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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu MASTER'S SEMINAR, PG_00037069

Kierunek studiów Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

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 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Nauk Ekonomicznych

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 0.0 20.0 50

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_U07] potrafi wykorzystać 
uzyskaną wiedzę z zakresu nauk 
ekonomicznych i metod 
ilościowych do identyfikacji, 
formułowania i propozycji 
rozwiązań konkretnych problemów 
gospodarczych i oceny ich 
skuteczności

Student potrafi posługiwać się 
metodami ilościowymi do analizy 
procesów ekonomicznych

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_W14] zna zasady tworzenia i 
rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości 
wykorzystującej wiedzę z obszaru 
nauk ekonomicznych

Student zna zasady działalności 
przedsiębiorstw na rynkach 
finansowych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U11] posiada umiejętność 
tworzenia, samodzielnych i 
zespołowych opracowań i analiz z 
wykorzystaniem narzędzi 
komputerowych dotyczących 
obszaru nauk społecznych w 
języku polskim i obcym

Student potrafi tworzyć 
samodzielne opracowanie 
naukowe

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_K01] rozumie potrzebę 
nieustannego uczenia się, a w 
szczególności poznawania 
zaawansowanych i nowoczesnych 
narzędzi analizy danych

Student potrafi wykorzystać różne 
metody badawcze do napisania 
pracy

[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_W13] zna i rozumie 
podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 
oraz konieczność zarządzania 
zasobami własności intelektualnej

Student korzysta z różnych źródeł 
wiedzy

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Przygotowywanie kolejnych fragmentów pracy magisterskiej, analiza błędów, wprowadzanie poprawek.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
napisanie pracy magisterskiej 100.0% 100.0%

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

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zależnie od tematyki pracy i stanu jej zaawansowania.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


