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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08034-21-A SEMINARIUM MAGISTERSKIE
ECTS: 5 MA SEMINAR
TREŚCI MERYTORYCZNE

SEMINARIUM
Przygotowanie do napisania i obrony prac magisterskich: wybór tematu, ustalenie struktury prac. (W1, U1, K1)

CEL KSZTAŁCENIA
Bezpośrednim  celem  zajęć  i  czynności  odbywających  się  na  seminarium  jest  przygotowanie  do  obrony  pracy  magisterskiej.  Cele  pośrednie
seminarium to: doskonalenie (poszerzanie i pogłębianie) wiedzy w interesującym studenta kierunku oraz dotyczącej szeroko ujętej problematyki
filozoficznej,  utrwalenie  umiejętności  posługiwania  się  całokształtem  zdobytej  na  studiach  wiedzy  i  kompetencji,  w  formie  wykorzystania  ich  w
redagowaniu pracy dyplomowej.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H2A_W08+, H2A_U01+, H2A_U06+, H2A_K04+
Symbole efektów kierunkowych K2_W19+, K2_U03+, K2_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  W1  -  Po  odbyciu  zajęć  student  powinien:  1)  posiadać  poszerzoną  i  pogłębioną  wiedzę  w  zakresie  wyznaczonym  tematem  jego  pracy
magisterskiej,  2)  posiadać  wiedzę  o  sposobie  redagowania  prac  naukowych  w  zakresie  odpowiadającym  poziomowi  kształcenia,  na  którym
obecnie  się  znajduje,  3)  posiadać  wiedzę na  temat  wybranych współczesnych metod  badania  kultury.  (K2_W11,  K2_W17,  K2_W18,  K2_W19,
K2_W20) (K2_W19)
Umiejętności
U1 - U1 - W trakcie zajęć student powinien nabyć umiejętność realnej oceny swoich możliwości twórczych w odniesieniu do wybranych zagadnień
badawczych,  udoskonalić  swoje  umiejętności  formułowania  na  piśmie  wypowiedzi  o  chArakterze  naukowym  oraz  pogłębionego,
wieloaspektowego  odczytywania  i  interpretowania  tekstów  kultury.  (K2_U01,  K2_U02,  K2_U03,  K2_U04,  K2_U05,  K2_U06,  K2_U08,  K2_U09,
K2_U10, K2_U11, (K2_U03)
Kompetencje społeczne
K1 - K1 - W trakcie seminarium student powinien nabyć umiejętność zdystansowanej, krytycznej analizy dyskutowania kwestii teoretycznych oraz
ukształtować  kryteria  krytycznej  i  zarazem  obiektywnej  oceny  logicznych,  językowych  oraz  merytorycznych  właściwości  przedstawionych  mu
tekstów i wypowiedzi. (K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06) (K2_K06)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) U. Eco, "Jak napisać pracę dyplomową", 2) U. Eco, "Jak napisać pracę dyplomową".

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Brak

Przedmiot/moduł:
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy
Kod ECTS: 08034-21-A
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: II/3

Rodzaje zajęć: seminarium
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Seminarium: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Seminarium
Seminarium - Analiza tekstów filozoficznych (W1, U1, 
K1)
Forma i warunki zaliczenia
Udział w dyskusji 1 - Referat, koreferat oraz udział w 
dyskusji (W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: wskazane w programie 
studiów licencjackich
Wymagania  wstępne:  tytuł  zawodowy  licencjata  w
dziedzinie wskazanej w regulaminie studiów

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:
prof. dr hab. Robert Zaborowski
Osoby prowadzące przedmiot:
prof. dr hab. Robert Zaborowski
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
ECTS: 5 MA SEMINAR

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 30,0 godz.

- udział w seminariach 30,0 godz.

60,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodzielna praca studenta 70,0 godz.

70,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 130,0 godz.

liczba punktów ECTS = 130,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 5,20 ECTS 

w zaokrągleniu: 5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,31 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,69 punktów ECTS.


