Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

Seminarium licencjackie
(PRZEDMIOTY POZOSTAŁE (dot. wszystkich specjalności))

08.0IX95AI00_38

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Wydział Teologiczny
Nazwa kierunku:

Nauki o rodzinie
Forma studiów:

Profil kształcenia:

pierwszego stopnia, stacjonarne

ogólnoakademicki

Rok / semestr:
3 / 5, 6

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

polski

Specjalność:

Forma zajęć:

seminarium

Wymiar zajęć:

60

Koordynator
przedmiotu / modułu:

według przydziału czynności

Prowadzący zajęcia:

według przydziału czynności

Cel przedmiotu /
modułu:

Przygotowanie pracy dyplomowej (licencjackiej) na wybrany i uzgodniony z promotorem temat należący
do obszaru nauk społecznych lub humanistycznych, pozostający w odniesieniu do dyscypliny nauki o
rodzinie. Pogłębienie wiedzy w danym zakresie.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu "Metodologia nauk społecznych".
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. ma wiedzę o powiązaniach nauk o rodzinie z innymi
dyscyplinami i dziedzinami nauki
2. zna terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej
zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych
Wiedza

3. posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu danego
zagadnienia szczegółowego

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W01

H1A_W01,
H1A_W05,

K_W03

H1A_W02,
H1A_W03,
H1A_W09,

K_W04
K_W20

H1A_W04,
S1A_W03,

4. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego

Umiejętności

H1A_W08,
S1A_W10,

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

K_U02

6. posiada umiejętność przygotowywania obszernych prac
pisemnych w języku polskim

K_U08

H1A_U01,
H1A_U03,

K_U03

H1A_U02,
H1A_U04,
S1A_U02,
H1A_U08,
H1A_U09,
S1A_U09,
S1A_U10,

7. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę
własnego rozwoju naukowego i osobistego
Kompetencje społeczne

K_K01

H1A_K01,
S1A_K01,
S1A_K06,

K_K03

8. interesuje się dokonaniami, problemami i wydarzeniami
odnoszącymi się do życia rodziny

H1A_K05,

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: seminarium
1. Zajęcia pierwszego semestru

30

2. Zajęcia drugiego semestru

30

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

zajęcia seminaryjne
konwersatoria
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* praca dyplomowa

1,2,3,5,6,7,8,

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.

Literatura podstawowa

Ustalona przez promotora.
Literatura uzupełniająca

Zalecona przez promotora.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

60

Udział w konsultacjach

30

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

20

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

80

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

200

Liczba punktów ECTS

8

