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Cele przedmiotu

C1 - Napisanie i przyjęcie pracy dyplomowej spełniającej wymogi formalne i merytoryczne.
C2 - Przystąpienie do obrony pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

W1 - systematyczne uczestnictwo w seminarium dyplomowym.
W2 - przyswojenie przez Studenta zasad przygotowywania i realizacji tematu badawczego.
W3 - terminowa realizacja etapów przygotowywania pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

K_W_12 Wiedza
K_W10_12 ma podstawową wiedzę w zakresie krajowego systemu rachunkowości, księgowania i
sporządzania sprawozdań finansowych, uwzględniając praktyczny wymiar informacyjnego kontekstu systemu
rachunkowości w podmiocie gospodarczym

K_U_12 Umiejętności
K_U02_12 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz
powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
K_U07_12 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z
różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz z nowoczesnych technologii (ICT)

K_K_12 Kompetencje społeczne

K_K05_12 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety służące realizacji
wyznaczonych zadań, zgodnie z hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości
K_K06_12 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Metody dydaktyczne

Studia literatury przedmiotu.
Analiza aktów prawnych.
Aktywizowanie Studentów do samodzielnego zagłębiania wybranych zagadnień zakresu tematyki seminarium.

Treści programowe przedmiotu

1. Przedstawienie celów pracy dyplomowej i etapów ich osiągania (harmonogram pisania pracy)
2. Ustalenie tematu pracy dyplomowej przez Studenta w uzgodnieniu z Promotorem.
3. Przygotowanie koncepcji pracy i opisanie jej we wstępie - określenie przedmiotu, celów, metod i tez
badawczych.
4. Zapoznanie Studentów z wymogami formalnymi pisania pracy licencjackiej (struktura pracy, literatura i
inne materiały, w tym materiały do części empirycznej, formułowanie przypisów literaturowych, sporządzanie
tabel i rysunków, formatowanie tekstu, wnioski końcowe).
5. Uświadomienie Studentom zasad uczciwości naukowej i konieczności przestrzegania praw autorskich.
6. Systematyczne przedstawianie Promotorowi napisanych fragmentów pracy.
7. Przedłożenie Promotorowi pracy dyplomowej spełniającej wymagania formalne i merytoryczne oraz
dopuszczenie jej do obrony.
8. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
9. Pozytywna obrona pracy dyplomowej.



Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

Ocena niedostateczna - niezłożenie pracy dyplomowej.
Ocena dostateczna - przedłożenie pracy na niskim poziomie merytorycznym z usterkami edytorskimi.
Ocena dobra - przedłożenie pracy na wystarczającym poziomie merytorycznym, z niewielkimi usterkami
edytorskimi.
Ocena bardzo dobra - przedłożenie pracy dyplomowej o wysokim poziomie merytorycznym i bezbłędnej

Literatura podstawowa i uzupełniająca

H. Żukowska, zasady pisania prac dyplomowych, maszynopis niepublikowany, Lublin 2017.
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006.
R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, poradnik, Warszawa 2012.
K. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe, Wskazówki praktyczne. Bydgoszcz 2005.
Literatura indywidualnie dostosowana do tematyki poszczególnych prac dyplomowych.

Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)

Lokalizacja w planach rocznych:

Etap: Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę


