
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 

Informatyka                                                                  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

Rok drugi/semestr czwarty 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (usuń niepotrzebne i tę uwagę)                                                                  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2PRO 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

3 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Proseminarium 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot kształcenia podstawowego 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 
 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Tadeusz Łozowski  dr hab.prof UwB. 

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

Tadeusz Łozowski  dr hab.prof UwB. 
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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 

Zapoznanie studentów z zasadami i umiejętnością samodzielnego 
studiowania, z podstawami formułowania i rozwiązywania problemów 

naukowych, zapoznanie się z podstawami warsztatu naukowego. 

 
Wymagania wstępne 

Brak wymagań 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Zapoznanie studentów z podstawami i metodologią pisania pracy 

dyplomowej. Zapoznanie się z podstawami i metodami badawczymi oraz z 
narzędziami badań.   

Zapoznanie się z podstawami techniki pisania pracy dyplomowej, 
omówienia wymogów dotyczących formy opracowania. Zasady 

przyszykowania prezentacji wyników pracy dyplomowej. 

 

Wykład  
Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

Razem godzin  

 

Ćwiczenia 

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

1.Podstawowe reguły zwiázane z metodołogiją pisania prac 
dyplomowych. 

 
2. Podstawowe zasady konstrukcji prac naukowych 

 
3. Źródła informacji naukowej. 

 

4. Technika pisania prac dyplomowych. 
 

5. Forma pracy dyplomowej. 
 

6. Graficzne elementy pracy dyplomowej 
-tabelki i ich formy; 

-numerowanie i tytułowanie tabel; 

2 
 

 
2 

 
2 

 

2 
 

2 
 

2 
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-struktura tabel; 

-analiza danych w tabelach; 
-wykresy, diagramy, schematy i rysunki; 

-interpretacja danych z tabel i wykresów. 
 

7. Struktura pracy. Bibliografia 
-aneks; 

-spisy tabel i rysunków; 

-redagowanie bibliografii; 
Tradycyjny i harwardzki opis literatury; 

-omówienie przykładów oraz błędów najczęściej  
występujących w pracach dyplomowych;  

 
8. Przygotowanie referatu i prezentacji 

-rodzaje referatów; 
-ogólne zasady opracowania referatów; 

-technika wygłaszania referatów; 
-dyskusja po wygłaszaniu referatu; 

-przygotowanie materiałów poglądowych. 
 

9. Opracowanie wizualne pracy dypłomowej 
 

10. Zajęcie prowadzone w formie konsultacji indywidualnych 

-wybór i zaakceptowanie tematu pracy pro licencjackiej; 
-przedstawienie wstępnego planu pracy licencjackiej; 

-sporządzenie końcowego planu pracy pro licencjackiej; 
-opracowanie pracy pro licencjackiej. 

 
11. Przygotowanie końcowego wariantu pracy i przedstawienie jej 

do obrony. 
-omawianie przedstawionych prac prolicencjackich w 

grupach; 
-przedstawionych prac prolicencjackich w grupach, 

kolektywneomawianie i ocena. 
  

12. Plagiaty  
 

Kolejne zajęcia są prowadzone w formie konsultacji 

indywidualnych:  
 

13. Wybór tematu referatu. Sformułowanie tytułu, celów 
podstawowyc2h i cząstkowych, możliwości poszukiwania źródeł 

informacji  
 

14. Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji planu pracy oraz 
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2 

 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
 

2 
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przygotowanych spisu literatury i omówienie jej przydatności  

 
15. Rozwiązywanie problemów związanych z przygotowaniem 

referatu (technicznych oraz merytorycznych)  
 

 

 
2 

 
 

  
Razem godzin 30 
 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

Dudziak A, Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki 
metodyczne dla studentów. Difin, Warszawa 2008; 

 
Puło A., Prace magisterskie i licencjackie, Wydawnictwo prawnicze, 

Warszawa 2006; 
 

Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe? Wydawnictwo KPSW, 

Bydgoszcz 2007; 
 

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską ?, poradnik dla studentów, 
Impuls, Kraków 2005; 

 
Wojcik K Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, 

doktorską "Placet", Warszawa, 2005; 
 

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską Akademia 
Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006. 

 

 
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 zajęciach. Oceną z 

referatu (pracy pisemnej) jest zarówno oceną przedmiotu  
 

 
 

http://katalogi.uwb.edu.pl/F/NPINN7VM9BBJK2K127NN7FPGFRLUFCRLXKJ1FJQT126E7TI7TV-05926?func=full-set-set&set_number=562856&set_entry=000002&format=999
http://katalogi.uwb.edu.pl/F/NPINN7VM9BBJK2K127NN7FPGFRLUFCRLXKJ1FJQT126E7TI7TV-05926?func=full-set-set&set_number=562856&set_entry=000002&format=999

