Załącznik do Uchwały nr 2/RK/11/2020
Wydziałowa Rada ds. Kształcenia Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 listopada 2020 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu dyplomowania
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego

kierunek
Bezpieczeństwo
narodowe

Rodzaj pracy
Praca
licencjacka

Wymagania
Praca licencjacka powinna mieć charakter badawczy, aplikacyjny,
projektowy lub oceniający praktykę w świetle teorii. Praca powinna
składać się z wyraźnie wydzielonej części teoretycznej i praktycznej.
W pracy student powinien wykazać się umiejętnością:
 analizy aktualnej literatury fachowej (krajowej i międzynarodowej),
 sformułowania celu badawczego,
 właściwego doboru metod i technik analitycznych,
 wykorzystania poznanych narzędzi i instrumentów do rozwiązania
praktycznego problemu,
 prezentacji wyników analiz,
 wnioskowania na podstawie wykonanych analiz.
Zaleca się, aby praca spełniała następujące wymagania:
 składała się z co najmniej trzech rozdziałów,
 zawierała metodykę badań,
 dotyczyła aktualnych problemów społeczno-gospodarczych,
 zawierała opracowanie empirycznego modelu rozwiązania problemu
badawczego,
 zawierała identyfikację problemów i ograniczeń przedstawionego
podejścia do rozwiązania problemów badawczych,
 zawierała własną ocenę studenta dotyczącą przydatności
zaproponowanych rozwiązań w praktyce społeczno-gospodarczej.

Praca
magisterska

Praca magisterska musi mieć charakter badawczy oraz cechować się
walorami aplikacyjnymi lub oceniający praktykę w świetle teorii.
Praca powinna składać się z wyraźnie wydzielonej części teoretycznej,
metodycznej i praktycznej.
W pracy student powinien wykazać się umiejętnością:
 opracowania metodyki badań,
 analizy aktualnej literatury fachowej (krajowej i międzynarodowej),
 sformułowania celu badawczego, głównego problemu badawczego i
problemów szczegółowych, a także hipotez,
 właściwego doboru metod i technik badawczych,
 wykorzystania poznanych narzędzi i instrumentów do rozwiązania
praktycznego problemu,
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 prezentacji wyników badań,
 syntezy i wnioskowania na podstawie przeprowadzonych badań.
Zaleca się, aby praca magisterska spełniała następujące wymagania:
 składała się z co najmniej czterech rozdziałów,
 dotyczyła aktualnych problemów i procesów w odniesieniu do
społeczno-gospodarczych organizacji,
 zawierała opracowanie empirycznego modelu rozwiązania problemu
badawczego,
 zawierała identyfikację problemów i ograniczeń przedstawionego
podejścia do rozwiązania problemów badawczych,
 zawierała własną ocenę studenta dotyczącą przydatności
zaproponowanych rozwiązań w praktyce społeczno-gospodarczej.
Ekonomia

Praca
licencjacka

Praca licencjacka powinna mieć charakter badawczy, aplikacyjny,
projektowy lub oceniający praktykę w świetle teorii. Praca powinna
składać się z wyraźnie wydzielonej części teoretycznej i praktycznej.
W pracy student powinien wykazać się umiejętnością:
 analizy aktualnej literatury fachowej (krajowej i międzynarodowej),
 sformułowania celu badawczego,
 właściwego doboru metod i technik analitycznych,
 wykorzystania poznanych narzędzi i instrumentów do rozwiązania
praktycznego problemu,
 prezentacji wyników analiz,
 wnioskowania na podstawie wykonanych analiz.
Zaleca się, aby praca spełniała następujące wymagania:
 składała się z co najmniej trzech rozdziałów,
 zawierała metodykę badań,
 dotyczyła aktualnych problemów społeczno-gospodarczych,
 zawierała opracowanie empirycznego modelu rozwiązania problemu
badawczego,
 zawierała identyfikację problemów i ograniczeń przedstawionego
podejścia do rozwiązania problemów badawczych,
 zawierała własną ocenę studenta dotyczącą przydatności
zaproponowanych rozwiązań w praktyce społeczno-gospodarczej.

Praca
magisterska

Praca magisterska musi mieć charakter badawczy oraz cechować się
walorami aplikacyjnymi lub oceniający praktykę w świetle teorii.
Praca powinna składać się z wyraźnie wydzielonej części teoretycznej,
metodycznej i praktycznej.
W pracy student powinien wykazać się umiejętnością:
 opracowania metodyki badań,
 analizy aktualnej literatury fachowej (krajowej i międzynarodowej),
 sformułowania celu badawczego, głównego problemu badawczego i
problemów szczegółowych, a także hipotez,
 właściwego doboru metod i technik badawczych,
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 wykorzystania poznanych narzędzi i instrumentów do rozwiązania
praktycznego problemu,
 prezentacji wyników badań,
 syntezy i wnioskowania na podstawie przeprowadzonych badań.
Zaleca się, aby praca magisterska spełniała następujące wymagania:
 składała się z co najmniej czterech rozdziałów,
 dotyczyła aktualnych problemów i procesów w odniesieniu do
społeczno-gospodarczych organizacji,
 zawierała opracowanie empirycznego modelu rozwiązania problemu
badawczego,
 zawierała identyfikację problemów i ograniczeń przedstawionego
podejścia do rozwiązania problemów badawczych,
 zawierała własną ocenę studenta dotyczącą przydatności
zaproponowanych rozwiązań w praktyce społeczno-gospodarczej.
Logistyka

