
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE   

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE 

KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS 

 

Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 

Profil kształcenia
1
: ogólnoakademicki 

Cel przedmiotu: Ukierunkowanie i sprecyzowanie indywidualnych zainteresowań naukowych, 

przekazanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności związanych z prezentowaniem treści naukowych 

i redakcją pracy licencjackiej. Przedstawienie rodzajów badań oraz wskazanie zastosowania metod i 

technik badawczych. Kształtowanie umiejętności związanych z prezentowaniem treści naukowych i 

redakcją pracy licencjackiej. Przygotowanie studenta do przeprowadzenia badań i właściwe zebranie i 

przedstawienie wyników badań. Napisanie pracy dyplomowej. 
Kod przedmiotu: ZAZ-ANI-UJ-3-SEM-JAZ Punkty ECTS 10 

Semestr: V i VI Letni/zimowy Zimowy  + letni 

Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Wszystkie specjalności 

Przedmiot z 

modułu  

przedmiotów
2
: 

Specjalnościowy  Forma zajęć
3
: Ćwiczenia  

Liczba godzin: 

        

Wykład 

Studia stacjonarne                                        Studia niestacjonarne  

Ogółem .... w tym:                                  Ogółem ……. godz., w tym:                          

a) godzin kontaktowych  ....                    a) godzin kontaktowych                       godz.              

b) godzin pracy własnej studenta ...        b) godzin pracy własnej studenta         godz. 

 

Forma aktywna (ćw./konw./lab/proj.) 

Studia stacjonarne                                       Studia niestacjonarne  

Ogółem .... godz., w tym:                           Ogółem …200….. godz. w tym:                          

a) godzin kontaktowych              ......         a) godzin kontaktowych        36       godz.             

b) godzin pracy własnej studenta .....         b) godzin pracy własnej studenta   164    godz. 

 

Prowadzący: Promotorzy ze stopniem dr, 

dr hab. i prof. 
Język: polski 

 

Wymagania wstępne w 

zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji: 

Wiedza, umiejętności i inne kompetencje uzyskane w trakcie zajęć 

z przedmiotów prowadzonych na kierunku Zarządzanie, w 

szczególności w ramach danej specjalności. 

 

                                                      
1
 Należy wpisać do rubryki właściwe spośród następujących: ogólnoakademicki/praktyczny  

2
 Należy wskazać spośród następujących modułów przedmiotów: „podstawowy”, „kierunkowy”, „specjalnościowy”,  

                                                                                                           „ponadkierunkowy”, „do wyboru”, „seminarium  

                                                                                                             dyplomowe”.  
3
 Należy wskazać np. wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium itp.  



Lp. Narzędzia dydaktyczne Właściwe zaznaczyć znakiem „x” 

1. Praca z literaturą X 

2. 
Wykłady zakładające hipotetyczno-dedukcyjne 

myślenie słuchaczy 
X 

3. Ćwiczenia aktywizujące X 

4. Metody problemowe X 

5. 

Praktyczne i aktywizujące metody projektów 

realizowanych na podstawie założeń podanych 

przez prowadzącego 
X 

6. 

Inne (proszę doprecyzować) 

Prezentacja i analiza rozwiązywanych zadań, praca 

w grupach 
 

 

 

Lp. Treści programowe Liczba 

godzin 

przeznaczona 

na realizację 

obszaru 

tematycznego 

 Semestr V  

1.  Cel, zakres i przedmiot seminarium dyplomowego.  2 

2.  Omówienie podstawowych pojęć związanych z metodologią i przebiegiem 

badania naukowego. Dyskusja o literaturze przedmiotu i źródłach 

pozyskania danych. 

2 

3.  Określenie problematyki badawczej i tematu (tytułu) pracy wraz z 

uzasadnieniem. Opis zasad konstrukcji planu pracy. 

3 

4.  Prezentacja i korekta samodzielnie przygotowanych planów pracy 

dyplomowej. 

4 

5.  Prezentacja zasad pisarstwa naukowego oraz wymagań stawianych tekstowi 

pracy (technika pisania pracy dyplomowej). 

3 

6.  Przygotowanie i prezentacja eseju związanego tematycznie z treścią pracy 

zawierającego przedmiot, cel i zakres badania, Formułowanie i 

korygowanie rozdziału pracy. 

4 

 Semestr VI  

7.  Dyskusja rozdziałem metodologicznym.  2 

8.  Prezentacja rozdziałów pracy o charakterze teoretycznym wraz z ich 

przyjęciem. 

