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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, I stopień
Sylabus modułu: seminarium dyplomowe I (11-R1S-12-r1_36)
1. Informacje ogólne
ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary
2013/2014
zimowy
stacjonarne
ocena napisanej przez uczestnika seminarium recenzji
książki oraz zebranego materiału źródłowego

koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
prowadzący
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta

organizacja
zajęć
literatura

Seminarium dyplomowe

r1_36_fs_1

ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary
wybór tematu (w formie ogólnej), przejrzenie bibliografii na
interesujący studenta temat, zebranie wystarczającej literatury i
sporządzenie indeksu bibliograficznego
zajęcia seminaryjne
30
45
połączenie w jedną całość zebranej dokumentacji, własnych
refleksji i notatek, powiększenie stanu wiedzy przez czytanie
literatury przedmiotu oraz napisanie recenzji wybranej książki,
związanej z przygotowywanym tematem pracy.
raz w tygodniu po 2 godziny.
1.

Myśków J., Elementy metodyki pracy naukowej, „Studia
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obowiązkowa
2.
3.

literatura
uzupełniająca

1.

2.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Theologica Varsaviensia” R. 21:1983 nr 1, s. 1-38.
Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, Warszawa
1975,
Seweryniak H., Metodyka uczenia się i pisania prac
dyplomowych, Płock [b.r.w.].
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych, Kraków 2007.
Zaborowski Z., Wstęp do metodologii badań
pedagogicznych, Wrocław 1973.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

recenzja

Kod
r1_36_w_1

kod(-y) zajęć
r1_36_fs_1
osoba(-y)
ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary
przeprowadzająca(e) weryfikację
wymagania
analiza literatury przedmiotu; sformułowanie tematu
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

pracy i

planu roboczego
uczestnictwo w seminarium naukowym i aktywność na
zajęciach; oddanie w przewidzianym terminie napisanych
recenzji i sprawozdań; ocena zgromadzonego materiału
bibliograficznego oraz postępów w redagowaniu pracy
dyplomowej
ocena zebranej literatury bibliograficznej oraz napisanie
recenzji wybranej publikacji;

