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Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne:  Ogólna wiedza z zakresu nauk prawnych. Ogólna wiedza na temat metodologii pracy naukowej, techniki 

pisania pracy magisterskiej, analizy źródeł informacji, metod gromadzenia informacji oraz technik analizy i interpretacji zjawisk. 

Cele przedmiotu:   Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy naukowej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania 

prac magisterskich oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, 

celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, sposobów prezentacji wyników. Należy się spodziewać, że 

studenci opanują wiedzę z zakresu gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi. 

 Metody dydaktyczne:  ćwiczenia, seminarium 

Treści merytoryczne przedmiotu:  

Ogólny zarys metod i technik realizacji prac magisterskich dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych na kierunku prawo. 

Materiał ukierunkowano na najważniejsze potrzeby studentów w zakresie: formułowania problemów badawczych, opracowanie 

tematu pracy magisterskiej, stawianie tez (problemów szczegółowych) i przyjmowanie hipotez, wyłanianie zmiennych zależnych i 

niezależnych oraz ich wskaźników, określenie metod, technik i narzędzi badawczych, przeprowadzenie procedury badawczej i 

zrealizowanie badań naukowych, opracowanie i przedstawienie wyników badań własnych w formie sprawozdania naukowego 

stosowanego w pracach magisterskich, przygotowanie się i złożenie egzaminu końcowego 

dyskusja rozwiązań z literatury i praktyki, metoda problemowa 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie na podstawie realizacji wyznaczonych zadań 
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