REGULAMIN PRZEDMIOTU
Nazwa i kod przedmiotu:

Seminarium dyplomowe

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:

Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Semestr letni, rok akademicki 2021/2022
Seminarium

Wymagania wstępne i
dodatkowe
Wymagania dotyczące
uczestnictwa

Stacjonarne
Stopień II
Semestr nominalny IV
Liczba punktów ECTS: 10
dr hab. Anna Zalcewicz, profesor uczelni
dr hab. Anna Zalcewicz, profesor uczelni
W zajęciach mogą uczestniczyć studenci, których temat pracy
został zatwierdzony oraz przygotowany został pierwszy
rozdział pracy dyplomowej magisterskiej.
Studenci na zajęciach są obowiązani posiadać aktualne akty
prawne wskazane przez prowadzącego zajęcia.
Dopuszczalny limit nieobecności:
Dopuszczalna jest nieobecność na jednych zajęciach.
Usprawiedliwianie nieobecności:
Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności studenta na
zajęciach
jest
przedłożenie
prowadzącemu
zajęcia
zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu, z którego
jednoznacznie wynika, że student nie mógł uczestniczyć w
danym dniu w zajęciach.

Metody weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się

W sprawach spornych decyzję w sprawie usprawiedliwienia
nieobecności studenta na zajęciach podejmuje dziekan.
Metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się:
Udział w dyskusji, wykonanie zadań w trakcie seminarium,
prezentacja w trakcie seminarium wyników przygotowywania
poszczególnych części pracy dyplomowej.
Zgodnie z § 17 ust. 11 Regulaminu studiów:
„Dziekan na wniosek studenta będącego osobą
niepełnosprawną może zmienić sposób weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się na dostosowany do danego rodzaju
niepełnosprawności”.
Zgodnie z § 19 ust. 4 Regulaminu studiów:
„Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Zasady zaliczania przedmiotu i
wystawiania oceny końcowej z
przedmiotu

zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub
korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż
dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę
niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego
bieżącej realizacji”.
Zaliczenie przedmiotu:
Wymagania:
1) wykazanie się wiedzą:
- dotyczącą tematyki związanej z wybranym obszarem
badawczym
pracy
dyplomowej,
ze
szczególnym
uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych w danym
zakresie;
- o zasadach przygotowywania pracy dyplomowej
magisterskiej;
- na temat doboru i wykorzystywania źródeł w pracy
naukowej;
2) wykazanie umiejętności w zakresie:
- pozyskiwania źródeł w pracy naukowej;
- przygotowywania i przedstawiania wyników swoich
poszukiwań badawczych będących przedmiotem jego pracy
dyplomowej (m.in. wyciąganie wniosków w zakresie
tematycznym związanym z pracą)
3) uzyskanie
kompetencji
badawczych
(m.in.
formułowania opinii i rozwiązywania problemów ze
szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych),
4) obecność na zajęciach.
Ocena końcowa wystawiana jest z uwzględnieniem:
1) merytorycznej poprawności prezentacji pracy
dyplomowej (w tym poprawności terminologicznej,
walorów naukowych, umiejętności samodzielnego
analizowania),
2) opinii promotora.

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

Nie wprowadza się systemu punktowego ustalania oceny
końcowej.
Informacja o końcowej ocenie jest przekazywana studentowi
indywidualnie na ostatnich zajęciach.
Ocena końcowa z przedmiotu wpisywana jest w systemie
informatycznym Uczelni.
związanej z wybranym obszarem badawczym pracy dyplomowej,
ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych i
obowiązujących aktów prawnych w danym zakresie
W przypadku niezaliczenia przedmiotu student powtarza
przedmiot w całości.

Zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu studiów:
„Na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć
należy uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia. W przypadku
uzyskania takiej zgody zarejestrowane materiały nie mogą być
udostępniane publicznie”.

1. Opis przedmiotu na stronie Uczelni:
https://ects.coi.pw.edu.pl/
2. Informacje o terminach konsultacji:
dr hab. Anna Zalcewicz, profesor uczelni
https://www.ans.pw.edu.pl/Pracownicy/Nauczyciele-akademiccyWAiNS/Zalcewicz-Anna

