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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Seminarium dyplomowe

Kod ECTS

13.9.0053
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego
Studia

wydział kierunek poziom wszystkie
Wydział Oceanografii i
Geografii

Gospodarka wodna i
ochrona zasobów wód

forma wszystkie
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. dr hab. Jerzy Bolałek; prof. UG, dr hab. Joanna Fac-Beneda; prof. UG, dr hab. Roman Cieśliński; dr Izabela Chlost; dr
Mirosława Malinowska; dr Włodzimierz Golus; dr Janusz Filipiak

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Seminarium
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Seminarium: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

9
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
Liczba punktów ECTS: 1
Łączna liczba godzin:
- udział w seminarium: 30
- udział w konsultacjach z opiekunem pracy
licencjackiej: 5

Praca własna studenta
Liczba punktów ECTS: 8
Łączna liczba godzin:
- studium literaturowe: 80 godzin
- przygotowanie prezentacji: 50 godzin
- przygotowanie pracy dyplomowej: 90 godzin

Cykl dydaktyczny

2020/2021 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

pogadanka, dyskusja moderowana, studium
przypadku, projekt badawczy, prezentacja wyników
pracy w formie ustalonej przez prowadzącego

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

ocena ciągła
student prezentuje tematykę teoretyczną związaną z pracą dyplomową,
omawia zebraną literaturę, metody badawcze, zastosowane w pracy,
wyniki badań. Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie manuskryptu
pracy dyplomowej

Podstawowe kryteria oceny

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz na podstawie
cząstkowych ocen z realizacji poszczególnych etapów przygotowywanej pracy
dyplomowej

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
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Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Wykształcenie umiejętności zaplanowania i przeprowadzania prostych badań naukowych przy wsparciu opiekuna naukowego. Wykształcenie
umiejętności poprawnego przedstawienia założeń merytorycznych i wyników swoich badań.
Wykształcenie i doskonalenie umiejętności przygotowania poprawnych merytorycznie i technicznie naukowych prezentacji multimedialnych.
Wykształcenie i doskonalenie umiejętności krytycznej oceny prezentowanych treści naukowych.
Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej.
Zajęcia mają na celu pomoc w przygotowaniu pracy licencjackiej.

Treści programowe

Tematyka pracy licencjackiej
1. Identyfikacja problemu badawczego
2.  Studia literaturowe pod kątem doboru treści teoretycznych niezbędnych do podjęcia własnego tematu badawczego
3. Sformułowanie tytułu pracy oraz określenie zakresu merytorycznego, czasowego i przestrzennego pracy
4. Przygotowanie planu pracy dyplomowej
5. Dobór właściwych tematowi metod badawczych (badania ilościowe, badania jakościowe)
6. Prezentacje zebranych wyników badawczych wraz z dyskusją w grupie

Wykaz literatury

Książki i artykuły naukowe związane z tematyką pracy licencjackiej.
- Weiner J., 1998, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, PWN, Warszawa,
- Apanowicz J., 2003, Metodologia nauk, Tow. Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
- Bielec E., Bielec J., 2007, Podręcznik pisania prac, Wyd. EJB, Kraków.
- Oliver P., 1999, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
- Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Efekty w obszarze nauk przyrodniczych:
P1P_W02, P1P_W05, P1P_W07,
P1P_U02, P1P_U03, P1P_U07, P1P_U10, P1P_U11,
P1P_U12,
P1P_K01, P1P_K02, P1P_K03, P1P_K04, P1P_K05,
P1P_K06, P1P_K08
Efekty dla kierunku Gospodarka wodna o ochrona zasobów
wód:
K_W28, K_W29, K_U30, K_U31, K_U32, K_U33, K_U34,
K_K16, K_K17, K_K18

Wiedza

K_W_28 –  Analizuje i krytycznie ocenia wzajemne relacje między procesami i
zjawiskami jakie zachodzą w środowisku życia człowieka, środowisku
geograficznym, ze szczególnym uwzględ-nieniem obiegu wody w tym środowisku
(prezentacja multimedialna)
K_W_28 – Interpretuje procesy i zjawiska zachodzące w środowisku geograficznym,
a zwłaszcza w hydrosferze (dyskusja – ocena ciągła)
K_W_29 – Omawia techniki i metody badawcze oraz narzędzia współcześnie
wykorzystywane w gospodarce wodnej lub ochronie zasobów wód

Umiejętności

K_U30 – Wyszukuje i wykorzystuje literaturę do pracy dyplomowej w języku polskim
(prezentacja multimedialna)
K_U31 – Czyta ze zrozumieniem specjalistyczne teksty naukowe w języku polskim i
angielskim (prezentacja multimedialna)
K_U32 – Korzysta z dostępnych źródeł informacji i dokonuje krytycznej ich oceny
(prezentacja multimedialna, udział w dyskusji)
K_U33 – Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych o charakterze
naukowym (prezentacja multimedialna)
K_U34 – Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany (ocena ciągła)

Kompetencje społeczne (postawy)

K_K16 – Przestrzega zasad uczciwości intelektualnej (prezentacja multimedialna,
praca dyplomowa)
K_K17 – Samodzielnie organizuje swoją pracę i krytycznie ocenia stopień jej
zaawansowania (dyskusja)
K_K18 – Motywuje innych do pogłębiania zdobytej wiedzy (dyskusja)

Kontakt

ocejb@ug.edu.pl
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