REGULAMIN PRZEDMIOTU
Nazwa i kod przedmiotu:
Jednostka Wydziału realizująca
przedmiot:
Semestr i rok akademicki
Formy zajęć (wykład,
ćwiczenia, seminarium)
Tryb (stacjonarne/niestacjonarne)
stopień (pierwszy/drugi)
semestr
liczba pkt. ECTS
Kierownik przedmiotu:
Prowadzący zajęcia:
Wymagania wstępne i
dodatkowe

Seminarium dyplomowe licencjackie (A13_SD)
Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji
2021/2022, semestr zimowy
2021/2022, semestr letni
Ćwiczenia
Studia stacjonarne
II stopnia
III-IV semestr
3 ECTS
dr Michał Piotr Pręgowski, michal.pregowski@pw.edu.pl
dr Michał Piotr Pręgowski
Seminarium służy przygotowaniu Studentów do napisania
pierwszej w życiu pracy o charakterze naukowym. W toku
pracy seminaryjnej zostaną przedstawione m.in. zasady
pisania prac dyplomowych, wymagania formalne związane z
dopuszczeniem Studentki/Studenta do obrony pracy, jak
również przebieg samej obrony pracy dyplomowej. Ponieważ
prace przygotowywane przez uczestników seminarium
nawiązują wprost do nauk społecznych, ważnym elementem
wspólnej pracy będzie ugruntowanie wiedzy Studentów w
zakresie badań empirycznych i szerzej pojętej metodologii
nauk społecznych.
Wymaganiem wstępnym seminarium na V semestrze jest
posiadanie sprecyzowanego tematu pracy, a także jej
konspektu ze wstępnym spisem lektur.

Wymagania dotyczące
uczestnictwa

Obowiązkowa obecność na zajęciach. Dozwolone 2
nieobecności o charakterze dowolnym (usprawiedliwione
zwolnieniem
bądź
zaświadczeniem,
jak
również
nieusprawiedliwione). Nieobecność na więcej niż dwóch
zajęciach skutkuje koniecznością odbycia dodatkowych
spotkań na dyżurze prowadzącego i/lub przygotowania
dodatkowego, związanego z zajęciami projektu. Specyfikę
każdego z zadań wyrównawczych (ustnych, pisemnych)
prowadzący ustala bezpośrednio ze Studentem/Studentką,
uwzględniając charakter i zakres danej nieobecności.

Metody weryfikacji osiągnięcia

Konsultacje podczas spotkań seminaryjnych, weryfikacja

efektów uczenia się

kompletności przygotowanych fragmentów prac (por. kolejny
punkt regulaminu przedmiotu).

Zasady zaliczania przedmiotu i
wystawiania oceny końcowej z
przedmiotu

Złożenie przed końcem semestru zimowego co najmniej
jednego kompletnego rozdziału pracy licencjackiej, a najlepiej
części teoretycznej pracy (przy założeniu, że praca zawiera
także części empiryczną i metodologiczną). Złożenie przed
końcem semestru letniego ukończonej pracy, gotowej do
weryfikacji w JSA a następnie umieszczenia w APD.
Informacja o ocenach zostanie dostarczona drogą
elektroniczną każdemu dyplomantowi indywidualnie, na
wskazany przez nią/niego adres e-mail.
Zaangażowanie i regularność pracy podczas spotkań
seminaryjnych znajdą odzwierciedlenie w ocenie końcowej.

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

W przypadku niezaliczenia przedmiotu kończącego się oceną
zintegrowaną lub niezaliczenia poszczególnego typu zajęć w
ramach danego przedmiotu student powtarza przedmiot w
całości.
Terminy i miejsca konsultacji prowadzącego znajdują się na
stronie Wydziału. Dla zajęć – w tym to bieżącego kontaktu z
prowadzącym – przewiduje się stworzenie zespołu w MS
Teams. W kwestiach, które nie zostały przedstawione w
regulaminie decyduje prowadzący lub stosuje się ogólne
zasady Regulaminu Studiów w PW.

