
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USTEO-Fam-O-I-S-20/21Z

seminarium licencjackie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
familiologia

US95AIWT_62S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski, semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3
35 seminarium 30 ZO0

76 seminarium 30 ZO0

Razem 60 10

Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Przygotowanie pracy dyplomowej (licencjackiej) na wybrany i uzgodniony z promotorem temat należący do zakresu
nauk teologicznych, społecznych lub humanistycznych, pozostający w odniesieniu do familiologii. Rozwijanie
umiejętności samodzielnego poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz podejmowania badań naukowych.

Wymagania wstępne: Zaliczenie przedmiotu "Metodologia nauk społecznych".

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma wiedzę o powiązaniach zagadnień familiologicznych z
odnośnymi dyscyplinami i dziedzinami nauki K_W011 EP1

zna terminologię używaną w familiologii i rozumie jej
zastosowanie w odnośnych dyscyplinach naukowych K_W012 EP2

posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu danego
zagadnienia szczegółowego

K_W02
K_W04
K_W05

3 EP3

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego K_W134 EP8

umiejętności

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

K_U091 EP4

posiada umiejętność przygotowywania obszernych prac
pisemnych w języku polskim oraz merytorycznej dyskusji K_U06

K_U072 EP5

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie
potrzebę własnego rozwoju naukowego i osobistego K_K011 EP6

interesuje się dokonaniami, problemami i wydarzeniami
odnoszącymi się do życia rodziny K_K022 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: seminarium licencjackie

Forma zajęć: seminarium
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301. Zajęcia pierwszego semestru 5

302. Zajęcia drugiego semestru 6

zajęcia seminaryjne
konwersatoriaMetody kształcenia

ustalona przez promotoraLiteratura podstawowa

zalecona przez promotoraLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

50Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

120Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

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 licencjackiej.

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).

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 seminarium licencjackie Ważona

5 seminarium licencjackie [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 seminarium licencjackie Ważona

6 seminarium licencjackie [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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