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Cele przedmiotu

Wybór obszaru badawczego i tematu pracy dyplomowej.
Przygotowanie koncepcji pracy dyplomowej (m.in. sformułowanie problemów oraz hipotez).
Przygotowanie pracy dyplomowej, realizacja celów badawczych i weryfikacja hipotez; obrona pracy
dyplomowej.

Wymagania wstępne

znajomość podstaw ekonomii (mikroekonomii i makroekonomii)
wiedza z zakresu ekonomii międzynarodowej

Efekty kształcenia dla przedmiotu

W_03 systemowo analizowane zasady prawa gospodarczego, uzupełnione normami dedykowanymi ochronie
własności i prawa autorskiego K_W03
W_04 główne tendencje rozwojowe dyscypliny ekonomia i finanse, uwzględniając kontekst progresywnej
ewolucji nauk społecznych K_W04
W_09 w pogłębiony sposób międzynarodowe determinanty współczesnych procesów ekonomicznych K_W09
UMIEJĘTNOŚCI
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 K_U01
U_02 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_U02
U_06 rozwiązywać problemy definiowane praktyką gospodarczą oraz wyjaśniać, analizować i interpretować
zjawiska i procesy ekonomiczno-finansowe, zgodne ze specyfiką wybranej ścieżki kształcenia
specjalnościowego K_U06
U_07 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_U07
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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 K_K01
K_02 prowadzenia samodzielnych prac badawczych i analitycznych w zgodzie z normami etycznymi K_K02
K_04 respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności chrześcijańskiego systemu wartości oraz
wspierających go norm i zasad etycznych; będąc świadomym istnienia rozmaitych dylematów w życiu
zawodowym i będąc przygotowanym do ich rozstrzygania K_K04
K_07 podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań
zgodnie z zasadami etyki zawodowej, podtrzymując etos zawodowy i rozwijając dorobek zawodu K_K07

Metody dydaktyczne

Przekazanie studentom wiedzy metodologicznej na temat pisania prac dyplomowych poprzez dyskusję na
forum seminarium.
Analizowanie problemów związanych z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi w grupie seminaryjnej.
Indywidualne studia aktualnej literatury oraz danych empirycznych.
Poszukiwanie wielowymiarowych rozwiązań postawionych problemów.
Przygotowanie projektu pracy dyplomowej.
Sprawdzanie i weryfikacja przedkładanych promotorowi części pracy dyplomowej.



Treści programowe przedmiotu

Przygotowanie pracy dyplomowej.

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

Praca dyplomowa jest oceniania na podstawie kryteriów formalnych (zgodności treści pracy z jej tematem,
struktury pracy (układu części), dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu, poprawność zapisów
bibliograficznych w przypisach i spisie literatury, stylistyczna poprawność języka oraz oryginalność pracy) oraz
kryteriów merytorycznych (przebiegu rozwiązania problemu badawczego, zastosowana metoda, nowość
opracowania tematu).

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa
Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Poradnik pisania prac
promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, wyd. 5
rozsz. i zm., Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2009.
Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?
Warszawa: CeDeWu 2011.
Zasady sporządzania przypisów i bibliografii (materiały wewnętrzne Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL).
Literatura uzupełniająca
Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Warszawa: Difin 2010.
Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjna – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa: LEX a
Wolters Kluwer business, 2012.

Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne II stopnia)

Lokalizacja w planach rocznych:

Etap: Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 20
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę


