
PROSEMINARIUM 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2PRO 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok 2/semestr 4 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Ogólne rozeznanie w informatyce w obszarze wybranego kierunku.  
 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczenia 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie studentów z zasadami i umiejętnością samodzielnego studiowania, z 

podstawami formułowania i rozwiązywania problemów naukowych, zapoznanie się z 

podstawami warsztatu naukowego.  
  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

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.  
Zaliczenie proseminarium dokonuje osoba prowadząca grupę proseminaryjną na 

podstawie wykonanych założeń. Końcowym warunkiem zaliczenia proseminarium jest 

napisana praca prodyplomowa na podstawie decyzji promotora.  
 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Wiedza  

1. Zna problematykę badawczą w zakresie dyscypliny naukowej związanej z 

podjętym obszarem badań  
  

 K_W05  
 

Umiejętność  

2. Posiada umiejętność sporządzenia pisemnego raportu w oparciu o 

zgromadzone dane źródłowe. 
  

 K_U16  
 

3. Posiada umiejętność prezentowania wyników własnych działań i przemyśleń  
 

 K_U17  
 

4. Potrafi interpretować wyniki i dane związane z podjętym kierunkiem studiów.  
 

 

 K_U22  
 

Kompetencje społeczne  

5. Potrafi określić zakres zadań i celów, które mają posłużyć realizacji przyjętego 

zakresu tematyki badawczej  
 

 K_K04  
 

6. Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy badawcze i organizacyjne związane 

z przygotowaniem pracy  
 

 K_K01  
 

 

Punkty ECTS 2 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności Liczba godzin 

Udział w wykładach  

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konsultacjach związanych z 5 



zajęciami 

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń  5 

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 2 

42 godzin Razem: odpowiada 4 pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 2 

o charakterze praktycznym 7  

  

Data opracowania: 11.12.2013 
Koordynator 

przedmiotu: 
Prof. dr hab. Tadeusz Łozowski 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

(ćwiczenia)  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Proeminarium  

Kod przedmiotu 1000-IS1-2PRO 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Drugi rok, trzeci semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń + 2 godziny konsultacji tygodniowo 

Liczba punktów ECTS 2 

Prowadzący  Prof. dr hab. Tadeusz Łozowski (koordynator) 

Treści merytoryczne przedmiotu Ćwiczenia 

1.Podstawowe reguły związane z metodologią pisania pracy 

dyplomowej.  

2. Podstawowe zasady konstrukcji prac naukowych  

3. Forma i struktura pracy dyplomowej.  

4. Graficzne elementy pracy dyplomowej  

-tabelki i ich formy;  

-numerowanie i tytułowanie tabel;  

-struktura tabel;  

-analiza danych w tabelach;  

-wykresy, diagramy, schematy i rysunki;  

-interpretacja danych z tabel i wykresów.  

5. Przygotowanie referatu i prezentacji  

-rodzaje referatów;  

-ogólne zasady opracowania referatów;  

-technika wygłaszania referatów;  

-dyskusja po wygłaszaniu referatu;  

-przygotowanie materiałów poglądowych.  

6. Przygotowanie końcowego wariantu (sporządzenie planu).  

7. Plagiaty  

Kolejne zajęcia są prowadzone w formie konsultacji 

indywidualnych:  



8. Wybór tematu referatu. Sformułowanie tytułu, celów 

podstawowych i cząstkowych, możliwości poszukiwania źródeł 

informacji  

9. Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji planu pracy oraz 

przygotowanych spisu literatury i omówienie jej przydatności  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Zna wstępną problematykę badawczą w zakresie dyscypliny 

naukowej związanej z podjętym obszarem badań.  

Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem technicznym, 

wykorzystywanie fragmentów utworu do własnych celów. 

Umiejętność gromadzenia źródeł bibliograficznych. 

Opracowanie planu pisania tekstu. 

Opanowanie technik pisania pracy akademickiej (tworzenie spisu 

rzeczy, odsyłaczy i …..). 

Przygotowanie tekstu i prezentacji do obrony pracy. 
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie przedmiotu: Wykonanie podstawowych wymogów do 

prac dyplomowych i zaleceń promotora i wykonana praca 

licencjacka. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa i dodatkowa.  

 

Podstawowa.  

1. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Difin. 

Warszawa,  2008. 

2. Weiner J. 1992, Technika pisania i prezentowania prac 

naukowych, Skrypty Uczelniane UJ, Kraków.  

 

Dodatkowa.  
1.Cudny W. 2011, Praca dyplomowa z turystyki: podręcznik 

akademicki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.  

2.Zaczyński W. 2000, Praca badawcza nauczyciela, WSziP, 

Warszawa.  

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 


