
Seminarium dyplomowe 

Przebieg zajęć i warunki zaliczenia przedmiotu 

Podczas zajęć przeznaczonych na prezentacje, których terminy ustali prowadzący, 

student/studenci mają za zadanie wygłosić referat dotyczący tematu własnej pracy 

dyplomowej. Referat powinien zawierać: 

 przedstawienie tematu (wraz z motywacją, celem i zakresem pracy), 

 przegląd literatury dotyczącej tematyki własnej pracy, 

 elementy dotychczas zrealizowane (jeśli nie ma jeszcze elementów zrealizowanych, 

należy skupić się na przeglądzie literatury), 

 elementy planowane do wykonania (jeszcze niezrealizowane). 

Praca magisterska powinna zawierać elementy naukowo-badawcze. W prezentacji należy 

wskazać, co dyplomant uważa za elementy naukowo-badawcze własnej pracy. 

 

Prezentacja powinna trwać 10-20 minut. Po każdej prezentacji odbędzie się dyskusja, podczas 

której pozostali studenci i prowadzący będą mogli zadawać pytania i zgłaszać uwagi. 

Na styczniowych zajęciach oprócz regularnych prezentacji będzie możliwość wygłoszenia 

krótkiej prezentacji uzupełniającej przez osoby, które nie są zadowolone ze swojej oceny, 

jeśli udało im się poczynić postępy w pracy. W prezentacji uzupełniającej należy krótko 

przypomnieć własny temat oraz przedstawić nowe wyniki prac (elementy zrealizowane, 

badania, lepszy przegląd literatury itp.).   

Możliwość wygłoszenia prezentacji uzupełniającej ma na celu zlikwidowanie przewagi osób, 

które prezentują później nad osobami, które prezentują wcześniej, w związku z czym mają 

mniej czasu na realizację pracy i przygotowanie dobrej jakościowo prezentacji. 

Po wygłoszeniu referatu należy wysłać prowadzącemu swoją prezentację na adres: 

dawwar@prz.edu.pl. Dotyczy to również prezentacji uzupełniających. 

Ocenianie: 

Na ocenę z przedmiotu wpływać będzie: 

 Jakość prezentacji. 

 Aktywność, czyli branie udziału w dyskusji na temat referatów innych studentów: 

zadawanie w miarę sensownych pytań lub zgłaszanie uwag, głównie merytorycznych, na 

temat prezentowanej treści (nie liczą się banalne uwagi typu: „masz brzydkie tło 

prezentacji”, „masz literówkę w siódmej linijce na slajdzie numer 9”). Przed każdym 

pytaniem/uwagą do prezentacji należy zgłosić się i poczekać na wywołanie, a następnie 

przedstawić się. 

 Frekwencja na zajęciach (1 lub 2 nieobecności mogą obniżyć ocenę, większa liczba 

nieobecności jest nieakceptowalna). 



UWAGA: Ocena zostanie obniżona, jeśli referat nie zostanie wygłoszony w wyznaczonym 

terminie lub będzie zbyt krótki. Obniżenie oceny może również nastąpić, jeśli student przez 

większość czasu prezentacji kolegów nie wykazuje żadnego zainteresowania, np. śpi, patrzy 

się w sufit, korzysta ze smartfona itp. 


