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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Diploma Seminar
WIL BUD oIIS E28 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

1.00
3

Semestry

2

Seminarium dyplomowe

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

3

0

0

0

0

0

15

Cele przedmiotu

Cel 1 Przygotowanie do napisania pracy dyplomowej i pomyślnego zdania egzaminu dyplomowego

Kod archiwizacji: D8EC4B59
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie przedmiotów poprzedzających w czasie seminarium dyplomowe, w szczególności przedmiotów specjalnościowych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna wymagania w stosunku do pracy dyplomowej
EK2 Umiejętności Student potrafi przygotować koncepcję pracy dyplomowej i roboczy plan pracy i je zaprezentować
EK3 Umiejętności Student opanował technikę pisania pracy dyplomowej
EK4 Wiedza Student zna zakres recenzji pracy dyplomowej
EK5 Wiedza Student zna regulamin egzaminu dyplomowego i sposób ustalenia ostatecznego wyniku studiów
EK6 Kompetencje społeczne Student bierze udział w dyskusji, ustosunkowuje się do uwag krytycznych, formułuje uwagi pod adresem prac koleżanek i kolegów

6

Treści programowe
Ćwiczenia audytoryjne

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Istota i cel seminarium dyplomowego

1

C2

Przegląd wybranych lub proponowanych przez seminarzystow tematów prac
dyplomowych - wstepne uwagi, dyskusja

2

C3

Określenie ogólnych wymagań w stosunku do pracy dyplomowej - objętość, częsci
pracy, układ treści, dobór i wykorzystanie źródeł ...

3

C4

Prezentacja przygotowanych przez dyplomantów koncepcji prac i roboczych
planów prac lub zakresów prac o charakterze projektowym - dyskusje, uwagi,
komentarze ...

6

C5

Określenie wymagań formalnych w stosunku do pracy dyplomowej - technika
pisania pracy, język, opis rysunków, tabel, odsyłacze, spis literatury...

1

C6

Określenie zakresu recenzji pracy dyplomowej

1

C7

Omówienie regulaminu egzaminu dyplomowego - jak przygotować prezentację
pracy, zakres pytań egzaminacyjnych, sposób ustalenia ostatecznego wyniku
studiów

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Dyskusja
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Liczba
godzin
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N2 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

15

Konsultacje przedmiotowe

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

8

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

5

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

30
1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

xxx

Na ocenę 3.0

Znajomość wymagań oceniana jest na podstawie przygotowanej koncepcji pracy
i roboczego planu - wymagania te, wcześniej omówione, spełnione są w stopniu
minimalnym

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx
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Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

xxx

Na ocenę 3.0

Przygotowana koncepcja pracy i roboczy plan spełniają minimalne warunki
określone na seminarium - logiczny układ, jasne cele, odpowiednio dobrane
metody osiągnięcia celów

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

xxx

Na ocenę 3.0

Opanowanie techniki pisania pracy oceniane jest na podstawie przygotowanej
koncepcji pracy i roboczego planu - w tekście nie ma poważnych błędów

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

xxx

Na ocenę 3.0

Przygotowana koncepcja pracy nawiązuje do omówionych wymagań, które bierze
pod uwagę recenzent pracy, w stopniu podstawowym

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

xxx
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Na ocenę 3.0

Ten efekt kształcenia nie jest oceniany - w interesie własnym studenta jest
znajomość regulaminu egzaminu dyplomowego i sposobu ustalenia ostatecznego
wyniku studiów

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 2.0

xxx

Na ocenę 3.0

Student w minimalnym zakresie bierze udział w dyskusji podczas seminariów

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

c1 c2 c3 c5 c6

N1 N2

P1

EK2

Cel 1

c3 c4

N1 N2

F2 P1

EK3

Cel 1

c5

N1 N2

P1

EK4

Cel 1

c6

N1 N2

P1

EK5

Cel 1

c7

N1 N2

F2

EK6

Cel 1

c2 c4

N1 N2

F1 F2 P1
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11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Opoka E. — Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice, 1999,
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK Elżbieta Radziszewska-Zielina (kontakt: eradzisz@izwbit.wil.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. prof.PK Andrzej Kosecki (kontakt: akosecki@ztob.pk.edu.pl)
2 dr hab. inż. Andrzej Więckowski (kontakt: andrzej@ztob.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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