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Nazwa kierunku:

teologia
Forma studiów:

Profil kształcenia:

Jednolite magisterskie, stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

semestr: 10 - język polski, semestr: 7 - język polski, semestr: 8
- język polski, semestr: 9 - język polski

fakultatywny

Liczba godzin
Rok

Semestr

Forma zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

w tym e-learning

4

5

7

seminarium

30

0

ZO

2

8

seminarium

30

0

ZO

2

9

seminarium

30

0

ZO

4

10

seminarium

30

0

ZO

10

Razem

120

18

Koordynator
przedmiotu / modułu:
Prowadzący zajęcia:
Cele przedmiotu /
modułu:

Przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) na wybrany i uzgodniony z promotorem temat należący do obszaru
nauk humanistycznych lub społecznych, pozostający w odniesieniu do dziedziny nauk teologicznych.
Zdobycie szczegółowej i specjalistycznej wiedzy w danym zakresie.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu &quot;Proseminarium&quot;.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

posiada uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,
wiedzę z zakresu danego zagadnienia

K_W01
K_W02
K_W03

2

EP2

ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami
nauki

K_W01
K_W05

3

EP3

ma pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i
szkołach badawczych w danym zakresie naukowym

K_W01

1

EP4

2

EP5

posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania obszernych prac
pisemnych w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka
obcego

K_U02

1

EP6

ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę
interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów

K_K02

2

EP7

interesuje się dokonaniami, ośrodkami, szkołami badawczymi i
różnymi problemami należącymi do odnośnej dziedziny

K_K02

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności
badawcze oraz podejmować działania zmierzające do rozwijania
zdolności i kierowania własnym rozwojem naukowym

K_U01

umiejętności

kompetencje społeczne

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: seminarium magisterskie

1/2

Forma zajęć: seminarium
1. Zajęcia pierwszego semestru

7

30

2. Zajęcia drugiego semestru

8

30

3. Zajęcia trzeciego semestru

9

30

4. Zajęcia czwartego semestru

10

30

Metody kształcenia

zajęcia seminaryjne
konwersatoria
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7
Zaliczenie na ocenę na koniec każdego semestru. Ustalenie ocen zaliczeniowych na podstawie realizacji
wykonywanych na bieżąco zadań i postępów w pisaniu pracy dyplomowej. Warunkiem zaliczenia ostatniego
semestru jest oddanie ukończonej pracy magisterskiej.
PRACA DYPLOMOWA

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu (dla każdego semestru) jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku
poprawiania oceny niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej
(nie może być ona jednak niższa niż 3,0).
Sem.
7

Metoda obliczania oceny
końcowej

Rodzaj
zaliczenia

Przedmiot
seminarium magisterskie

7

seminarium magisterskie [seminarium]

8

seminarium magisterskie

8

seminarium magisterskie [seminarium]

9

seminarium magisterskie

9

seminarium magisterskie [seminarium]

10

seminarium magisterskie

10

seminarium magisterskie [seminarium]

Literatura podstawowa

ustalona przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

zalecona przez prowadzącego

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona
zaliczenie z
oceną

1,00
Ważona

zaliczenie z
oceną

1,00
Ważona

zaliczenie z
oceną

1,00
Ważona

zaliczenie z
oceną

1,00

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
W tym e-learning
Zajęcia dydaktyczne

120

Udział w egzaminie/zaliczeniu

8

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

124

Udział w konsultacjach

48

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

130

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

450

Liczba punktów ECTS

18
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