
SEMINARIUM DYPLOMOWE 

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-IS1-3SED 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok 3/semestr 5-6 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 Ogólne rozeznanie w problematyce badawczej w obszarze wybranego tematu. Cel 

własnych zainteresowań poznawczych.  
 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczenia 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studenta z wymogami 

obowiązującymi przy realizacji pracy badawczej, ukierunkowanie studenta w zakresie 

tworzenia własnej pracy dyplomowej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy 

realizacji pracy dyplomowej.  
  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Zaliczenia seminarium dyplomowego dokonuje osoba prowadząca grupę seminaryjną na 

podstawie wykonanych założeń. Końcowe warunkiem zaliczenia seminarium jest 

napisana praca dyplomowa 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  
 

2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa 

autorskiego  
  

 K_W18  
 

Umiejętność  

3. Posiada umiejętność sporządzenia pisemnego raportu w oparciu o 

zgromadzone dane źródłowe i badania własne  
  

 K_U16  
 

4. Posiada umiejętność prezentowania wyników własnych działań i przemyśleń  
 

 K_U17  
 

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

 

 K_U22  
 

Kompetencje społeczne  

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

zakresu tematyki badawczej  
 

 K_K04  
 

 

7. Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy badawcze i organizacyjne związane 

z przygotowaniem pracy  
 

 K_K01  
 

 

Punkty ECTS 4 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności Liczba godzin 

Udział w wykładach  

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konsultacjach związanych z 

zajęciami 
10 



Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń  5 

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 2 

47 godzin Razem: odpowiada 4 pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 4 

o charakterze praktycznym 10  

  

Data opracowania: 10.10.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Prof. dr hab. Tadeusz Łozowski 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

(ćwiczenia)  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 

Kod przedmiotu 1000-IS1-3SED 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Trzeci rok, piąty i szósty semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń + 2 godziny konsultacji tygodniowo 

Liczba punktów ECTS 3 

Prowadzący  Prof. dr hab. Tadeusz Łozowski (koordynator) 

Treści merytoryczne przedmiotu Ćwiczenia 

Celem zajęć seminaryjnych i promotora jest udział promotora w 

tworzeniu pracy. Precyzowanie i doskonalenia obszaru tematów 

badań dyplomantów. Sposoby zdobywania wiedzy i materiałów 

niezbędnych do pisania pracy dyplomowej. Tworzenie układ pracy 

dyplomowej. Konstrukcja poszczególnych rozdziałów i ich rola w 

całości pracy. Znaczenie analizy i syntezy w postępowaniu 

badawczym. Wyciągnięcia wniosków z pracy badawczej. Wymogi 

do układu i formatowania tekstu, ogólna pisownia tekstu, 

abrewiatur i nazw obcych. Wymogi do materiału ilustracyjnego 

(tabeli, wykresów, diagramów, umieszczenia fotografii i t.p.) 

Układ bibliografii, źródeł internetowych i zasady pisania źródeł 

literaturowych. Ustalanie spisów treści, spisów tablic i rysunków 

poszczególnych rozdziałów. Dyskusja nad wnioskami i 

zakończeniem pracy dyplomowej. Decyzja w potrzebie aneksu 

pracy.  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Zna problematykę badawczą w zakresie dyscypliny naukowej 

związanej z podjętym obszarem badań  

-doskonalenie umiejętności pracy z tekstem literackim (analiza, 

synteza, wykorzystywanie fragmentów utworu do pracy własnej); 

-umiejętność gromadzenia bibliografii; opracowania bibliografii; 

-opracowanie planu pracy dyplomowej; 

-opanowanie technik pisania pracy akademickiej (tworzenie spisu 

rzeczy, odsyłaczy); 

-umiejętność pisania tekstów akademickich (odpowiednie 



przygotowanie tekstu, właściwa struktura i podział); 

-przygotowanie 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 

 

                                                 

 
 

 


