
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW 

 

KARTA PRZEDMIOTU: „SEMINARIUM” 

 

1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia studia I stopnia 

6. Nazwa przedmiotu Seminarium 

7. Kod przedmiotu MK49 

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot kształcenia kierunkowego 

9. Status przedmiotu przedmiot obowiązkowy 

10. Usytuowanie przedmiotu w planie studiów semestr V i VI 

11. Język wykładowy polski  

12. Liczba punktów ECTS 4 

13. Koordynator przedmiotu dr hab. prof. PWSW Marek Delong 

14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu 
dr hab. prof. PWSW Marek Delong,  

m-delong77@tlen.pl 

 

2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) 

 

Wykład  

DW 

Ćwiczenia 

DC 

Konwersatorium 

DK 

Laboratorium 

DL 

Projekt 

DP 

Seminarium 

DS 

Praktyka 

DPZ 

 60      

 

3. Cel zajęć 

 

Uzyskanie wiedzy z zakresu metodologii badań stosunków międzynarodowych, technik zbierania 

materiałów źródłowych i pisania pracy dyplomowej, wybór tematu pracy, ustalenie planu pracy. 

 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 

- Znajomość problematyki stosunków międzynarodowych w zakresie studiów zawodowych 

pozyskana w toku studiów. 

- Umiejętność pozyskiwania danych z Internetu. 

- Umiejętność posługiwania się programem Word. 

 

 



 

5. Efekty kształcenia, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów)  

i kierunku 

 

Lp. Opis efektów kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

W_01 

Dysponuje wiedzą o charakterze nauki o stosunkach 

międzynarodowych, jej znaczeniu i relacji do innych nauk 

społecznych. 

K_W01 

W_02 

Wskazuje podstawowe metody i narzędzia badawcze właściwe dla 

nauki o stosunkach międzynarodowych. Zna znaczenie słowa 

pisanego, ceni sobie znaczenie własności intelektualnej.  

K_W02 

K_W10 

K_W14 

U_01 
Przygotowuje pracę dyplomową z wykorzystaniem materiałów 

źródłowych i opracowań naukowych. 

K_U02 

K_U03 

U_02 

Wykorzystuje metody badawcze i narzędzia właściwe dla badania 

stosunków międzynarodowych. Właściwie kreuje opis badanego 

przedmiotu.  

K_U05 

K_U16 

K_01 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do napisania pracy 

dyplomowej. 
K_K03 

K_02 
Rozumie potrzebę rozwoju zawodowego, w tym uczenia się przez 

całe życie, rozwijając warsztat w procesie wykonywania zawodu. 

K_K04 

K_K07 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych 
(W – wykład; C – ćwiczenia; K – konwersatorium; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium;  

PZ - praktyka) 

 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych 
Liczba 

godzin 

 A/ Tematyka ćwiczeń  

S1 
Charakterystyka pracy studenta na seminarium – obowiązki, wymagania, 

terminy i formy wypowiedzi. 
2 

S2 
Pozyskanie od studentów informacji o ich zainteresowaniach. Próby 

formułowania tematów prac dyplomowych. 
4 

S3 Definicje i podziały źródeł. Praca nad źródłami. 2 

S4 Rodzaje prac naukowych. 2 

S5 Wydawnictwa zwarte i ciągłe. 2 

S6 Metody badawcze. 4 

S7 Techniki zbierania materiałów bibliograficznych. 2 

S8 Charakterystyka postępowania badawczego. 2 

S9 Sporządzanie bibliografii. 2 

S10 Sposoby robienia przypisów. 2 

S11 Rodzaje indeksów. 2 

S12 
Przyjęcie planu roboczego, hipotez badawczych, konstrukcja rozdziałów, 

wstępu i zakończenia. 
4 

S13 Struktura prac dyplomowych – analiza i dyskusja. 30 

Suma  60 

 



 

 

 

8. Metody weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do poszczególnych efektów 

 

Efekt 

kształcenia 

Formy weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01    X    

W_02    X    

U_01    X    

U_02    X    

K_01       Obserwacja 

własna 

K_02    X   Obserwacja 

własna 

 

8. Metody dydaktyczne 

Rozmowa edukacyjna, praca z materiałami źródłowymi. 

 

9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 

 

9.1. Sposoby oceny: 

 

Ocenianie ciągłe, odpowiednia frekwencja na zajęciach.  

V semestr – oddanie bibliografii i planu pracy,  

VI semestr – oddanie całej pracy po uprzedniej konsultacji zawartości poszczególnych jej części. 

 

9.2. Kryteria oceny 

 

Efekt 

kształcenia 
Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

W_01, W_02, 

U_01, U_02, 

K_01, K_02  

Student przedłożył pracę 

prezentującą wybrany 

temat w stopniu 

podstawowym, na pod-

stawie wybranej litera-

tury przedmiotu.  

Student przedłożył pracę 

prezentującą wybrany 

temat w stopniu zaawan-

sowanym, na podstawie 

źródeł (dokumentacji 

drukowanej) i wybranej 

literatury przedmiotu. 

Student przedłożył pracę 

prezentującą wybrany temat 

w stopniu pełnym, na pods-

tawie źródeł (dokumentacji 

drukowanej) i dostępnej 

literatury przedmiotu. 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Literatura podstawowa: 

1. Chodubski A. J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004. 

2. Łuszczyński A., Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Rzeszów 2005. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996. 

2. Jura J., Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2003. 



3. Łoś-Nowak T. (red.), Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy rozwojowe, 

Toruń-Wrocław 2008. 

4. Miśkiewicz B., Wstęp do badań politologicznych, Warszawa – Poznań 1985. 

5. Żukowski A., Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia, Olsztyn 

2006. 

 

11. Nakład pracy studenta 

 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział studenta w wykładach - 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów - 

Udział w ćwiczeniach/konwersatoriach/laboratoriach* 60 h 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/ laboratoriów* 10 h 

Udział w konsultacjach 15 h 

Wykonanie projektu i dokumentacji 15 h 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia/   - 

Udział w egzaminie - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 h 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Obciążenie studenta na zajęciach kontaktowych  75 h = 3 ECTS 

Praca samodzielna studenta 25 h = 1 ECTS 

 

12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 

Koordynator przedmiotu: dr hab. prof. PWSW Marek Delong 

 

 

 
 


