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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie (11-R2S-14-r2_22)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
2014/2015
letni
stacjonarne
ocena stopnia zaangażowania w zajęcia, na które składa się: (1) obecność; (2) aktywność; (3)
przedstawienie cząstkowych wyników swojej pracy i (4) poddanie ich dyskusji oraz ocena (5)
postępów w pisaniu pracy magisterskiej.

informacje dodatkowe
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Seminarium magisterskie z katolickiej nauki społecznej
prowadzący
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
grupa(-y)
studia stacjonarne, nauki o rodzinie II stopnia: rok I - 2 osoby; rok II - 13 osób
treści zajęć
celem seminarium z nauk o rodzinie (socjologia rodziny) jest przygotowanie studenta do napisania pracy
magisterskiej. Praca ta może mieć postać rozprawy o charakterze historycznym (ewolucja idei) lub/i
zagadnień aktualnych.
Podczas zajęć seminaryjnych w semestrze letnim / drugim ma miejsce kontynuacja omawiania
wybranych aspektów metodologicznych, opis przebiegu procesu badawczego, metod i technik badań,
zasad korzystania ze źródeł informacji naukowej, sporządzania kwerendy, zasad przygotowania prac
pisemnych o charakterze naukowym.
Student podejmuje (1) działania zmierzające do nadania konspektowi pracy ostatecznego kształtu; (2)
pisze co najmniej jeden rozdział pracy magisterskiej, zgodnie z metodologią.
metody
praca warsztatowa, w grupach, konsultacje indywidualne
prowadzenia zajęć
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy 45
własnej studenta
opis pracy własnej
lektura literatury przedmiotu, przygotowanie sprawozdań z lektur i stanu zaawansowania pracy,
studenta
formułowanie własnych problemów badawczych i teoretycznych, pisanie pracy magisterskiej.
organizacja zajęć
seminarium magisterskie wspólne dla całej grupy studiów stacjonarnych ma miejsce w czwartki, w
godz. 9.45-11.15 w sali 203/5 w budynku Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18).
Konsultacje dla wszystkich studentów: czwartki, w godz. 15.00-16.30 w Katedrze Teologii Moralnej i
Katolickiej Nauki Społecznej (sala 202/3). Ponadto istnieje możliwość ustalenia terminu konsultacji
nadzwyczajnych (arkadiusz.wuwer@us.edu.pl).
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod(-y) zajęć

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny

przebieg procesu
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ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer

studia stacjonarne, nauki o rodzinie II stopnia: rok I - 2 osoby; rok II - 13 osób
Student powinien wykazać: (1) aktywną obecność na seminarium; (2) przedstawić na forum grupy
sprawozdanie ze znajomości lektur specjalistycznych i cząstkowych wyników swojej pracy nad
ostatecznym kształtem pracy magisterskiej; (3) wykazać zaangażowanie badawcze w pisanie pracy
magisterskiej.
aktywny udział w seminarium; wykonanie wyznaczonych zadań (sprawozdanie ze znajomości lektur,
badań własnych i przedstawienie ich wniosków w postaci postępu w pisaniu pracy). Ostatecznej ocenie
podlega oddany tekst (fragmentów) pracy: jego zgodność z planem zamierzonej pracy magisterskiej,
literaturą przedmiotu, oryginalność podejścia, realność badawcza, zachowanie wymogów formalnych
tekstu.
Student zobowiązany jest przedstawić do oceny temat i ostateczny konspekt pracy w terminie
umożliwiającym jego ocenę (co najmniej na 10 dni przed ostatnimi zajęciami w semestrze).

