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Subject Title
Całk.
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N

Diploma seminar
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
TRS0020
Kont.
0,6 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
Nazwy
przedmiotów
Ma wiedzę ogólną o problemach i metodach badawczych właściwych
1. dla turystyki, rekreacji oraz nauk pokrewnych.
Wiedza
2.

Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu

…

Umiejętności

Posiada umiejętności badawcze, szczególnie w zakresie
1. formułowania problemów badawczych w zakresie turystyki i
rekreacji.
2.
…

Kompetencje
społeczne

Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy etyczne
1. związane z wykonywaną pracą.
2.
…

Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium

L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
|
|
|
|
dr hab. Roman Nowacki, prof. PO
30
15
|

Treści kształcenia
Wykład
Sposób realizacji
Tematyka zajęć
Lp.
1.
L. godz. pracy własnej studenta
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Ćwiczenia
Sposób realizacji
Lp.
Tematyka zajęć
1.
L. godz. pracy własnej studenta
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Laboratorium
Sposób realizacji
Lp.
Tematyka zajęć

Liczba godzin

Liczba godzin

Liczba godzin

1.
2.
L. godz. pracy własnej studenta
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji
Lp.
Tematyka zajęć
1.
4.
L. godz. pracy własnej studenta
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Seminarium
Sposób realizacji zajęcia seminaryjne w sali dydaktycznej
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Omówienie i przedyskutowanie planów prac dyplomowych.
2.
Prezentacja wyników kwerendy archiwalnej i bibliotecznej.
3.
Prezentacja celów badawczych i hipotez.
4.
Materiał i proponowane metody badawcze.
5.
Omówienie dotychczasowego przebiegu i wyników badań.
Prezentacja opracowanych części prac dyplomowych - dyskusja i ocena prac.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Liczba godzin

Liczba godzin
2
2
2
2
2
5

L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych praca pisemna, obserwacja
efektów kształcenia
Ma pogłębioną wiedzę o problemach, technikach i metodach
1. badawczych właściwych dla turystyki, rekreacji oraz nauk
pokrewnych - K_W03.
Wiedza
2.
3.
…

Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia

Posiada pogłębione umiejętności w zakresie formułowania
problemów badawczych, doboru metod badawczych i
1. prowadzenia badań - K_U02.
Umiejętności

2.

Potrafi wykorzystywać metody analizy statystycznej - K_U01

3.
zyków obcych - K_U17. 4.

Kompetencje
społeczne

Metody dydaktyczne:
Pogadanka, dyskusja

Potrafi dyskutować oraz używać odpowiednich argumentów
1. na poparcie swoich tez i hipotez - K_K08.
2.
3.
…

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Kolokwium pisemne, przygotowanie pracy pisemnej w oparciu o tematykę pracy magisterskiej
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