
 

Kod przedmiotu  
Nazwa 

przedmiotu 
Seminarium dyplomowe 

Kierunek Finanse i rachunkowość - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu E. Moduł kształcenia specjalnościowego 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Specjalność 1. Finanse i rachunkowość w biznesie 

Semestr 5  i 6 

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
  

2. Seminarium (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
60 40 

3. Konsultacje z nauczycielem 20 10 

Razem 1+2+3 80 50 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) - - 

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
220 300 

Razem 4+5 220 300 

SUMA 1+2+3+4+5 350 350 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 14 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU 

UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie do kierunkowych efektów 

uczenia się) 

 ma wiedzę – zna i rozumie:   

K_W01 
Student potrafi określić kryteria formalne i 

merytoryczne jakie powinny spełniać prace 

dyplomowe typu licencjackiego.   
K_W07 

K_W02 Student potrafi określić poszczególne etapy realizacji 

zadania związanego z napisaniem pracy.  
K_W08 

 ma następujące umiejętności – potrafi, umie:  



K_U03 Student potrafi sformułować problem badawczy, 

opracować koncepcję pracy dyplomowej.   
K_U02 

K_U04 
Student potrafi samodzielnie zrealizować 

zaplanowane zadania zgodnie z obowiązującymi 

kryteriami.  

K_U16 

K_U05 Student potrafi przeprowadzić badanie empiryczne, 

opracować wyniki wyciągać wnioski.  
K_U16 

 posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do: 

K_K06 
Student jest zdolny do samodzielnego i 

zorganizowanego działania związanego z realizacją 

pracy dyplomowej.  

K_K04 

Cele kształcenia 

- przekazanie zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do przygotowania pracy 

dyplomowej 

Treści kształcenia 

- 

1. Wymagania WSHiU dotyczące prac i egzaminów dyplomowych. 

2. Standardy dotyczące oceny samodzielności badawczej i aktywności studentów oraz jakości 

samodzielnie wykonanych prac pisemnych. 

3. Układ treści pracy, redakcja tekstu, opracowanie i podpisywanie rysunków, tabel i wykresów, 

wykorzystanie przypisów i odsyłaczy. 

4. Ustalenie tematu pracy dyplomowej z zakresu turystyki i rekreacji, oraz jej zakresu 

problemowego. 

5. Ustalenie celu pracy dyplomowej oraz uzasadnienia wyboru tematu. 

6. Formułowanie problemu badawczego i problemów szczegółowych oraz odpowiadającym ich 

hipotezy głównej i hipotez roboczych. 

7. Wybór metody badań naukowych, techniki badań własnych oraz narzędzi. 

8. Planowanie i realizacja badań. 

9. Referowanie cząstkowych wyników badań. 

10. Autoreferat. 

11. Przedstawienie gotowej pracy dyplomowej 

Zalecana literatura  

LITERATURA PODSTAWOWA 

1. Pułło A., 2006. Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, LexisNexis, 

Warszawa.  

2. Urban S., Ładoński W., 2006. Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. AE im. Oskara 

Langego, Wrocław.  

3. Kozłowski R., 2009. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem 

programu komputerowego i Internetu, Wotters Kluwer, Warszawa. 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 

- 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  



Wykład informacyjny  

Dyskusja X 

Praca z tekstem X 

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa X 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy 

SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli 

śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

X 

Praca w grupach  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny  

Egzamin ustny X 

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne  

Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test  

Praca pisemna  

Raport  

Prezentacja multimedialna  

Praca podczas zajęć  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Uwagi prowadzącego 

 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 



dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


