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

KEiFPT

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.SR.2267

Pkt.ECTS

30

Nazwa specjalności

DEiFP;

prof. UG dr hab. Beata Majecka
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

0

Ćwiczenia

120

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

0

Rok i rodzaj studiów:

1 SS2, 2 SS2,

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

220

Semestr:

1-2, 3-4,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

530

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

750

Język wykładowy:

polski

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Dyskusje seminaryjne, prezentacja źródeł wiedzy i danych (opracowania danych w oparciu o
wykorzystanie programu MSExcel), prezentacje - przygotowanie, opracowywanie tekstów naukowych
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Dokonanie zapisu na wybrane seminarium, zgodnie z dokonanym wyborem specjalności, w trybie
wyznaczonym przez przepisy obowiązujące na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Wymagania wstepne

Znajomość zainteresowań naukowych prowadzącego seminarium i ich zgodność z zainteresowaniami
studenta.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Postępy w przygotowaniu pracy licencjackiej: a) w pierwszym semestrze - sformułowanie tematu oraz
wstępnego planu pracy, b) w drugim semestrze - zebranie podstawowych źródeł wiedzy oraz dyskusja
nad ich zawartością, c) w trzecim semestrze - przedłożenie promotorowi rozdziałów teoretycznych
pracy do wstępnej oceny, d) złożenie finalnej wersji pracy magisterskiej
Cele przedmiotu

Przygotowanie pracy magisterskiej potwierdzającej umiejętności formułowania tematyki badawczej oraz korzystania z
właściwej literatury i danych statystycznych, aby na tej podstawie móc przedstawić wyniki tych działań w formie pisemnej
przestrzegającej wszelkie wymogi formalne w tym zakresie obowiązujące na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu
Gdańskiego. Prezentacja możliwości programu MSExcel w prezentacji i analizie danych ekonomicznych.
Efekty uczenia się
Wiedza

E2_W01

Student ma podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych

E2_W04

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wybranej specjalnośći na kierunku
Ekonomia

E2_W08

Student zna podstawowe narzędzia, w tym narzędzia informatyczne, pozwalające na
wspomaganie pisania tekstów naukowych
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

E2_W01

X

X

X

E2_W04

X

X

X

E2_W08

X

Umiejętności

X

E2_U01

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne, właściwie analizować
przyczyny i przebieg procesów gospodarczych

E2_U04

Student potrafi dokonywać obserwacji i analiz podstawowych procesów gospodarczych w
przedsiębiorstwie
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E2_U08

Student potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia, w tym narzędzia informatyczne, w
procesie opracowania tekstów naukowych
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

E2_U01

X

X

X

E2_U04

X

X

X

E2_U08

X

Kompetencje

X

E2_K01

Student zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności i rozumie potrzebę uczenia
sie przez całe życie

E2_K03

Student w sposób właściwy komunikuje się z otoczeniem

E2_K07

Student ma świadomość wagi zachowania się w życiu zawodowym w sposób
profesjonalny, etyczny
Treści programowe

1. Formułowanie istotnych problemów ekonomicznych, mogących stanowić przedmiot badań w pracy magisterskiej
2. Formułowanie celu pracy oraz hipotez badawczych
3. Krytyczna analiza literatury dotyczącej problemów badawczych
4. Opis i diagnoza przedmiotu badania
5. Zasady konstrukcji pracy magisterskiej
6. Redakcja tekstu pracy magisterskiej (język naukowy opracowania, opis bibliograficzny, kontrola błędów)
8. Opracowywanie tabel i ilustracji graficznych wraz z prezentacją możliwości wykorzystania programu MSExcel
9. Zasady pisania wstępu i zakończenia
10. Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie w kontekście systemu antyplagiatowego
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Instrukcja przygotowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Ekonomicznym UG,
http://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ao=zasady_dyplomowania
Kontakt

beata.majecka@ug.edu.pl,
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