Praca
inżynierska

Praca inżynierska powinna mieć charakter badawczy, aplikacyjny,
projektowy lub oceniający praktykę w świetle teorii. Praca powinna
składać się z wyraźnie wydzielonej części teoretycznej i praktycznej.
W pracy inżynierskiej student powinien wykazać się umiejętnością:
 poprawnego formułowania celu badawczego,
 analizy aktualnej literatury fachowej (krajowej i międzynarodowej),
 właściwego doboru metod i technik badawczych,
 wykorzystania poznanych narzędzi i instrumentów do rozwiązania
praktycznego problemu,
 prezentacji wyników badań,
 syntezy i wnioskowania na podstawie przeprowadzonych badań.
Zaleca się, aby praca inżynierska spełniała następujące wymagania:
 składała się z co najmniej trzech rozdziałów,
 zawierała opracowanie empirycznego modelu rozwiązania problemu
badawczego,
 zawierała opracowanie projektu wdrożeniowego,
 zawierała własną ocenę studenta dotyczącą przydatności
zaproponowanych rozwiązań w praktyce społeczno-gospodarczej.

Praca
magisterska

Praca magisterska musi mieć charakter badawczy oraz cechować się
walorami aplikacyjnymi lub oceniający praktykę w świetle teorii.
Praca powinna składać się z wyraźnie wydzielonej części teoretycznej,
metodycznej i praktycznej.
W pracy student powinien wykazać się umiejętnością:
 opracowania metodyki badań,
 analizy aktualnej literatury fachowej (krajowej i międzynarodowej),
 sformułowania celu badawczego, głównego problemu badawczego i
problemów szczegółowych, a także hipotez,
 właściwego doboru metod i technik badawczych,
 wykorzystania poznanych narzędzi i instrumentów do rozwiązania
praktycznego problemu,
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 prezentacji wyników badań,
 syntezy i wnioskowania na podstawie przeprowadzonych badań.
Zaleca się, aby praca magisterska spełniała następujące wymagania:
 składała się z co najmniej czterech rozdziałów,
 dotyczyła aktualnych problemów i procesów w odniesieniu do
społeczno-gospodarczych organizacji,
 zawierała opracowanie empirycznego modelu rozwiązania problemu
badawczego,
 zawierała identyfikację problemów i ograniczeń przedstawionego
podejścia do rozwiązania problemów badawczych,
 zawierała własną ocenę studenta dotyczącą przydatności
zaproponowanych rozwiązań w praktyce społeczno-gospodarczej.
Zarządzanie

Praca
licencjacka

Praca licencjacka powinna mieć charakter badawczy, aplikacyjny,
projektowy lub oceniający praktykę w świetle teorii. Praca powinna
składać się z wyraźnie wydzielonej części teoretycznej i praktycznej.
W pracy student powinien wykazać się umiejętnością:
 analizy aktualnej literatury fachowej (krajowej i międzynarodowej),
 sformułowania celu badawczego,
 właściwego doboru metod i technik analitycznych,
 wykorzystania poznanych narzędzi i instrumentów do rozwiązania
praktycznego problemu,
 prezentacji wyników analiz,
 wnioskowania na podstawie wykonanych analiz.
Zaleca się, aby praca spełniała następujące wymagania:
 składała się z co najmniej trzech rozdziałów,
 zawierała metodykę badań,
 dotyczyła aktualnych problemów społeczno-gospodarczych,
 zawierała opracowanie empirycznego modelu rozwiązania problemu
badawczego,
 zawierała identyfikację problemów i ograniczeń przedstawionego
podejścia do rozwiązania problemów badawczych,
 zawierała własną ocenę studenta dotyczącą przydatności
zaproponowanych rozwiązań w praktyce społeczno-gospodarczej.

Praca
magisterska

Praca magisterska musi mieć charakter badawczy oraz cechować się
walorami aplikacyjnymi lub oceniający praktykę w świetle teorii.
Praca powinna składać się z wyraźnie wydzielonej części teoretycznej,
metodycznej i praktycznej.
W pracy student powinien wykazać się umiejętnością:
 opracowania metodyki badań,
 analizy aktualnej literatury fachowej (krajowej i międzynarodowej),
 sformułowania celu badawczego, głównego problemu badawczego i
problemów szczegółowych, a także hipotez,
 właściwego doboru metod i technik badawczych,
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 wykorzystania poznanych narzędzi i instrumentów do rozwiązania
praktycznego problemu,
 prezentacji wyników badań,
 syntezy i wnioskowania na podstawie przeprowadzonych badań.
Zaleca się, aby praca magisterska spełniała następujące wymagania:
 składała się z co najmniej czterech rozdziałów,
 dotyczyła aktualnych problemów i procesów w odniesieniu do
społeczno-gospodarczych organizacji,
 zawierała opracowanie empirycznego modelu rozwiązania problemu
badawczego,
 zawierała identyfikację problemów i ograniczeń przedstawionego
podejścia do rozwiązania problemów badawczych,
 zawierała własną ocenę studenta dotyczącą przydatności
zaproponowanych rozwiązań w praktyce społeczno-gospodarczej.
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