Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza

im. Wincentego Pola
w Lublinie

Wydział Nauk Społecznych
kierunek: Turystyka i rekreacja

studia I stopnia
Tab. 1
Ogólna charakterystyka modułu
Nr modułu:
D1

Nazwa modułu (przedmiotu):

Seminarium dyplomowe
Rok: III
Semestr: V, VI
Rodzaj zajęć
Studia stacjonarne
Wykład
45
Ćwiczenia
Liczba punktów ECTS
15

Rodzaj modułu:

Praca dyplomowa
Z
Studia niestacjonarne

Sposób zaliczenia:

Tab. 2
1.

2.

Cel modułu
Przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej w postaci
prezentacji multimedialnej, która pozwoli ocenić na ile samodzielnie student w
oparciu o zdobytą wiedzę jest w stanie rozwiązać problem badawczy z zakresu
turystyki i rekreacji.
Nabycie umiejętność prezentacji przygotowanej pracy podczas egzaminu
dyplomowego.

Tab3
1.
2.
3.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacji i w trakcie
studiów.
Elementarne umiejętności badawcze.
Podstawowe kompetencje w zakresie konstruowania i redagowania tekstu w
konwencji naukowej.
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Tab. 4
Odniesienie do charakterystyki II
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Zamierzone efekty kształcenia student, który zaliczył moduł:

Odniesienie do efektów
kierunkowych

Efekty kształcenia

Wykład
W1

W2

W3

W4

U1

U2

U3

U4

Wiedza
Posiada wiedzę z zakresu rozwoju turystyki i rekreacji
oraz dostrzega jej specyfikę, a szczególnie w obszarze
wyznaczonym przez temat pracy dyplomowej
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze
stosowane w turystyce i rekreacji, w tym podstawowe
programy informatyczne - niezbędne do zrealizowania
tematu pracy
Zna współczesne zjawiska i procesy społeczno-kulturowe
oraz przedstawia związki pomiędzy nimi a rozwojem
turystyki i rekreacji
Zna
zasady korzystania z dóbr materialnych i
intelektualnych z zachowaniem zasad ochrony własności
przemysłowej i praw autorskich
Umiejętności
Potrafi sformułować cel pracy i zaproponować działania
związane z jego realizacją.

K_W02+++
P6S_WG
K_W04+++
P6S_WG

K_W10+++
P6S_WG
P6S_WK
K_W19++
P6S_WK

K_U01+++
K_U03++
P6S_UW
P6S_UW
Umiejętnie korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy o K_U01+++
turystyce i rekreacji, w tym ze źródeł pisanych i P6S_UW
elektronicznych, ocenia ich wiarygodność i przydatność do
określonych celów.
Przygotowuje opracowania problemów z zakresu turystyki K_U17+++
i rekreacji z zachowaniem podstawowych metod P6S_UK
pozyskiwania danych, ich przetwarzania i dokumentacji
procesu poznawczego w języku polskim z uwzględnieniem
podstawowej terminologii w języku obcym
Prezentuje problemy, poglądy oraz efekty własnej pracy K_U18+++
badawczej i projektowej z zakresu turystyki i rekreacji na P6S_UW
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U5

K1

forum publicznym w języku polskim i obcym
Ocenia rozwiązania różnych problemów z zakresu
turystyki i rekreacji i proponuje własne rozstrzygnięcia
Kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę poszerzania i pogłębiania swoich
kompetencji personalnych i zawodowych oraz jest gotowy
do udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego

K2

Ustala hierarchię działań w ramach realizowanego zadania

K3

Realizuje zadania w grupie przyjmując w nich różne role

K_U08++
P6S_UW
K_K01++
K_K02++
P6S_WG
P6S_KK
K_K04++
P6S_KO
P6S_KR
K_K05+++
P6S_KO
P6S_KR

Tab. 5
Treści programowe modułu
Forma zajęć – wykłady
Treści programowe
Wprowadzenie do seminarium oraz określenie zasad współpracy i obowiązujących terminów.
Rozpoznanie zainteresowań studentów oraz określenie granic obszaru badawczego.
Wypracowanie i ustalenie tematyki prac dyplomowych.
Przedstawienie obowiązujących zasad formatowania tekstu pracy oraz jej ostatecznej wersji.
Zasady dotyczące dokumentacji źródeł wykorzystanych w pracy, cytowania literatury oraz
przygotowania bibliografii podstawowej i innych materiałów źródłowych (cytowanych witryn
internetowych).
Przedstawienie planu pracy i podstawowej bibliografii przedmiotu.
Metodologia.
Krytyczna analiza planu pracy.
Metodologia.
Prezentacja pierwszej części pracy wraz z bibliografią.
Prezentacja kolejnych części prac dyplomowych przez studentów.
Złożenie samodzielnie przygotowanych, kompletnych prac do recenzji.
Organizacja obrony prac dyplomowych i zaliczenie seminarium.
Forma zajęć – ćwiczenia
Treści programowe
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Tab. 6
1.
2.
3.
4.
Tab. 7
W1
W2
W3
W4
U1
U2
U3
U4
U5
K1
K2
K3

Metody dydaktyczne
Seminarium
Indywidualna samodzielna praca
Konsultacje
Dyskusja
Sposoby sprawdzania efektów kształcenia
Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), dyskusja, obrona pracy
licencjackiej
Obrona pracy licencjackiej, dyskusja, zaliczenie (w tym prezentacja części pracy
dyplomowej)
Aktywne uczestnictwo w zajęciach
Ocena ciągła
Zaliczenie, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
Obrona pracy licencjackiej, zaliczenie
Obrona pracy licencjackiej
Kontrola obecności, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),
ankieta
Dyskusja, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
Ocena ciągła (aktywność na zajęciach)

Tab. 8
Obciążenie pracą studenta – kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin –
Liczba godzin –
studia stacjonarne studia niestacjonarne
Godziny kontaktowe ( z udziałem nauczyciela akademickiego):
Wykład
45
Ćwiczenia (laboratorium, projekt)
Konsultacje (egzamin)
15
Łączna liczba godz. z udz. nauczyciela akad.
60
Liczba pkt. ECTS z udz. nauczyciela akad.:
2
Przygotowanie się do seminarium
wykonanie sprawozdania z laboratorium
Studiowanie literatury, pisanie pracy
Przygotowanie się do egzaminu
Łączna liczba godzin nie kontaktowych
Liczba pkt. ECTS z godz. nie kontaktowych
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
Liczba godzin zajęć praktycznych (pkt. ECTS
z zajęć praktycznych):

70
230
90
390
13
15
0 (-)
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Tab. 9
1.
2.
3.
1.

Literatura
Literatura podstawowa
Kaszewski B., Nadulski R. Rodzoś J., Metodyka pisania pracy licencjackiej w
Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, maszynopis.
Wojciechowska R. 2010 Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin,
Warszawa
Indywidualny dobór literatury przez poszczególnych uczestników seminarium w
zależności od podjętej tematyki badawczej.
Literatura uzupełniająca
Apanowicz J. 2005 Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin,
Warszawa

Tab. 10
Prowadzący moduł:
Adres e-mail:
Jednostka organizacyjna:

dr Sławomir Kula
slawomir_123@wp.pl
Wydział Nauk Społecznych
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