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ECTS: 3 PROSEMINAR
TREŚCI MERYTORYCZNE

ĆWICZENIA
Na ćwiczeniach przedstawione zostaną zasady poprawnego pisania pracy licencjackiej pod kątem technicznym i metodologicznym, (gromadzenie
literatury, konstrukcja pracy, struktura i kryteria poprawności, zasady sporządzania przypisów i bibliografii itp.). Ponieważ ćwiczenia mają przede
wszystkim charakter warsztatowy, studenci będą mieli za zadanie napisać dwie prace (filozoficzny esej argumentatywny oraz recenzję naukową
książki) z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących wymogów formalnych.

CEL KSZTAŁCENIA
Proseminarium stanowi przygotowanie do napisania prac licencjackiej. Ma na celu przekazać studentowi wiedzę dotyczącą formalnych wymogów
pisania prac dyplomowych i wyuczyć niezbędne ku temu umiejętności.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H1A_W02+, H1A_W08+, H1A_U01+, H1A_U02+, H1A_U03+, H1A_U07+, H1A_U08++, H1A_U09+, H1A_K02+
+, H1A_K04+
Symbole efektów kierunkowych K1_W18+, K1_W19+, K1_U01+, K1_U02+, K1_U13+, K1_U14+, K1_K05++, K1_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student zna metody poszukiwania literatury i zasady korzystania z niej. (K1_W18)
W2 -  Student  zna  zasady  poprawnego  pisania  pracy  dyplomowej  pod  względem technicznym,  edycyjnym i  metodycznym.Student  zna  zasady
pisania eseju argumentatywnego i recenzji naukowej. (K1_W19)
Umiejętności
U1 - Student samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych. (K1_U01)
U2 - Student potrafi napisać esej argumentatywny (w tym: wybrać i sformułować temat, przygotować schemat kompozycji eseju, formułować tezy,
precyzować argumenty, artykułować własne zdanie). (K1_U13, K1_U14)
U3 - Student samodzielnie wyszukuje za pomocą różnych metod literaturę/zdobywa wiedzę. (K1_U02)
Kompetencje społeczne
K1  -  Student  odpowiada  za  powierzone  mu  zadania  (ćwiczenia  mają  na  celu  uczulić  studenta  na  konieczność  systematycznej  pracy  oraz
terminowość). (K1_K05)
K2 - Student efektywnie organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania (K1_K05)
K3 - Student rozumie etyczne następstwa wynikające z wymogu rzetelnego przekazywania wiedzy, uczciwości w nauce. (K1_K06)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Eco U., 2007r., "pisać pracę dyplomową; poradnik dla humanistów", wyd. UW, 2) Wrycza-Bekier J., 2011r., "Kreatywna praca dyplomowa: jak
stworzyć  fascynujący  tekst  naukowy",  wyd.  Helion,  3)  Dudziak  A.,  2008r.,  "Redagowanie  prac  dyplomowych",  wyd.  Centrum  Doradztwa  i
informacji  Difin,  4)  Boć  J.,  2006r.,  "Jak  pisać  pracę  magisterską",  wyd.  Kolonia  Limitem,  5)  Cottrell  S.,  2007r.,  "Podręcznik  umiejętności
studiowania", wyd. Zysk i S-ka.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Szkutnik  Z.,  2005r.,  "Metodyka  pisania  prac  dyplomowych",  wyd.  Wyd.  Poznańskie,  2)  Wojcik  K.,  2005r.,  "Piszę  akademicką  pracę
promocyjną",  wyd.  Wyd.  Placet,  3)  Pułło  A.,  2007r.,  "Prace  magisterskie  i  licencjackie:  wskazówki  dla  studentów",  wyd.  Wydaw.  Prawnicze
LexisNexis, 4) Młyniec W., 2004r., "Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe", wyd. Sorus.

Przedmiot/moduł:
PROSEMINARIUM
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08034-10-O
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wszystkie specjalności
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: II/4

Rodzaje zajęć: ćwiczenia praktyczne
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne - ćwiczenia warsztatowe, 
konwersatorium, proseminarium (W1, W2, U1, U2, 
U3, K1, K2, K3)
Forma i warunki zaliczenia
Esej 1 - Student ma za zadanie napisać filozoficzny 
esej argumentatywny z uwzględnieniem wszelkich 
obowiązujących wymogów formalnych. (W1, W2, U1, 
U2, U3, K1, K2, K3)
Praca kontrolna 2 - Student ma za zadanie napisać 
recenzję naukową książki z uwzględnieniem 
wszelkich obowiązujących wymogów formalnych. 
(W1, U1, U3, K1)
Liczba punktów ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brak

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Jadwiga Błahut-Prusik
e-mail: jblahut@op.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Jadwiga Błahut-Prusik

Uwagi dodatkowe:
brak
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

PROSEMINARIUM
ECTS: 3 PROSEMINAR

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje/konsultacje e-mailowe 2,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

32,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- napisanie recenzji książki (plus ewentualne uprzednie jej przeczytanie) 5,0 godz.

- poszukiwanie literatury do tematu pracy licencjackiej oraz stworzenie bibliografii (w tym praca w bibliotece) 10,0 godz.

- poszukiwanie przyszłego tematu pracy licencjackiej (w tym praca w bibliotece) 10,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz.

- przygotowanie prezentacji 2,0 godz.

- sprecyzowanie tematu eseju, napisanie eseju wraz z konspektem 10,0 godz.

52,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 84,0 godz.

liczba punktów ECTS = 84,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 2,80 ECTS 

w zaokrągleniu: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,14 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,86 punktów ECTS.


