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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu FINAL DISSERTATION PREPARATION, PG_00056683

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 obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 0.0

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

dr Katarzyna Stankiewicz

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Final dissertation preparation - Moodle ID: 19651
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=19651

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

6 0.0 0.0 6

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej pod nadzorem 
promotora. W trakcie kursu studenci zostają zaznajomieni z istotnymi aspektami procesu pisania pracy.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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

Student potrafi napisać konspekt 
pracy magisterskiej oraz 
zaplanować przeprowadzenie 
czynności niezbędnych do jej 
powstania. Student potrafi streścić 
najważniejsze elementy i wnioski 
z pracy oraz je zaprezentować.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_W13] zna prawne aspekty 
oraz zasady ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego, 
a także konieczność zarządzania 
zasobami własności intelektualnej

Student zna zasady 
wykorzystywania źródeł w sposób 
zgodny z regułami ochrony 
własności intelektualnej.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu 1. Cechy pracy magisterskiej

 

2. Wybór tematu i przygotowanie konspektu

3. Zbieranie źródeł

4. Prowadzenie badań własnych adekwatnych do tematu pracy

5. Pisanie pracy i współpraca z promotorem

6. Obrona pracy magisterskiej
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zadania realizowane w czasie 
zajęć

60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Turabian, K. L. (2013). A manual for writers of research papers, theses, 
and dissertations: Chicago style for students and researchers. 
University of Chicago Press.

Uzupełniająca lista lektur Ylijoki, O. H. (2001). Master's thesis writing from a narrative approach. 
Studies in Higher Education, 26(1), 21-34.

 

Turabian, K. L. (2019). Students guide to writing college papers. 
University of Chicago Press.

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

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Przygotowanie wstępnego konspektu pracy dyplomowej.

 

Znalezienie i dokonanie oceny wiarygodności źródeł.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


