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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie 
1) Finanse i gospodarka sektora publicznego  
2) Analiza ekonomiczno-finansowa 

przedsiębiorstwa 
3) Bankowość 
4) Rachunkowość przedsiębiorstwa 
5) Ekonomia międzynarodowa 
6) Rachunkowość i finanse 
7) Gospodarka i polityka gospodarcza 
8) Strategie finansowania przedsiębiorstw 
9) Handel zagraniczny 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Master's seminar: 
1) Public sector finances and economy  
2) Economic and financial analysis of the 

enterprise 
3) Banking 
4) Accounting of the enterprise 
5) International Economics 
6) Accounting and finance 
7) Economy and economic policy 
8) Corporate financing strategies 
9) Foreign trade 

Kierunek studiów  Ekonomia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Ekonomia i finanse  

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna prof. dr hab. Marian Żukowski 
dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL 
dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL 
dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL 
dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL 
dr hab. Grzegorz Zasuwa, prof. KUL 
dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL 
dr Anna Spoz 
dr Maria Zuba-Ciszewska 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

seminarium 120  1,2,3,4 1,1,2,1 

 

Wymagania wstępne Student jest zainteresowany przygotowaniem pracy z dziedziny 
wybranego seminarium.  
Student zdecyduje się na wybór konkretnego zagadnienia badawczego.  
Student potrafi skonstruować koncepcję pracy magisterskiej. 
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Dokonanie przez studenta wyboru tematu pracy magisterskiej z zakresu tematyki seminarium.  

Opracowanie i systematyczna realizacja postawionego zagadnienia badawczego w formie pracy 
magisterskiej, zgodnie z założonym harmonogramem. 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA: absolwent zna i rozumie 

W_01 systemowo analizowane zasady prawa gospodarczego, 
uzupełnione normami dedykowanymi ochronie własności i 
prawa autorskiego 

K_W03 
 

W_02 główne tendencje rozwojowe dyscypliny ekonomia i finanse, 
uwzględniając kontekst progresywnej ewolucji nauk 
społecznych 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI : absolwent potrafi 

U_01 wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk 
ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 
wyjaśniania zjawisk i procesów ekonomicznych, z 
uwzględnieniem  związków przyczynowo-skutkowych, w 
zgodzie z założeniami doktrynalnymi wybranych szkół i nurtów 
ekonomii 
prezentować – w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi – 
autorskie pomysły, własne wątpliwości i sugestie w zakresie 
problematyki ekonomicznej, popierając je argumentacją w 
kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, 
historycznych doświadczeń oraz poglądów różnych autorów, 
także jako uczestnik tematycznych debat 

K_U01 
 
 
 
 
 

K_U02 
 

U_02 rozwiązywać problemy definiowane praktyką gospodarczą oraz 
wyjaśniać, analizować i interpretować zjawiska i procesy 
ekonomiczno-finansowe, zgodne ze specyfiką wybranej ścieżki 
kształcenia specjalnościowego 
samodzielnie zdobywać wiedzę, planować działania 
kierunkowane celowo i rozwijać swoje profesjonalne 
umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym 
i obcym), włączając w to podejmowanie wyzwań zawodowych i 
projektowanie rozwoju kariery 

K_U06 
 
 
 

K_U07 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE : absolwent jest gotów do 

K_01 podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego 
zawodowego dokształcania się i planowania rozwoju 
osobistego, krytycznej oceny zarówno pozyskanych z otoczenia 
informacji, odbieranych komunikatów jak też oceny własnych 
kompetencji, zwłaszcza w konfrontacji z potrzebami rynku 
pracy 
prowadzenia samodzielnych prac badawczych i analitycznych w 
zgodzie z normami etycznymi 

K_K01 
 
 
 
 

K_K02 
 

K_02 respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności 
chrześcijańskiego systemu wartości oraz wspierających go 

K_K04 
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norm i zasad etycznych; będąc świadomym istnienia rozmaitych 
dylematów w życiu zawodowym i będąc przygotowanym do ich 
rozstrzygania 
podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety 
służące realizacji wyznaczonych zadań zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej, podtrzymując etos zawodowy i rozwijając dorobek 
zawodu 

 
 
 

K_K07 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Poznanie zasad pisania pracy dyplomowej z zachowaniem praw autorskich oraz zasad 
korzystania ze źródeł literaturowych i innych. 

2. Przygotowanie harmonogramu pisania pracy magisterskiej (etapy i terminy). 
3. Wybór tematu pracy oraz zakreślenie części teoretycznej i empirycznej pracy. 
4. Przegląd literatury i innych źródeł niezbędnych do pisania pracy. 
5. Ustalenie celu, hipotezy badawczej i opracowanie szczegółowego planu pracy. 
6. Prowadzenie studiów literaturowych i badań empirycznych. 
7. Opracowywanie materiałów i wyników badań oraz ich pisemna prezentacja w pracy 

magisterskiej. 
8. Poprawianie pracy zgodnie ze wskazówkami Promotora. 
9. Zadania końcowe etapu tworzenia pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy. 

 

V. Metody realizacji weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
Metody 

weryfikacji 
Sposoby 

dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 praca z tekstem praca pisemna referat 

W_02 praca badawcza pod kierunkiem praca pisemna fragmenty pracy  

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 analiza tekstu praca pisemna fragmenty pracy 

U_02 studium przypadku praca pisemna fragmenty pracy 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja   

K_02 rozmowa sokratyczna   

 

Uwaga: Dopuszcza się realizację i weryfikację efektów uczenia się w formie zdalnej w związku z 

decyzją władz Uczelni w sprawie organizacji kształcenia w danym roku akademickim. 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie: 

1) w pierwszym semestrze: uzgodnienie tematu pracy, przygotowanie planu pracy i przegląd 

literatury, 

2) w drugim semestrze: zatwierdzenie tematu pracy, oddanie pierwszego rozdziału, 

3) w trzecim  semestrze: oddanie dwóch kolejnych rozdziałów, 

4) w czwartym semestrze: oddanie ostatecznej wersji całej pracy. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

120 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

Uwaga: Przygotowanie pracy magisterskiej oznacza dodatkowe zdobycie 20 pkt ECTS, co wymaga od 

500 do 600 godzin indywidualnej pracy Studenta.  

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wyd. CeDeWu, Warszawa 
2015.  

2. Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. 
Wolters Kluwer, Warszawa 2015. 

Literatura uzupełniająca 

1. Zieliński J., Metodologia pracy naukowej, Wyd. Aspra, Warszawa 2012.  
2. Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Wyd. SGH 

w Warszawie, Warszawa 2008.  
3. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie - Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze 

Lexis-Nexis, Warszawa 2006.  
4. Bailey St., Academic Writing. A handbook for International Students, Second Edition, 

Routledge, 2016. 
5. Dudenhefer P., A Guide to Writing in Economics, Duke University, 2009. 
6. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne, wyd. III, Wyd. KPSW w 

Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010 (ebook). 
7. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Wyd. Impuls, Kraków 

2013 (ebook). 
8. Wskazówki prowadzącego zawarte w pliku pt. „Uwagi dla piszących pracę”, umieszczonym na 

platformie Moodle i podawane podczas zajęć (stacjonarnie lub przy wykorzystaniu narzędzia 
Microsoft Office 365). 

 


