
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS,  BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Humanistyczny

Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-11-B SEMINARIUM LICENCJACKIE - SEMESTR 6
ECTS: 6 BACHELOR'S SEMINAR
TREŚCI MERYTORYCZNE

ĆWICZENIA
Tematyka  ćwiczeń  opiera  się  głównie  na  praktycznym  i  teoretycznym  wymiarze  pisania  przez  studentów  pracy  licencjackiej.  Student  zostaje
poinformowany o merytorycznych i formalnych wymogach napisania pracy licencjackiej. Tematyka poszczególnych ćwiczeń oparta jest w głównej
mierze na tematyce poszczególnych prac licencjackich.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot  służy  wprowadzeniu  w  problematykę  i  specyfikę  pisania  pracy  licencjackiej.  Kształtuje  umiejętność  dyskusji  krytycznej  nad  tekstem
oraz poprawnego zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym pisania pracy licencjackiej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H1A_W04++, H1A_W06+, H1A_W08+, H1A_U03++, H1A_U04+, H1A_U05+++, H1A_K02+, H1A_K03++
Symbole efektów kierunkowych K1_W06+, K1_W08+, K1_W10+, K1_W19+, K1_U03+, K1_U07+, K1_U19+, K1_K03+, K1_K04+, K1_K05+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Zna źródła myślenia filozoficznego, jego przedmiot oraz relacje między działami i dyscyplinami filozofii. (K1_W06)
W2 - Zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii. (K1_W08)
W3 - Zna poglądy i ich uzasadnienie wybranych klasycznych filozofów na podstawie samodzielnej lektury ich pism. (K1_W10)
W4 - Zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej (K1_W19)
Umiejętności
U1 - Czyta i interpretuje tekst filozoficzny (K1_U03)
U2 - Analizuje poglądy filozoficzne, wskazuje ich kluczowe założenia, tezy i argumenty (K1_U07)
U3 - Prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego (K1_U19)
Kompetencje społeczne
K1 - Na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania (K1_K03)
K2 - Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze (K1_K04)
K3 - Stara się efektywnie organizować własną pracę i krytycznie ocenia jej postęp (K1_K05)

LITERATURA PODSTAWOWA
Brak

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Brak

Przedmiot/moduł:
SEMINARIUM LICENCJACKIE - SEMESTR 6
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy
Kod ECTS: 08134-11-B
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: III/6

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - wystąpienia, samodzielne 
referowanie i krytyka wybranych problemów, 
krytyczna analiza etapów prac (W1, W2, W3, W4, U1, 
U2, U3, K1, K2, K3)
Forma i warunki zaliczenia
Analiza kontrolna 1 - Studenci zobowiązani są 
referować poszczególne etapy prac licencjackich. 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest akceptacja 
przez promotora kolejnych rozdziałów prac. (W1, W2, 
W3, W4, U1, U2, U3, K1, K2, K3)
Liczba punktów ECTS: 6
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: szerokie spektrum 
przedmiotów związanych z tematyką filozoficzną i 
etyczną
Wymagania  wstępne:  znajomość  tematyki  etyczno-
filozoficznej  na  poziomie  studenta  III  roku  I  stopnia
filozoficznych studiów stacjonarnych

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 Jacek Sobota
e-mail: jacek.sobota1@wp.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Jacek Sobota

Uwagi dodatkowe:
Literatura przedmiotu jest dostosowana do tematów 
prac licencjackich. Seminarium obejmuje dwa 
semestry: 5 i 6, dwukrotnie po 30 godzin.. Podział 
punktów ECTS: semestr 5 - 3 pkt ECTS; semestr 6 - 6 
pkt
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

SEMINARIUM LICENCJACKIE - SEMESTR 6
ECTS: 6 BACHELOR'S SEMINAR

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 10,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

40,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodzielna praca studenta 140,0 godz.

140,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 180,0 godz.

liczba punktów ECTS = 180,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 6,00 ECTS 

w zaokrągleniu: 6 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,33 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 4,67 punktów ECTS.


