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Kod ECTS 

 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Katedra Administracji 

kierunek specjalność specjalizacja semestr/y poziom 

kształcenia/forma 

kształcenia 

forma studiów 

 

administracja 

WSZYSTKIE  V,VI licencjat niestacjonarne 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): 

dr Janusz Gierszewski,  

 

 

Formy zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

N 

(nauczyciel) 

S 

(student) 

 

10 

seminarium 30 220 250 

 Semestr V: 15 110 5 

Analiza literatury 5 20  

         Dyskusja nad problematyką badań  5 20  

Opracowanie podstaw metodologicznych  5 20  

Przeprowadzenie badań 0 25  

Analiza materiału badawczego 0 25  

Semestr VI: 15 110 5 

Analiza literatury 0 30  

Przygotowanie ostatecznej wersji pracy licencjackiej 0 30  

Przygotowanie do egzaminu magisterskiego 15 50  

Razem 

 

30 220 10 

Metody dydaktyczne 

Analiza tekstów z dyskusją, dyskusja, praca grupowa, projekt badawczy 

 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymogi formalne: metodologia badań społecznych, nauka administracji. 

B. Wymagania wstępne: umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim, ogólna 

wiedza i społeczna, podstawowa wiedza metodologiczna, umiejętność określenia obszarów badawczych 

Cele przedmiotu 
Przygotowanie koncepcji badań, 

Napisanie pracy dyplomowej 

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

 Treści programowe 

Wprowadzenie do problematyki seminarium, prezentacje indywidualne uczestników. 

Propozycje potencjalnych tematów prac.  

Zasady pisania pracy naukowej i jej wymiar etyczny. 

Opracowanie struktury pracy licencjackiej z podziałem na części. 

Merytoryczna i krytyczna analiza literatury przedmiotu.  

Przygotowanie metodologicznej koncepcji pracy licencjackiej. 

Przygotowanie planu badań, organizacja i przebieg badań.  

Analizowanie, porządkowanie i przetwarzanie zebranych materiałów.  

Interpretacja uzyskanych wyników badań. 



Organizacja procesu pisania pracy licencjackiej. 

Redakcja pracy - korekta, układ edytorski, styl. 

Merytoryczna i formalna analiza autoreferatów. 

Efekty uczenia się 

Wiedza 

W-01 Student wyjaśnia pojęcia i konstrukcje nauk prawnych  

i administracyjnych oraz analizuje wydarzenia i procesy 

historyczne. 

Umiejętności 

U-01 Student posługuje się prawnymi pojęciami 

umożliwiającymi analizowanie zjawisk prawnych.  

U-02 Student dobiera właściwe metody badawcze i analizuje 

wyniki badań związane z problemami natury społecznej i 

ekonomicznej 

Kompetencje społeczne  

K_01 Student wyjaśnia rolę administracji publicznej i jej 

instytucji  

w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa. 

K_02 Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne 

związane  

z wykonywaną pracą. 

K_03 Student pracuje w grupie nad rozwiązaniem problemów 

badawczych, wykazuje się aktywnością w podejmowaniu 

zespołowych działań profesjonalnych; angażuje się we 

współpracę. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria 

oceny/wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  

Egzamin 

B. Formy i kryteria zaliczenia  

V semestr : 

1.     Recenzja wybranego artykułu z administracji.  

2.     Koncepcja pracy dyplomowej (prezentacja) 

Ocena na semestr: średnia dwóch ocen 

3. Ocena na semestr: 40% oceny za zadanie nr 1 + 60% 

oceny za zadanie nr 2. 

VI semestr: 

1. Ostateczna wersja pracy 

2. Autoreferat 

Ocena na semestr: 30% oceny za zadanie nr 1, 70% za 

zadanie nr 2. 

Ocena końcowa: 

30% oceny z  V semestru+ 70% oceny VI semestru 

 

 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla obszaru 

W-01 K1A-W01 S1-W07 

S1-W08 

S1-W09 

U-01 K1A-U01 S1-K07 

U-02 K1A-U15 S1P_U03 

S1P_U04 

S1P_U08 

K_01 K1P_K01 S1P_K07 

K_02 K1P_K02 S1P_K04 

Wykaz literatury  

A. Literatura podstawowa: 

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.. 

Literatura związana z problematyką badawczą (indywidualnie, co najmniej 10 pozycji zwartych). 

B. Literatura uzupełniająca 

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydawnictwo Akademickie "Żak", 

Warszawa 1995. 

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów , Wydaw. Prawnicze PWN, Warszawa  2000. 
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