SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WPiA+WNEiZ-EP-O-II-S-16/17Z-DP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

Seminarium
(SPECJALNOŚCI / MODUŁY)

14.3WI73AIIJ119_92S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Uniwersytet Szczeciński
Nazwa kierunku

Ekonomiczno-prawny
Forma studiów:

Profil kształcenia:

Specjalność:

II stopnia, stacjonarne

ogólnoakademicki

Doradztwo podatkowe

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

1

2

seminarium

30

ZO

2

3

seminarium

30

ZO

2

4

seminarium

30

ZO

16

2
Razem

90

20

Koordynator
przedmiotu / modułu:
Prowadzący zajęcia:
Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego, planu pracy, zebrania niezbędnych
danych liczbowych, przeprowadzenia badania empirycznego i napisania na tej podstawie pracy magisterskiej
Wymagania wstępne w zakresie:
- wiedzy - posiada poszerzoną wiedzę ekonomiczną oraz zna możliwości zastosowań metod badawczych w zakresie
finansów i rachunkowości,
- umiejętności - potrafi zastosować zaawansowane narzędzia w badaniach empirycznych z zakresu finansów i
rachunkowości,
- kompetencji - wybiera i logicznie uzasadnia potrzebę wykorzystania w badaniu określonych metod badawczych
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

opanował podstawową wiedzę z dziedziny, do
której należy tematyka pracy magisterskiej

K_W02

S2A_W01

EP2

zna najnowszą polską literaturę z dziedziny
obejmującej przedmiot pracy

K_W02

S2A_W01

3

EP3

zna metody i techniki pozyskania danych

K_W06

S2A_W06

1

EP4

umie sformułować zadanie badawcze i cel pracy,
postawić hipotezy badawcze

K_U03

S2A_U03

2

EP5

potrafi dobrać właściwe metody i techniki
badawcze do realizacji tematu oraz zastosować je
we własnym badaniu

K_U03
K_U04

S2A_U03
S2A_U04

3

EP6

K_U01
K_U02
K_U11

S2A_U01
S2A_U02
S2A_U10

1

EP7

K_K05
K_K06

S2A_K05
S2A_K06

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

interpretuje i analizuje uzyskane wyniki, wyciąga z
nich wnioski i potrafi je zaprezentować
aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej i
korzysta z zaproponowanych w trakcie dyskusji
sugestii
TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot: Seminarium
Forma zajęć: seminarium
1. Określenie problematyki badawczej i tematu (tytułu) pracy wraz z uzasadnieniem

2

6

1/2

2. Dyskusja o literaturze przedmiotu i źródłach pozyskania danych oraz wymogach edycyjnych

2

10

3. Prezentacja samodzielnie przygotowanych planów pracy magisterskiej

2

8

4. Korekta i ostateczne zaakceptowanie planów pracy

2

6

5. Przygotowanie i prezentacja esejów związanych tematycznie z treścią pracy

3

8

6. Formułowanie i korygowanie rozdziału pracy zawierającego przedmiot, cel i zakres badania

3

6

7. Dyskusja nad wyborem metod i sformułowaniem treści rozdziału zawierającego aspekty
metodologiczne

3

8

8. Prezentacja rozdziałów pracy o charakterze teoretycznym wraz z ich oceną

3

8

9. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami przeprowadzonych analiz ilościowych

4

6

10. Prezentacja i ocena zebranych materiałów statystycznych, niezbędnych do konstrukcji empirycznej
części pracy

4

8

11. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części pracy

4

8

12. Ostateczne formułowanie części empirycznej oraz całościowa konstrukcja pracy

4

8

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym z prezentacjami uczestników, dotyczącymi omawiania części pracy oraz
wyników przeprowadzonych badań
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7
Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu, jeśli na koniec semestru zrealizuje zadanie przewidziane dla niego tzn.
- sem. 2 przygotuje i sformułuje plan pracy oraz zbierze niezbędną literaturę przedmiotu
- sem. 3 przygotuje i zaprezentuje część teoretyczną pracy (dwa rozdziały)
- sem.4 przeprowadzi badania empiryczne, napisze i złoży gotową pracę magisterską
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJE)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu, jeśli na koniec semestru zrealizuje zadanie przewidziane dla niego tzn.
- sem. 2 przygotuje i sformułuje plan pracy oraz zbierze niezbędną literaturę przedmiotu
- sem. 3 przygotuje i zaprezentuje część teoretyczną pracy (dwa rozdziały)
- sem.4 przeprowadzi badania empiryczne, napisze i złoży gotową pracę magisterską

Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

90

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

100

Udział w konsultacjach

15

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

280

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

500

Liczba punktów ECTS

20

2/2

