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Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe

Kod ECTS

14.3.E.SR.3010

Pkt.ECTS

32

Limit osób
Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KPG

Nazwa kierunku

Ekonomia

Nazwa specjalności

BRAK;

prof. UG dr hab. Henryk Ćwikliński
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

0

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

72

Lektoraty

0

Rok i rodzaj studiów:

1 SPSD, 2 SPSD, 3
SPSD,

Semestr:

1-2, 3-4, 5-6,

Status przedmiotu:

Fakultatywny

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.
Katedra Polityki Gospodarczej p.227
Metody dydaktyczne

Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Projekty indywidualne, Aktywność w grupach, współpraca,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Znajomość podstawowej literatury z zakresu ekonomii

Wymagania wstepne

Zaawansowana wiedza w zakresie makro- i mikroekonomii
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie
Ocena postępu prac każdego z uczestników, referowanie poszczególnych fragmentów indywidualnych
dysertacji, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych badań, dyskusje.
Cele przedmiotu

Umiejętność rozwiązywania trudnych zagadnień z zakresu ekonomii
Efekty kształcenia się
Wiedza

E3_W03

Biegle zna współczesne metody i instrumenty badań ekonomicznych, rozwiązywania
problemów oraz dylematów gospodarczych i społecznych
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

E3_W03
Umiejętności

X

X

X

X

E3_U02

Potrafi wykorzystywać sprawdzone ekonomiczne procedury badawcze oraz dokonywać
krytycznej oceny dotychczasowych wyników ekonomicznych badań naukowych

E3_U04

Potrafi prognozować rozwój zjawisk i procesów gospodarczych, tworzyć nowe metody i
narzędzia ich pomiaru i ewolucji oraz kreować scenariusze ich rozwoju za pomocą
aktywnych modeli

E3_U07

Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy naukowej do tworzenia innowacyjnych
rozwiązań gospodarczych
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty
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E3_U02

X

X

X

X

E3_U04

X

X

X

X

E3_U07

X

X

X

X

Kompetencje

E3_K03

Jest w stanie samodzielnie podejmować i realizować ekonomiczną oraz interdyscyplinarną
działalność badawczą, kierować zespołami naukowymi,doskonalić posiadaną wiedzę i
umiejętności
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E3_K03

X

X

X

X

Treści programowe
Teoria i praktyka polityki gospodarczej
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Wszelkie pozycje literatury polsko i obcojęzycznej, odpowiednie do przedmiotu rozprawy doktorskiej
Kontakt

kpg@ug.edu.pl,
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