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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. prof. UŚ Andrzej Pastwa 
rok akademicki 2014/2015   
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Średnia ocen ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia 

informacje 
dodatkowe 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 
seminarium r2_21_fs_1 
prowadzący Ks. prof. UŚ Andrzej Pastwa 
grupa(-y)  
treści zajęć Analiza wybranych aspektów metodologicznych; dyskusja nad problematyką pracy 

magisterskiej 
 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

45 

opis pracy 
własnej studenta 

lektura tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie recenzji dzieła naukowego, 
weryfikacja poprawności przypisów w przydzielonych tekstach, analiza wybranych 
fragmentów wykładów, filmów (You Tube), przygotowanie referatów  
 

organizacja zajęć  1. Metodologia prawa kanonicznego 
2. Referaty na temat kolejnych faz przygotowania pracy magisterskiej 
3. Analiza wybranych prac magisterskich pod kątem struktury, konstrukcji wstępu i 

zakończenia, redakcji przypisów  
literatura 
obowiązkowa 

Sobański R., Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2010.  

literatura 
uzupełniająca 

Bielecki J., Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki 
metodologiczne, Kraków 1993 
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adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 
recenzja dzieła naukowego r2_21_w_1 
kod(-y) zajęć  r2_21_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. prof. UŚ Andrzej Pastwa 

grupa(-y) Uczestnicy seminarium  
wymagania 
merytoryczne 

Według zainteresowań – powiązane z tematem pracy magisterskiej  

kryteria oceny Ocena zdobytej wiedzy oraz umiejętności jej przekazania  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej oraz ich prezentacja na zajęciach  

informacje 
dodatkowe 

 

 
 
nazwa kod 
ocena aktywności na seminarium r2_21_w_2 
kod(-y) zajęć  r2_21_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. prof. UŚ Andrzej Pastwa 

grupa(-y) Uczestnicy seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

 

kryteria oceny zabieranie głosu w czasie dyskusji na seminarium magisterskim 
przebieg procesu 
weryfikacji 

ocena umiejętności wypowiadania się na poruszane tematy  

informacje 
dodatkowe 

 

 


