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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Final Project Seminar, PG_00049712

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2024/2025

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 angielski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

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 30.0 30
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

30 10.0 85.0 125

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

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U13] przygotowuje prace 
pisemne oraz wystąpienia ustne z 
wykorzystaniem podstawowych 
ujęć teoretycznych oraz 
różnorodnych źródeł 
literaturowych w jeżyku polskim i 
języku obcym

Student określa tematykę pracy, 
formułuje cel pracy i tworzy jej 
strukturę.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_K01] rozumie potrzebę 
aktualizowania wiedzy i 
umiejętności, potrafi samodzielnie 
je rozwijać

Student gromadzi niezbędną 
literaturę, wykorzystując także 
najnowsze źródła wiedzy.

[SK2] Ocena postępów pracy

[K6_U82] potrafi pozyskiwać i 
przetwarzać informacje w języku 
obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 
dotyczące kierunku studiów oraz 
środowiska akademickiego

Student przygotowuje konspekt 
pracy i jej cel w języku angielskim.

[SU1] Ocena realizacji zadania
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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 piątym semestrze 
studiów licencjackich.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

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

100.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Nie dotyczy.
Uzupełniająca lista lektur Nie dotyczy.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Określenie celu pracy licencjackiej.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


