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Wymagania wstępne:  

Wiedza ogólna na poziomie studiów pierwszego stopnia. 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

 

- Zapoznanie z wiedzą o zasadach konstrukcji i kompozycji pracy dyplomowej w aspekcie 

merytorycznym i formalnym 

- Zaznajomienie z regułami i metodami poprawnej konstrukcji przypisów, bibliografii oraz 

zgodnego z prawem autorskim sporządzania cytatów i korzystania z materiałów źródłowych 

- Zapoznanie z wiedzą o regułach logicznej argumentacji i konstrukcji wypowiedzi pisemnej  

- Kształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego podziału pracy, nadawania 

jej spójnej struktury i prawidłowej konstrukcji formalnej 

- Kształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie technik logicznej i merytorycznej 

kompozycji pracy akademickiej 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

 

P7S_WG 

 

 

 

 

K7_W01 W pogłębionym stopniu szczegółowe zasady wykorzystania środków 

plastycznych związanych z malarstwem, rysunkiem i grafiką 

K7_W05 Wybrane tendencje rozwojowe w sztuce współczesnej, z 

uwzględnieniem problematyki grafiki warsztatowej, oraz związane z nimi 

tradycje twórcze 

 

 

Umiejętności. Student potrafi:  

P7S_UO 

 

P7S_UK 

 

 

K7_U03 Planować i organizować pracę indywidualną oraz pracować w zespole 

K7_U13 Przygotować rozbudowaną pracę ustną, pisemną i multimedialną 



dotyczącą zagadnień związanych z kierunkiem studiów przy wykorzystaniu 

dostępnych źródeł oraz zdobytej wiedzy z grafiki  

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

P7S_KK 

 

P7S_KR 

 

K7_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 

K7_K02 Samodzielnego integrowania zdobytej wiedzy a w razie konieczności 

zasięgnięcia opinii innych ekspertów 

Metody kształcenia:  

 

Dyskusja seminaryjna, wspólna analiza fragmentów prac dyplomowych. 

 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

 

Weryfikacja efektów kształcenia dotyczących wiedzy:, umiejętności: i kompetencji społecznych: 

następuje na podstawie pisemnego przygotowania fragmentu pracy dyplomowej. Podstawowymi 

kryteriami oceny są: formalna poprawność tekstu (przypisy, bibliografia, prawidłowe cytowania), 

trafny dobór materiałów źródłowych oraz logiczna i merytoryczna poprawność wywodu. Stopnień 

realizacji efektów kształcenia uznany jest za:  

1. dostateczny – przy prawidłowej realizacji przez studenta 51-59% zadania zaliczeniowego, ocena 

dostateczna (3,0)  

2. więcej niż dostateczny  - 60-69%, ocena dostateczny plus (3,5)  

3. dobry – 70-79% - ocena dobra (4,0)  

4. więcej niż dobry  - 80-89% - ocena dobry plus (4,5)  

5. bardzo dobry – 90-100% - ocena bardzo dobra (5,0) 

 

Treści:  

1. Zasady konstrukcji i kompozycji pracy dyplomowej w aspekcie merytorycznym i formalnym. 

2. Reguły i metody poprawnej konstrukcji przypisów, bibliografii oraz zgodnego z prawem 

autorskim sporządzania cytatów i korzystania z materiałów źródłowych. 

3. Reguły logicznej argumentacji i konstrukcji wypowiedzi pisemnej. 

4. Prawidłowy podział, spójna struktura i konstrukcja formalna tekstu. 

5. Techniki logicznej i merytorycznej kompozycji pracy akademickiej. 

 

Literatura:  

Podstawowa: 

1. W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, 

Warszawa 1995. 

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań : 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1995. 

3. G. Gambarelli, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, 

prezentowanie, publikowanie, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 

"Uniwersitas", 1998. 

Uzupełniająca: 

 

 



Rodzaje aktywności Rodzaj pracy 
Studia 

niestacjonarne 

 

Ilość godzin 

łącznie  

Seminarium 

Zajęcia z 
prowadzącym 18 

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, 

przygotowywanie się na zajęcia w ciągu całego kursu 
praca własna  42 

 


