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:
D. 1.

Nazwa modułu (przedmiotu):

Rodzaj modułu:

Seminarium (1)

Rok: III
Rodzaj zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Liczba punktów ECTS

Semestr: V
Studia stacjonarne
15

do wyboru
zaliczenie
Studia niestacjonarne

Sposób zaliczenia:

5

Tab. 2
1.
2.

Cel modułu
Zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej i korzystania z różnych
źródeł informacji naukowej.
Rozwinięcie umiejętności rozumienia i prezentacji prac badawczych związanych z
kierunkiem studiów.

Tab3
1.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza w obszarze turystyki i rekreacji wynikająca z realizacji programu studiów.

Tab. 4
Odniesienie do charakterystyki II stopnia
Polskiej Ramy Kwalifikacji

Zamierzone efekty kształcenia student, który zaliczył moduł:

Odniesienie do efektów kierunkowych

Efekty kształcenia

Wykład
1

W1
W2

U1

U2

U3

K1

Wiedza
Zna zasady pisania prac dyplomowych (prezentacji)
(wymagania formalne, techniki edytorskie, strukturę treści).
Ma wiedzę z zakresu korzystania ze źródeł informacji
naukowej z poszanowaniem praw autorskich

K_W04+++
K_W06 +++
K_W19+++

Umiejętności
K_U17++
Przygotowuje opracowania problemów z zakresu turystyki i
rekreacji z zachowaniem podstawowych metod pozyskiwania
danych, ich przetwarzania i dokumentacji procesu
poznawczego w języku polskim z uwzględnieniem
podstawowej terminologii w języku obcym.
K_U18+++
Umie przygotować i zaprezentować wybrane zagadnienie
związane z kierunkiem studiów oraz potrafi ocenić prezentacje
K_U01+++
innych uczestników seminarium oraz uzasadnić swoje racje.
Umiejętnie korzysta z różnorodnych źródeł informacji o
turystyce i rekreacji, w tym ze źródeł elektronicznych,
oceniając ich wiarygodność i przydatność
Kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę poszerzania i pogłębiania swoich
kompetencji personalnych i zawodowych.

K_U01++

K_K01++,

K_K02++

K2

Ustala hierarchię działań w ramach realizowanego zadania.

K_K04

P1P_W06
P1P_W07
P6S_WG
P1P_W07
P6S_WG
S1P_W10
P1P_W10
P6S_WK
S1P_U09
P6S_UK

P1P_U10
P6S_UW
P1P_U03
P6S_UW
P1P_U03
P6S_UW

S1P_K01
P1P_K01
P1P_K07
P6S_WG
P6S_KK
P1P_K05
P6S_KK
S1P_K03
P1P_K03
P6S_KO
P6S_KR

Tab. 5
Treści programowe modułu
Forma zajęć – wykłady
Treści programowe
Wprowadzenie i zapoznanie z tematami prac dyplomowych. Zasady pisania pracy
dyplomowej, wymagania edytorskie, rodzaje prac dyplomowych, prawo autorskie.
Omówienie struktury prac naukowych. Praca z naukowymi bazami danych - sposoby
gromadzenia materiałów do pracy dyplomowej i wystąpienia ustnego. Przedstawienie przez
studentów wybranych pozycji literatury polsko i anglojęzycznej dotyczącej wybranego
tematu pracy.
Forma zajęć – ćwiczenia
Treści programowe
Brak ćwiczeń
Tab. 6
1.

Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych.
2

2.

Dyskusja, prezentacje studentów.

Tab. 7
W1
W2
U1
U2
U3
K1
K2

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia
Ocena pracy
Ocena pracy
Dyskusja, referowanie
Dyskusja, referowanie
Dyskusja, referowanie
Obserwacja, dyskusja
Obserwacja, dyskusja

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 (seminarium)
15
Ćwiczenia (laboratorium, projekt)
0
Konsultacje (zaliczenie)
5
Łączna liczba godz. z udz. nauczyciela akad.
20
Liczba pkt. ECTS z udz. nauczyciela akad.:
1
Przygotowanie się do laboratorium (ćwiczeń)
Wykonanie sprawozdania z laboratorium
Studiowanie literatury
Przygotowanie się do zaliczeniau
Łączna liczba godzin niekontaktowych
Liczba pkt. ECTS z godz. niekontaktowych
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
Liczba godzin zajęć praktycznych (pkt. ECTS
z zajęć praktycznych):

100
5
105
4
5
(0,5)

Tab. 9
1.
2.
3.
1.

Literatura
Literatura podstawowa
Zadernowski R. 2018 Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii
pisania i obrony pracy dyplomowej (wyd. X). CeDeWu
Wasylczyk P. 2017 Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów,
doktorantów i nie tylko. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa
Wymagania Wydziału Nauk Społecznych
Literatura uzupełniająca
Obowiązująca Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

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

dr Krystyna Harasimiuk, prof. WSSP
kharasimiuk@o2.pl
Wydział Nauk Społecznych
3

