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Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy proseminaryjnej, przygotowującej do napisania pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne
Brak

Zakres tematyczny
1. Formułowanie tematu pracy.
2. Eksploracja pola badań.
3. Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza pytań.
4. Stawianie hipotez.
5. Budowa struktury pracy.
6. Zapoznanie się z poziomem wiedzy zastanej dotyczącej tematu.
7. Krytyka narracji naukowej.
8. Określenie metod badawczych oraz technik
9. Gromadzenie materiału.
10. Opracowanie materiału (metodologia ilościowa i jakościowa).
11. Tworzenie narracji.
12. Politologia – instrumentarium badacza.

Metody kształcenia
Praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z tekstem; burza mózgów; efekt „kuli śniegowej”; analiza krytyczna źródeł; dyskusja, metaplan, metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Zna na poziomie podstawowym terminologię z zakresu nauk

KSM1_W01

dyskusja

politycznych w języku polskim oraz językach obcych

KSM1_W02

zaliczenie - ustne, opisowe, testowe i inne

Forma zajęć
Seminarium

Praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z
tekstem; burza mózgów; efekt „kuli śniegowej”;
analiza krytyczna źródeł; metaplan, metoda
problemowa; praca proseminaryjna
Ma wiedzę z zakresu procedur i metod badawczych w dyscyplinie

KSM1_W04

dyskusja

naukowej politologia z uwzględnieniem jej przedmiotu badań oraz jej

Praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z

specyfiki w rodzinie nauk społecznych

tekstem; burza mózgów; efekt „kuli śniegowej”;
analiza krytyczna źródeł; metaplan, metoda
problemowa, praca proseminaryjna

Seminarium

Opis efektu

Symbole efektów

Zna i rozumie zasady wewnętrznej i zewnętrznej krytyki źródeł

Metody weryfikacji

KSM1_W10

Praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z

Forma zajęć
Seminarium

tekstem; burza mózgów; efekt „kuli śniegowej”;
analiza krytyczna źródeł; metaplan, metoda
problemowa, praca proseminaryjna
Ma uporządkowaną wiedzę ogólną dotyczącą przygotowywanego

KSM1_W04

dyskusja

tematu i rozumie interdyscyplinarny charakter politologii oraz jej

KSM1_W05

Praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z

charakter jako nauki społecznej

Seminarium

tekstem; burza mózgów; efekt „kuli śniegowej”;
analiza krytyczna źródeł; metaplan, metoda
problemowa, praca proseminaryjna

Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące analizę

KSM1_U04

dyskusja

prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów. Posiada

Praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z

podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące dobór metod i

tekstem; burza mózgów; efekt „kuli śniegowej”;

konstruowania narzędzi badawczych z zakresu politologii, a także

analiza krytyczna źródeł; metaplan, metoda

technik badawczych

problemowa, praca proseminaryjna

Potrafi współdziałać z innymi osobami i pracować pod kierunkiem

KSM1_K04

oraz wskazywać na sposoby rozwiązywania problemów.

bieżąca kontrola na zajęciach

Seminarium

Seminarium

dyskusja
praca kontrolna

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych

KSM1_K01

bieżąca kontrola na zajęciach

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi

dyskusja

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

praca kontrolna

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z

KSM1_U09

dyskusja

wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów,

Praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z

formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

tekstem; burza mózgów; efekt „kuli śniegowej”;

Seminarium

Seminarium

analiza krytyczna źródeł; metaplan, metoda
problemowa, praca proseminaryjna
Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień

KSM1_K05

zaawansowania

bieżąca kontrola na zajęciach

Seminarium

dyskusja
praca kontrolna

Warunki zaliczenia
ćwiczenia tekstowe (20% wartości oceny); praca proseminaryjna (80% wartości oceny końcowej).
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Literatura uzupełniająca
Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy dyplomowej.

Uwagi
1. Znormalizowany wydruk komputerowy: czcionka Times New Roman w rozmiarze 12°, interlinie 1,5; marginesy zgodne ze standardowym ustawieniem edytora tekstu
(2,5 cm dookoła strony).
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