4 

9.  Prezentacja i ocena zebranych materiałów statystycznych, niezbędnych do 

konstrukcji empirycznej części pracy. 

2 

10.  Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami przeprowadzonych analiz 

empirycznych  

4 

11.  Opracowanie bibliografii i opisu materiału lustracyjnego (analiza rozwiązań 

w pracach dyplomowych studentów).  

2 

12.  Błędy w pracy dyplomowej i sposoby ich unikania.  2 

13.  Ostateczne formułowanie części empirycznej oraz całościowa konstrukcja 

pracy.  

2 

 

 

 



Formy prowadzenia zajęć i metody oceny 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone 

efekty 

Forma zajęć Metody 

oceny 

Odniesienie 

do 

kierunku 

 Wykład   

W01, W02, 

W03 

U01, U02, 

U03 

K01, K02, 

K03 

Ćwiczenia Udział w 

zajęciach, 

napisanie 

pracy 

dyplomowej 

K_W01 

K_W03 

K_W06 

K_W13 

K_W21 

K_U01 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

 Konwersatorium    

 Laboratorium    

 Inne (należy doprecyzować)   

Literatura przedmiotu 

Podstawowa
4
:  Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, 

magisterskich, doktorskich), SGH, Warszawa 2000.  

Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, 

Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1999.  

S. Dawidziuk, Pisanie pracy dyplomowej : licencjackiej : inżynierskiej : 

magisterskiej : Poradnik, wyd. WSM 2011 i kolejne wydania. 

Uzupełniająca: Krajewski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Wyższa Szkoła 

Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 1998.  
J. Jura, J. Roszczypała., Metodyka przygotowania prac dyplomowych, Warszawa 

2000; 

H. Leusz, M. Kowalewski., Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu nauk 

ekonomicznych, Olsztyn 1996; 

P. Pioterek, B. Zieleniecka., Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 1997; 

 

 

 

Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych  dla 

kierunku Zarządzanie 

 

Efekty 

kształcenia 

dla modułu 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku  

Zarządzanie 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla obszaru 

nauk
5
 

społecznych  

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla 

kierunku 

                                                      
4
 Należy wskazać literaturę spośród księgozbioru Biblioteki WSM w Warszawie.   

5 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 
Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) określa opis efektów kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego w obszarach 

kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk 

medycznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz sztuki.  



WIEDZA 

W01 Ma podstawową wiedzę z dziedziny opisywanego 

zjawiska społeczno-gospodarczego 

S1A_W01 K_W03 

K_W13 

W02 Zna relacje między wiedzą a praktyką. S1A_W03 K_W06 

W03 Zna podstawowe zasady ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego. 

S1A_W10 K_W21 

UMIEJĘTNOŚCI 

U01 Potrafi prawidłowo interpretować wpływ zjawisk 

gospodarczych na powstawanie pracy. 

S1A_U01  K_U01 

K_U03 

U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i 

pozyskiwać dane do rozwiązywania trudnych sytuacji. 

S1A_U02  K_U03 

K_U04 

U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i�wyciągać 

wnioski do celów pracy. 

S1A_U03  K_U05 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K01 Potrafi logicznie myśleć i rozwiązywać problem S1A_K02 K_K01 

K02 Potrafi pracować indywidualnie S1A_K02 K_K01 

K03 Potrafi przygotować i zaprezentować odpowiedni 

problem badawczy i go rozwiązać.  

S1A_K02 

S1A_K03 

S1A_K05 

K_K02 

K_K03 

 

 

Formy oceny 
Efekt 

kształcenia 

na ocenę 2 na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

 Dla każdego z 

efektów 
kształcenia 

określonego dla 

modułu  w 
zakresie wiedzy 

umiejętności i 

kompetencji 

Student uzyskuje 

poniżej 50% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje 

od 50 do 59% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje  

od 60 do 69% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje  

od 70 do 79% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje 

od 80 do 89% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje 

powyżej 89% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

 

Warunki zaliczenia  

Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu, jeśli na koniec danego semestru zrealizuje:  

sem. zimowy – sformułuje tytuł pracy związany z daną specjalnością studiów, przygotuje plan pracy, 

zbierze niezbędną literaturę przedmiotu oraz napisze pierwszy rozdział pracy. 

sem. letni – napisze część teoretyczną pracy, przeprowadzi badania empiryczne, napisze i złoży 

gotową pracę dyplomową 

 

 

 

…………………………    ……………………………………………….. 
        (Data)                 (Czytelny podpis Autora Karty Przedmiotu) 

 

 

 

…………………………    ………………………………………………   
       (Data)                    (Czytelny podpis Dziekana Wydziału)   


