
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia 

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

2 / 3 semestr 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-2PSE 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

3 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Proseminarium 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Podstawowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 
Język kursu/przedmiotu 

polski 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Alina Grynia, dr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Alina Grynia, dr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin  30  

Liczba godzin w tygodniu / 

liczba godzin na zjazd 

 2  

 

Założenia i cel przedmiotu 

Celem jest rozwijanie umiejętności samodzielnego studiowania, kształtowanie umiejętności 

dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów naukowych, zapoznanie się z warsztatem 

naukowym, nabywanie umiejętności posługiwania się nim. 

 
Wymagania wstępne 

Brak wymagań 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

Omówienie zagadnień związanych z metodologią pisania pracy dyplomowej, wyszczególnienie cech 

świadczących o naukowości opracowania. Zapoznanie się z podstawowymi metodami badawczymi 

oraz narzędziami badań. Wyszczególnienie zasad konstrukcji pracy dyplomowej oraz struktury tekstu. 

Klasyfikacja literatury naukowej oraz poszukiwanie źródeł informacji. Zapoznanie się z techniką 

pisania pracy dyplomowej, omówienie wymogów dt. formy opracowania. Zasady przygotowania 

dobrej prezentacji wyników badań. 

 
Wykład  

 

Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

I. METODOLOGIA PISANIA PRACY 

- praca dyplomowa (istota, kryteria oceny, obrona); 
- podstawowe stadia tworzenia pracy; 
- wybór tematu i tytułu pracy;  
- naukowośd pracy dyplomowej; 
- postawienie celu badao; 
- problem badawczy;  
- postawienie tezy (hipoteza); 
- wybór i interpretacja wskaźników  
 
II. METODA BADAO 

- pojęcie metody badao; 
- najczęściej stosowane metody badawcze; 
- techniki badawcze; 
- narzędzia badawcze; 
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Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
III. PODSTAWOWE ZASADY KONSTRUKCJI PRAC NAUKOWYCH 

- struktura tekstu pracy naukowej; 
- wstęp; 
- rozwinięcie treści; 
- zakooczenie 
 
IV. ŹRÓDŁA INFORMACJI NAUKOWEJ 

- klasyfikacja literatury naukowej; 
- literatura źródłowa; 
- ogólne zasady korzystania z katalogów i zasobów bibliotecznych; 
- katalogi czasopism; 
- katalogi i bibliografia; 
- zbieranie materiałów; 
- poszukiwanie źródeł informacji; 
- ocena i selekcja zebranych materiałów; 
- czytanie literatury i sporządzanie notatek; 
- zasady korzystania z Internetu; 
- dostępne bazy danych; 
 
V. TECHNIKA PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH 

- forma, styl i język pracy; 
- tytuł pracy dyplomowej; 
- strona tytułowa; 
- spis treści; 
- struktura części teoretycznej; 
- definicja pojęd; 
- akapity, znaki; 
- rozdziały, podrozdziały; 
- cytaty, skróty 

 

VI. FORMA PRACY DYPLOMOWEJ 

- struktura  zakooczenia 
- redakcja notek bibliograficznych (różne przypadki - przykłady); 
- przypisy i odnośniki (odsyłacze): 
- tradycyjny model; 
- harwardzki model; 
- podstawowe zasady stosowania modelu tradycyjnego oraz modelu Harwardzkiego  

 

VII. TABELE I WYKRESY W PRACY 

- formy tabel; 
- numerowanie i tytułowanie tabel; 
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- struktura tabel; 
- analiza danych w tabelach; 
- wykresy, diagramy, schematy i rysunki; 
- interpretacja danych z tabel i wykresów 
 
VIII. STRUKTURA PRACY. BIBLIOGRAFIA 

- aneks; 
- spisy tabel i rysunków; 
- wykaz literatury; 
- redagowanie bibliografii; 
- tradycyjny i harwardzki opis literatury; 
- omówienie przykładów oraz błędów najczęściej występujących w pracach dyplomowych  
 
IX. PRZYGOTOWANIE REFERATU I PREZENTACJI 

- rodzaje referatów; 
- ogólne zasady opracowywania referatów; 
- technika wygłaszania referatów; 
- dyskusja po wygłoszeniu referatu; 
- przygotowanie materiałów poglądowych 
 
KOLEJNE 3  ZAJĘCIA SĄ PROWADZONE W FORMIE KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH: 
 
X. WYBÓR TEMATU REFERATU. SFORMUŁOWANIE TYTUŁU, CELÓW PODSTAWOWYCH I 

CZĄSTKOWYCH, MOZLIWOŚCI POSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ INFORMACJI 

 
XI. PRZYGOTOWANIE I PRZEDSTAWIENIE DO AKCEPTACJI PLANU PRACY ORAZ 

PRZTYGOTOWANYCH FISZEK (SPIS LITERATURY), OMÓWIENIE JEJ PRZYDATNOŚCI 

 
XII. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM REFERATU 

(TECHNICZNYCH ORAZ MERYTORYCZNYCH) 

 
    KOLEJNE 3 ZAJĘCIA SĄ POŚWIĘCONE PREZENTOWANIU PRZYGOTOWANYCH REFERATÓW W   
GRUPACH 

 
XIII. OMAWIANIE PRZEDSTAWIANYCH REFERATÓW W GRUPACH 

 
XIV. OMAWIANIE PRZEDSTAWIANYCH REFERATÓW W GRUPACH 

XV. OMAWIANIE PRZEDSTAWIANYCH REFERATÓW W GRUPACH 

Razem godzin 
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 Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Wydawnictwo prawnicze, Warszawa 2006; 
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Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006; 

 Węglioska M., Jak pisad pracę magisterską, Impuls, Kraków 2005; 
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Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz 
napisanie referatu (mini pracy dyplomowej) z zastosowanie wszystkich zasad 

formalnych przedstawionych na I – IX zajęciach. Ocena z referatu (pracy pisemnej) jest 
zarówno oceną przedmiotu 

 
 


