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Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

INNA

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.OR.3674

Pkt.ECTS

10

Nazwa specjalności

BE;TiL;IWG;E
B;PFiR;

dr Leszek Reszka, prof. UG dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG dr hab. Cezary Mańkowski, prof.
UG dr hab. Anna Golejewska, dr Agnieszka Szmelter-Jarosz, prof. UG dr hab. Beata Majecka, dr
Joanna Fryca, dr Joanna Hartenberger-Liszek, prof. UG dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG dr
hab. Katarzyna Hebel, prof. UG dr hab. Krzysztof Grzelec, dr Aleksander Jagiełło, prof. UG dr hab.
Stanisław Umiński, dr Joanna Krupska, dr Aleksandra Gus-Puszczewicz, dr Grzegorz
Szczodrowski, prof. UG dr hab. Dariusz Tłoczyński, dr Elżbieta Adamowicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

0

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

60

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 SS1,

Semestr:

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

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Projekty indywidualne, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

brak

Wymagania wstępne

brak
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie
Postęp w przygotowaniu pracy licencjackiej:

do końca pierwszego semestru - przynajmniej sformułowanie tematu i opracowanie planu
do końca drugiego semestru - przynajmniej zebranie podstawowych źródeł wiedzy oraz złożenie
jednego rozdziału pracy
do końca trzeciego semestru - przedłożenie promotorowi finalnej wersji pracy licencjackiej
Cele przedmiotu
Celem seminarium licencjackiego jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji metodologicznych
pozwalających na rozwiązywanie problemów ekonomicznych oraz tworzenie tekstów naukowych w oparciu o publikacje oraz
dane empiryczne, a także zredagowanie tekstu pracy licencjackiej zgodnie z wydziałową instrukcją.
Efekty uczenia się
Wiedza

E1_W04

Student zna rodzaje więzi gospodarczych oraz rządzące nimi prawidłowości

E1_W06

Student zna wybrane metody i narzędzia pozwalające opisywać podmioty i organizacje
gospodarcze oraz instytucje publiczne, a także zachodzące w nich procesy

E1_W07

Student ma wiedzę o podstawowych zasadach funkcjonowania oraz zarządzania
podmiotami i organizacjami gospodarczymi

E1_W10

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej, intelektualnej i prawa autorskiego
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

E1_W04

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Leszek Reszka

X

X

X
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E1_W06

X

X

X

E1_W07

X

X

X

E1_W10

X

X

X

Umiejętności

E1_U09

Student potrafi przygotować prace pisemne dotyczące szczegółowych zagadnień
gospodarczych, zgodnie ze studiowaną specjalnością, z wykorzystaniem specjalistycznej
terminologii, ujęć teoretycznych i metodologicznych, zasad gromadzenia danych z
różnych źródeł, ich opisu i interpretacji, wnioskowania na bazie literatury naukowej i
danych faktograficznych

E1_U10

Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, z wykorzystaniem
specjalistycznej terminologii, ujęć teoretycznych, zasad gromadzenia różnych źródeł
danych, ich opisu i interpretacji oraz wnioskowania na bazie literatury naukowej

E1_U14

Student potrafi odpowiednio określać priorytety i planować oraz organizować zadania
związane z ich realizacją

E1_U15

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
ekonomiczne, jest otwarty na nowe pomysły i techniki
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

E1_U09

X

X

X

X

E1_U10

X

X

X

X

E1_U14

X

X

X

X

E1_U15

X

X

X

X

Kompetencje

E1_K01

Student uznaje znaczenie wiedzy z zakresu ekonomii w procesie identyfikacji i
rozwiązywania problemów gospodarczych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem

E1_K02

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy w obszarze ekonomii, rozumie potrzebę
pogłębiania oraz aktualizowania tej wiedzy przez całe życie
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

E1_K01

X

X

X

X

E1_K02

X

X

X

X

Treści programowe
1. Formułowanie istotnych problemów z zakresu ekonomii, zgodnych ze studiowaną specjalnością, które mogłyby być
przedmiotem badań w pracy licencjackiej
2. Formułowanie celu pracy
3. Wybór i analiza odpowiednich źródeł wiedzy właściwych dla wyjaśnienia danego problemu z zachowaniem zasad ochrony
własności intelektualnej
4. Opis i diagnoza przedmiotu badania
5. Analiza szczegółowa (struktura, dynamika, bariery, związki przyczynowo-skutkowe, efekty)
6. Tworzenie modeli i scenariuszy rozwoju, prognoz i strategii
7. Redakcja tekstu pracy licencjackiej (język naukowy opracowania, opis bibliograficzny, kontrola błędów)
8. Przygotowanie bibliografii, spisu tabel i rysunków zgodnie z wydziałowym szablonem i instrukcją
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Instrukcja przygotowania prac licencjackich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Leszek Reszka
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J. Burnewicz, Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021
T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2005.

Kontakt

leszek.reszka@ug.edu.pl, andrzej.jezierski@ug.edu.pl, ekocm@ug.edu.pl,
anna.golejewska@ug.edu.pl, a.szmelter@ug.edu.pl, beata.majecka@ug.edu.pl,
joanna.fryca@ug.edu.pl, joanna.hartenberger-liszek@ug.edu.pl,
ryszard.rolbiecki@ug.edu.pl, katarzyna.hebel@ug.edu.pl,
krzysztof.grzelec@ug.edu.pl, aleksander.jagiello@ug.edu.pl,
stanislaw.uminski@ug.edu.pl, joanna.krupska@ug.edu.pl, o.gus@ug.edu.pl,
grzegorz.szczodrowski@ug.edu.pl, dariusz.tloczynski@ug.edu.pl,
elzbieta.adamowicz@ug.edu.pl,
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