
1. Nazwa przedmiotu/modułu: Seminarium magisterskie (zapisy lato 2022/23)

2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Master seminar

3. Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

4. Kod przedmiotu/modułu: 

5. Rodzaj przedmiotu/modułu: Obowiązkowy

6. Kierunek studiów: Konsulting prawny i gospodarczy, studia niestacjonarne, II stopień

7. Poziom studiów: Studia drugiego stopnia

8. Rok studiów: 2022/2023

9. Semestr: II, III, IV

11. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzących zajęcia: dr hab. Piotr Marcin 
Wiórek (C)

12.

Wymagania wstępne w zakresie:
Zrealizowanych przedmiotów:

Wykładnia i stosowanie prawa, 
Umowy w obrocie gospodarczym, 
Seminarium magisterskie (zapisy lato 2022/23)

Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu:
Student zna systematykę aktu prawnego regulującego opracowywane zagadnienie i potrafi odnaleźć 
przepisy prawne odnoszące się do poszczególnych instytucji

13.

CELE PRZEDMIOTU

 1.  Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej i do części ustnej egzaminu 
dyplomowego.

 2. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodologią pracy naukowej i techniką pisarską.

 3. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami ochrony prawnoautorskiej i pojęciem plagiatu.

 4. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania bibliografii z wykorzystaniem dostępnych 
baz danych.

 5. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu wybranego przez 
studenta tematu pracy dyplomowej.

14.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA
(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne)

U1 - Formułując wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej student poprawnie stosuje terminologię 
charakterystyczną dla języka prawnego i prawniczego.

K_U01, K_U02, 
K_U06, K_U09, 
K_U11

U2 - Podczas analizy opracowywanej problematyki badawczej student poprawnie stosuje rozumowanie 
prawnicze, używając argumentację prawniczą

K_U01, K_U02, 
K_U06, K_U09, 
K_U11

U3 - Opracowując tematykę badawczą, student stosuje zasady wynikające z etyki prowadzenia badań 
naukowych i prawa autorskiego. 

K_U01, K_U02, 
K_U06, K_U09, 
K_U11

K1 - Student samodzielnie uzupełnia wiedzę z zakresu opracowywanej tematyki, w szczególności w zakresie 
zmian legislacyjnych oraz orzecznictwa.

K_K01, K_K02, 
K_K05, K_K06

U4 - W zakresie opracowywanej tematyki badawczej student przytacza i analizuje literaturę i orzecznictwo, 
korzystając z dostępnych baz danych. Dobiera i stosuje metody badawcze stosowane w nauce prawa oraz 
argumentuje własne stanowisko badawcze.

K_U01, K_U02, 
K_U06, K_U09, 
K_U11

K2 - Student precyzyjnie i klarownie wyjaśnia zagadnienia prawne związane z opracowywaną tematyką. K_K01, K_K02, 
K_K05, K_K06

K3 - Opierając się na rezultatach analizy zagadnień teoretycznych w ramach opracowywanej tematyki, 
student prawidłowo ocenia możliwość ich zastosowania w praktyce, również w interesie innych.

K_K01, K_K02, 
K_K05, K_K06

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS

10. Forma zajęć i liczba godzin: 30 ( 30 - ćwiczenia )



15.

TREŚCI PROGRAMOWE
 1. Metodologia pisania pracy magisterskiej

 2. Wygłaszanie przez studentów referatów związanych z tematyką ich prac

16.

METODY WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin Prace 
kontrolne Projekty Aktywność Praca 

własna
U1 - Formułując wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej 
student poprawnie stosuje terminologię charakterystyczną 
dla języka prawnego i prawniczego.

+ +

U2 - Podczas analizy opracowywanej problematyki 
badawczej student poprawnie stosuje rozumowanie 
prawnicze, używając argumentację prawniczą

+ +

U3 - Opracowując tematykę badawczą, student stosuje 
zasady wynikające z etyki prowadzenia badań naukowych 
i prawa autorskiego. 

+ +

K1 - Student samodzielnie uzupełnia wiedzę z zakresu 
opracowywanej tematyki, w szczególności w zakresie 
zmian legislacyjnych oraz orzecznictwa.

+ +

U4 - W zakresie opracowywanej tematyki badawczej 
student przytacza i analizuje literaturę i orzecznictwo, 
korzystając z dostępnych baz danych. Dobiera i stosuje 
metody badawcze stosowane w nauce prawa oraz 
argumentuje własne stanowisko badawcze.

+ +

K2 - Student precyzyjnie i klarownie wyjaśnia zagadnienia 
prawne związane z opracowywaną tematyką. + +

K3 - Opierając się na rezultatach analizy zagadnień 
teoretycznych w ramach opracowywanej tematyki, student 
prawidłowo ocenia możliwość ich zastosowania w 
praktyce, również w interesie innych.

+ +

Łącznie: 100 % 20 20 60

17.

ZALECANA LITERATURA:

Literatura Podstawowa:

1 Literatura odpowiednia do wybranego przez studenta tematu pracy, , .  

2 Jak pisać pracę magisterską, J. Boć, J. Miodek, Kolonia Limited. Wrocław 2006

Literatura Uzupełniająca:

1 Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterką, doktorską, Wójcik K., Wolters 
Kluwer. Warszawa 2015

2 Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe, mieszkane., Creswell J.W., 
Wydawnictwo UJ. Kraków 2013

3 Dyplom z internetu, Pawlik K., Zenderowski R., CeDeWu. Warszawa 2020

4 Zasady pisania tekstów naukowych, Stępień B., PWN. Warszawa  2016

5 Praca magisterska Licencjat Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, 
Zenderowski R., CeDeWu. Warszawa  2020

6 Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Zenderowski R., CeDeWu. Warszawa 2020

18. Język wykładowy: polski

19.

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30

Praca własna studenta

1. Przygotowanie referatów na tematy związane z pracą magisterską

2. Pisanie pracy

420

Suma Godzin 450

Liczba punktów ECTS 18

Sugerowana liczba punktów ECTS Min  15 / Max  18

Sylabus został zatwierdzony przez: Marcin Podleś

Data zatwierdzenia: 12.11.2022


