SYLABUS rok akademicki 2017/18
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie, specjalność Diagnozowanie ekonomiczne i
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KEiFPT

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.0.E.SR.1183

Pkt.ECTS

30

Nazwa specjalności

DEiFP;

prof. dr hab. Krzysztof Szałucki, dr hab. Jagienka Rześny-Cieplińska
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Wykład

0

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

Sumaryczna liczba godzin:

0

120

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 SS2, 2 SS2,

Semestr:

1-2, 3-4,

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

Seminaria

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Wydział Ekonomiczny
Metody dydaktyczne

dyskusje seminaryjne, gromadzenie źródeł wiedzy, prezentacja opracowanych tekstów naukowych
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

dokonanie zapisu na wybrane seminarium, zgodnie z dokonanym wyborem specjalności, w trybie
określonym przez dziekana i opiekuna specjalności

Wymagania wstepne

znajomość zainteresowań i osiągnięć naukowych prowadzącego seminarium
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie
postępy w przygotowaniu pracy magisterskiej: a) do końca pierwszego semestru - przynajmniej
sformułowanie tematu i opracowanie planu, b) do końca drugiego semestru - przynajmniej zebranie
podstawowych źródeł wiedzy oraz złożenie jednego rozdziału pracy, c) do końca trzeciego semestru złożenie przynajmniej kolejnego rozdziału pracy, d) do końca czwartego semestru - przedłożenie
promotorowi finalnej wersji pracy magisterskiej
Cele przedmiotu

w zakresie wiedzy: E2_W01, E2_W02, E2_W04, E2_W06,
w zakresie umiejętności: E2_U01, E2_U02, E2_U09,
w zakresie kompetencji: E2_K01,
Efekty kształcenia się
Wiedza

Student zna w sposób pogłębiony właściwe dla dyscypliny naukowej ekonomia wybrane
metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania
zjawisk, procesów, podmiotów, struktur i instytucji ekonomicznych oraz rządzących nimi
prawidłowości; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności
intelektualnej

Umiejętności

Student umie, rozumie i samodzielnie analizuje zjawiska i procesy ekonomiczne, ma
rozszerzoną umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych
obszarach, z zastosowaniem odpowiednio dobranej metody badawczej (w powiązaniu z
wybraną specjalnością); umie przygotowywać typowe prace pisemne w języku polskim i
języku obcym, właściwe dla studiowanego kierunku, dotyczące zagadnień szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, zasad gromadzenia różnych źródeł
danych, ich opisu i interpretacji oraz wnioskowania na bazie literatury naukowej (w
powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku ekonomia) oraz potrafi oraz je napisać w
formie przyjętej w nauce (wg wzorca prac dyplomowych WE UG); umie przygotowywać
wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym, właściwe dla studiowanego
kierunku, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, zasad gromadzenia różnych źródeł danych, ich opisu i interpretacji oraz
wnioskowania na bazie literatury

Kompetencje

Student rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie, weryfikuje stan swej wiedzy
ekonomicznej, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;
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prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne warianty rozwiązań
związane z wykonywaniem zawodu; potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności ekonomiczne, jest otwarty na nowe pomysły i techniki, ma
skłonność do nauki każdą metodą oraz ma skłonność do interakcji z innymi uczestnikami
procesu uczenia się
Treści programowe
1.

Posługiwanie się odpowiednimi metodami (np. heurystycznymi) formułowania istotnych problemów ekonomicznych

2.

Stawianie śmiałych hipotez i tez badawczych popartych dostateczną erudycją

3.

Samodzielny dobór, selekcja i krytyczna analiza źródeł wiedzy niezbędnych dla wyjaśnienia wybranego problemu

4.

Przygotowanie oryginalnego opisu i diagnozy przedmiotu badania jako podstawy weryfikacji hipotez i tez pracy

5.

Zastosowanie własnej koncepcji szczegółowych analiz wszystkich aspektów badanego zagadnienia

6.

Tworzenie zaawansowanych modeli i scenariuszy rozwoju, prognoz i projektów strategii rozwoju

7.
Poprawna redakcja tekstu pracy licencjackiej (komunikatywność, język naukowy opracowania, opis bibliograficzny,
kontrola błędów)
8.

Optymalny dobór zestawień tabelarycznych i Ilustracji graficznych

9.
Wyjaśnienie celu podjęcia badania (we wstępie) i wskazanie zastosowania i ewentualnych efektów opracowania (w
zakończeniu)
10. Sporządzanie bibliografii papierowej i elektronicznej pracy oraz kontrola respektowania zasad ochrony własności
intelektualnej
Opracowanie summary - streszczenia pracy magisterskiej w języku angielskim
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura podstawowa
1)
Instrukcja przygotowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Ekonomicznym UG http://ekonom.univ.gda.pl/student/doc/Instrukcja_przygotowania_prac_dyplomowych_WEUG.pdf.
2)
T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską. [online]. - Warszawa, 2005 [dostęp
online]. http://bg.univ.szczecin.pl/pliki/poradnik_dla_studentow.pdf.
3)
M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków, 2009. ISBN:
978-83-7308-872-6.
Literatura uzupełniająca
Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej licencjackiej i magisterskiej. Zasady opisu bibliograficznego i redagowania
przypisów. [dostęp online] http://moodle.wsus.pl/file.php/1/1/metody.pdf.
Kontakt

k.szalucki@gnu.univ.gda.pl, jrc@gnu.univ.gda.pl,
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