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1.
2.
3.
4.

nazwa kierunku
poziom kształcenia
profil kształcenia
forma prowadzenia
studiów

nauki o rodzinie
drugi
ogólnoakademicki
stacjonarne

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Seminarium magisterskie II
Kod modułu: 11-R2S-14-r2_22
1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty kształcenia modułu
kod efektu
kształcenia
modułu

Opis efektu kształcenia

r2_22_1

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie problematyki przygotowywanej pracy magisterskiej.

r2_22_2

Student potrafi adekwatnie do swoich intencji sformułować tytuł i problemy badawcze pracy magisterskiej oraz sporządzić jej plan.

r2_22_3

Student rozumie konieczność interdyscyplinarnego podejścia do badań nad rodziną oraz potrafi aktywnie uczestniczyć
w grupowych metodach analizy problemów badawczych.

kod efektu
kształcenia
kierunku
R2A_W1
R2A_W3
R2A_W4
R2A_W15
R2A_W16
R2A_U2
R2A_U3
R2A_U10
R2A_K2
R2A_K3
R2A_K4

stopień
realizacji
(skala 1-5)
1
2
1
2
2
3
3
2
2
1
2
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3. Opis modułu
Opis

Wymagania wstępne
modułu

Celem modułu jest kontynuacja działań zmierzających do napisania pracy magisterskiej. Pod kierunkiem promotora i z pomocą grupy
seminaryjnej student precyzuje problematykę planowanej pracy oraz zapoznaje się z materiałami źródłowymi i opracowaniami. Następnie
zostaje sformułowany temat oraz zaplanowana struktura pracy.
Zaliczenie modułu Seminarium magisterskie I

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu
kod
r2_22_w_1

nazwa (typ) sposobu weryfikacji
tytuł i plan pracy dyplomowej

r2_22_w_2

ocena aktywności na
seminarium

5. Formy prowadzenia zajęć
nazwa
r2_22_fs_1

seminarium

opis szczegółowy
ocena poprawności sformułowania tematu oraz przygotowania planu pracy
dyplomowej
ocena opisująca stopień przygotowania do zajęć i zaangażowania w ich
przebieg

forma prowadzenia zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
praca grupowa nad weryfikacją
trafności zaproponowanych przez
studentów tematów oraz planów
prac
wielkość grupy: 10-15 studentów

liczba
godzin
30

praca własna studenta
opis
lektura tekstów poszerzających wiedzę;
sformułowanie tematu pracy;
zaplanowanie struktury pracy

efekt(-y) kształcenia modułu
r2_22_1; r2_22_2
r2_22_3

liczba
godzin
45

sposób weryfikacji
efektów kształcenia

punkty
ECTS

r2_22_w_1
r2_22_w_2

3

