adekwatnej do sformułowanego celu.

Korzystanie z literatury przedmiotu.

Jak poprawnie interpretować wyniki badań – poziom uogólnienia wyników.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zaliczenie pisemne 60.0% 50.0%
Zaliczenie ustne 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody ilościowe, 
jakościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2013.

Uzupełniająca lista lektur Materiały przygotowane przez prowadzących proseminarium.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wymień programy do zarządzania bibliografią.

 

Omów zasady edytowania prac promocyjnych na wydziale ZiE.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


