
 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu: Seminarium dyplomowe 
Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Wydział Nauk Społecznych i Administracji 

Semestr i rok akademicki Semestr zimowy 2019/2020 
Formy zajęć (wykład, ćwiczenia, 
seminarium) 

Ćwiczenia 15 h 
 

Tryb (stacjonarne/niestacjonarne)  
stopień (pierwszy/drugi) 
semestr  
liczba pkt. ECTS 

niestacjonarny 
I stopień 
Sem. 5 
5 ECTS 

Kierownik przedmiotu: Dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska 
Prowadzący zajęcia: Wykład: dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska 

Ćwiczenia: dr Adriana Bartnik 
 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe  

Brak. 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Ćwiczenia - obecność obowiązkowa (w razie nieobecności 
student albo ma – 10 punktów odjętych z punktacji albo pisze 
dodatkową pracę domową, z tematyki poruszanej na 
seminarium). 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Metody sprawdzenia efektów: 
1)Omawianie części pracy na seminarium przez studentów 
(prace domowe punktowane każda praca 10 punktów) 
2) dyskusje problemowe 
3)przygotowanie pisemne 2 zagadnień z toku studiów oraz 
prezentacja ustna wraz z przykładowymi  pytaniami jakie 
mogłyby być zadane na egzaminie dyplomowym  - 25 punktów 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Warunkiem wstępnym zaliczenia seminarium jest uzyskanie 
pozytywnej opinii kierującego pracą. Zaliczenie seminarium 
uzyskanie minimum 51 punktów. Zaliczyć seminarium można 
wyłącznie przed rozpoczęciem sesji zimowej (wpisy na 
ostatnich zajęciach). 
Przed ostatnimi zajęciami student obowiązany jest do złożenia: 
- 5 obowiązkowych prac domowych – prace dotyczą różnych 
niezbędnych formalnych wymogów stawianych pracom na PW. 
(np.zrobiona prawidłowo pierwsza strona, dowolna strona z 
przypisami, 1 strona biobibliografii, dowolny wykres, diagram, 
tabela, spis treści) 
- 2 obowiązkowych opracowanych zagadnień z toku studiów – 
przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 
 
Ocena z seminarium: 
0-50 – 2.0 
51-60 -  3.0 



61-70 - 3.5 
71-80 – 4.0 
81-90 – 4.5 
91-100 - 5.0 
  

Zasady powtarzania przedmiotu 
z powodu niezadowalających 
wyników w nauce 
poszczególnych typów zajęć 
realizowanych w ramach 
przedmiotu  

W przypadku niezaliczenia  przedmiotu kończącego się oceną 
zintegrowaną lub niezaliczenia poszczególnego typu zajęć w 
ramach danego przedmiotu student powtarza przedmiot w 
całości (zarówno ćwiczenia, jak i wykład). 

Informacje dodatkowe  
 
 
 
 

 


