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OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Seminarium dyplomowe 
2. Kod modułu kształcenia: 03-SD-32PDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: filologia polska 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów (jeśli obowiązuje): III 
7. Semestr:  zimowy i letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: sem 60h 
9. Liczba punktów ECTS: 18 (8+10) 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców): prof. UAM 

dr hab. Jerzy Kaniewski; jerzykaniewski@o2.pl 
11. Język wykładowy: polski 

 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 
Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studentów do napisania pracy 
dyplomowej poprzez: 
- pomoc w wyborze i problematyzacji tematu pracy dyplomowej 
- przekazanie wiedzy niezbędnej do napisania pracy 
- doskonalenie umiejętności pisania prac spełniających formalne i merytoryczne wymagania 
ustalone dla prac dyplomowych na studiach polonistycznych 
- zapoznanie studentów z zasadami prawa autorskiego 
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie pod kierunkiem promotora 
- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do 
samodzielnego napisania pracy dyplomowej 
- kształtowanie świadomości literackiej, językowej i kulturalnej uczestników seminarium 
- kształcenie kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów na II stopniu. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 
obowiązują):  
Zaliczenie przedmiotów wchodzących w zakres specjalności nauczycielskiej na I i II roku. 
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol  
efektów  
kształcenia*  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 
potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 
studiów 

SD_01  samodzielnie napisać na wybrany temat 
pracę o charakterze akademickim na 
poziomie właściwym dla stopnia 
zawodowego licencjata 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W19, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U12, K_U13, 
K_U15, K_K01 do K_K12 

SD_02 formułować w toku dyskusji własne 
poglądy, odnosząc się do opinii 
wyrażanych przez innych członków 
grupy 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U09, K_U11, K_K08, 
K_K09, K_K11, K_K12 

SD_03 stosować zasady prawa autorskiego K_W21, K_U04, K_U15 

SD_04 wyszukiwać i przetwarzać 
specjalistyczne informacje niezbędne do 
opracowania tematu pracy dyplomowej 

K_U04, K_U05, K_U15 
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SD_05 wykazać się poszerzoną i 
ukontekstowioną wiedzą w zakresie 
recepcji literatury dla dzieci i młodzieży 
oraz podstawowych zagadnień 
dotyczących edukacji szkolnej na II i III 
etapie edukacyjnym 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U03, K_U06, 
K_K10 

 
 

W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach 
kierunkowych efektów kształcenia) 
01, 02… – numer efektu kształcenia 

 

4. Treści kształcenia 
 

Nazwa modułu kształcenia: 

Symbol treści kształcenia  Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu   

TK_01  

Merytoryczna i metodologiczna specyfika 
seminarium oraz zasady pisania 
polonistycznych prac dyplomowych (w tym 
prawo autorskie) 

SD_03, SD_05 

TK_02  
Tematy prac dyplomowych: wybór, 
ewentualne modyfikacje, cel pracy 

SD_01 

TK_03 
Tematy prac dyplomowych: zakres 
problemowy, literatura źródłowa, wstępna 
bibliografia przedmiotowa 

SD_01, SD_02 

TK_04  
Kluczowe problemy i konteksty związane z 
tematyką prac 

SD_02 

TK_05 
Konspekty prac lub ich fragmenty: 
prezentacja i dyskusja 

SD_01 do SD_05 
 

* np. TK_01, TK_02, … 
# np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 

5. Zalecana literatura  
Wskazana lektura dotycząca rozwoju psychologicznego dzieci, rozumienia tekstu o różnym 
stopniu organizacji (czytanie receptywne – odbiór symboliczny), postaw odbiorczych młodych 
czytelników, w tym wartości i wartościowania, kształcenia polonistycznego na II i III etapie 
edukacyjnym.  

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 
Ze względu na specyfikę współpracy studentów i promotorów znaczna część konsultacji 
odbywa się drogą mailową. 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 
Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej 

 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod 

oceniania  
 

Nazwa modułu (przedmiotu): 

Symbol efektu 
kształcenia dla 
modułu * 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 
zajęć# 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 
założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 
kształcenia& 

SD_01 TK_02, TK_03, TK_04, 
TK_05 

wykład, heureza, prezentacja 
indywidualna, dyskusja w 
grupie 

Aktywność podczas 
zajęć, ocena pracy 
dyplomowej 

SD_02 TK_04, TK_05 dyskusja w grupie ocena aktywności  
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SD_03 TK_01 wykład, dyskusja w grupie  ocena pracy 
dyplomowej 

SD_04 TK_05 
prezentacja indywidualna, 
dyskusja w grupie 

ocena pracy 
dyplomowej 

SD_05 TK_01, TK_04 
prezentacja indywidualna, 
dyskusja w grupie 

egzamin dyplomowy 
 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Nazwa modułu (przedmiotu): 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności * 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

Konsultacje (także w formie b-learningu) 30 

Czytanie rekomendowanej lektury 30 

Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji 150 

Pisanie pracy dyplomowej 150 

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 30 

SUMA GODZIN 450 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 18 

 

 * Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min. 
# Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie 
wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu,… 

 
3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe 

a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 3, 3 

b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 12 
 

4. Kryteria oceniania  
Warunki zaliczenia – obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze, 
powyżej należy zdać materiał omawiany podczas zajęć). Na zaliczenie I semestru – wybór 
tematu, zaakceptowane przez promotora: bibliografia oraz konspekt pracy. Zaliczenie II 
semestru: prezentacja fragmentu pracy, napisanie pracy dyplomowej. 

Ocenie podlegają następujące elementy: 

− aktywność poszczególnych seminarzystów w trakcie zajęć grupowych 
− samodzielność w rozwiązywaniu problemów badawczych 
− jakość pracy dyplomowej 
− poziom wiedzy zaprezentowanej w trakcie egzaminu dyplomowego 

 
Skala ocen: 
 
5,0 – bardzo wysoki poziom wiedzy związanej z tematyką seminarium i jej kontekstami, wysoka 
świadomość metodologiczna, praca dyplomowa w pełni oryginalna, dobrze wykorzystująca literaturę 
źródłową i literaturę przedmiotu, nienaganna pod względem formalnym i językowym 
4,5 – jak wyżej, dopuszczalne drobne uchybienia natury formalno-językowej w pracy dyplomowej 
4,0 – dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy, praca dyplomowa poprawna, z drobnymi uchybieniami 
natury formalno-językowej  
3,5 – dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy, praca o przeciętnych walorach merytorycznych, z 
większymi uchybieniami natury formalno-językowej 
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3,0 – znaczne braki w wiedzy, praca merytorycznie słaba, z dużymi uchybieniami natury formalno-
językowej 
2,0 – niedopuszczalne braki w wiedzy, praca bezwartościowa pod względem merytorycznym, 
niedopuszczalne błędy językowe i formalne. 


