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

Przygotowanie pracy dyplomowej
Preparation of Diploma Project
WIL TRA oIIS E2 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

19.00

Semestry

2

Liczba godzin
Semestr

3

Liczba godzin

Cele przedmiotu

Cel 1 Propozycja tematyki prac z obszarów nowoczesnych osiagnieć naukowych, praktycznego zapotrzebowania
na efektywne rozwiązania systemowe, kierunki aktualnych badań i efektywnych rozwiązań w problematyce
transportu i logistyki w celu napisania pracy dyplomowej na wysokim poziomie, zaoferowaniu atrakcyjnych
rozwiązań i podjęciu atrakcyjnej pracy zawodowej po ukończeniu studiów.
Cel 2 Realizacja zadań wspierających promotora pracy dyplomowej odpowiedzialnego za stronę merytoryczną,
formalną, społeczną tworzonej pracy i oferującego profesjonalne wsparcie merytoryczne w trakcie pisania
pracy.

Kod archiwizacji: 0D427C99
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Cel 3 Zagwarantowanie wysokiego poziomu merytorycznego i oryginalności prac oraz dużej atrakcyjnośći praktycznej uzyskanych wyników

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość problematyki wykładanej na studiach oraz umiejetność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami
komputerowymi

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student ma dostep do unikalnej profesjonalnej i praktycznej wiedzy na temat problematyki będącej
przedmiotem zainteresowania w pracy dyplomowej
EK2 Wiedza Student zna podstawowe wymagania i światowe standardy stawiane pracom dyplomowym oraz
aktualne możliwości ich wdrażania w praktyce
EK3 Umiejętności Student umie skorzystać z profesjonalnych narzędzi formalnych i komputerowych w celu rozwiązania problemów, interpretacji uzyskanych wyników i napisania atrakcyjnej pracy dyplomowej
EK4 Kompetencje społeczne Student samodzielnie rzetelnie i komunikatywnie formułuje problemy zawarte
w pracy i opisuje uzyskane wyniki przestrzegając obowiązujących standardów, zasad etyki i praw autorskich

6

Treści programowe
Praca dyplomowa
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

PD1

Przybliżenie i uzasadnienie tematu pracy. Student uzyskuje aktualną wiedzę na
temat istniejących rozwiązań, problemów nierozwiązanych, znaczenia i aktualności
problematyki poruszanej w pracy. Wygenerowanie i prezentacja konspektu pracy
wraz z "kamieniami milowymi" przy jej realizacji

5

PD1

Przybliżenie i uzasadnienie tematu pracy. Student uzyskuje aktualną wiedzę na
temat istniejących rozwiązań, problemów nierozwiązanych, znaczenia i aktualności
problematyki poruszanej w pracy. Wygenerowanie i prezentacja konspektu pracy
wraz z "kamieniami milowymi" przy jej realizacji

5

PD1

Przybliżenie i uzasadnienie tematu pracy. Student uzyskuje aktualną wiedzę na
temat istniejących rozwiązań, problemów nierozwiązanych, znaczenia i aktualności
problematyki poruszanej w pracy. Wygenerowanie i prezentacja konspektu pracy
wraz z "kamieniami milowymi" przy jej realizacji

5

PD1

Przybliżenie i uzasadnienie tematu pracy. Student uzyskuje aktualną wiedzę na
temat istniejących rozwiązań, problemów nierozwiązanych, znaczenia i aktualności
problematyki poruszanej w pracy. Wygenerowanie i prezentacja konspektu pracy
wraz z "kamieniami milowymi" przy jej realizacji

5

PD1

Przybliżenie i uzasadnienie tematu pracy. Student uzyskuje aktualną wiedzę na
temat istniejących rozwiązań, problemów nierozwiązanych, znaczenia i aktualności
problematyki poruszanej w pracy. Wygenerowanie i prezentacja konspektu pracy
wraz z "kamieniami milowymi" przy jej realizacji

5
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Praca dyplomowa
Lp
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Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

PD2

Sformułowanie problemów rozwiązywanych w pracy w kontekście systemowym
(otoczenie operacyjne) oraz formalnym matematycznym wraz ze specyfikacjami
problemowymi oraz cechami charakterystycznymi rozwiązywanych problemów,
dedykowanych narzęzi oraz wymagań stawianych rozwiązaniom.

5

PD2

Sformułowanie problemów rozwiązywanych w pracy w kontekście systemowym
(otoczenie operacyjne) oraz formalnym matematycznym wraz ze specyfikacjami
problemowymi oraz cechami charakterystycznymi rozwiązywanych problemów,
dedykowanych narzęzi oraz wymagań stawianych rozwiązaniom.

5

PD2

Sformułowanie problemów rozwiązywanych w pracy w kontekście systemowym
(otoczenie operacyjne) oraz formalnym matematycznym wraz ze specyfikacjami
problemowymi oraz cechami charakterystycznymi rozwiązywanych problemów,
dedykowanych narzęzi oraz wymagań stawianych rozwiązaniom.

5

PD2

Sformułowanie problemów rozwiązywanych w pracy w kontekście systemowym
(otoczenie operacyjne) oraz formalnym matematycznym wraz ze specyfikacjami
problemowymi oraz cechami charakterystycznymi rozwiązywanych problemów,
dedykowanych narzęzi oraz wymagań stawianych rozwiązaniom.

5

PD2

Sformułowanie problemów rozwiązywanych w pracy w kontekście systemowym
(otoczenie operacyjne) oraz formalnym matematycznym wraz ze specyfikacjami
problemowymi oraz cechami charakterystycznymi rozwiązywanych problemów,
dedykowanych narzęzi oraz wymagań stawianych rozwiązaniom.

5

PD3

Określenie zakresu prac merytorycznych i formalnych stanowiących indywidualny
wkład autora pracy. Weryfikacja i ocena uzyskiwanych wyników częsciowych oraz
założonego harmonogramu pracy

5

PD3

Określenie zakresu prac merytorycznych i formalnych stanowiących indywidualny
wkład autora pracy. Weryfikacja i ocena uzyskiwanych wyników częsciowych oraz
założonego harmonogramu pracy

5

PD3

Określenie zakresu prac merytorycznych i formalnych stanowiących indywidualny
wkład autora pracy. Weryfikacja i ocena uzyskiwanych wyników częsciowych oraz
założonego harmonogramu pracy

5

PD3

Określenie zakresu prac merytorycznych i formalnych stanowiących indywidualny
wkład autora pracy. Weryfikacja i ocena uzyskiwanych wyników częsciowych oraz
założonego harmonogramu pracy

5

PD3

Określenie zakresu prac merytorycznych i formalnych stanowiących indywidualny
wkład autora pracy. Weryfikacja i ocena uzyskiwanych wyników częsciowych oraz
założonego harmonogramu pracy

5

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Praca w grupach
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

0

Konsultacje przedmiotowe

0

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

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

0

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

19.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
F2 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

*

Na ocenę 3.0

Rozumienie problematyki przygotowywanej pracy

Na ocenę 3.5

*

Na ocenę 4.0

Dodatkowo ocena praktycznej użyteczności specyfikacji rozwiązywanych
problemów w pracy oraz propozycja estymacji parametrów problemowych

Na ocenę 4.5

*
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Na ocenę 5.0

Dodatkowo propozycja różnych opcji praktycznie użytecznych rozwiązywanych
problemów
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

*

Na ocenę 3.0

Rozumienie problematyki przygotowywanej pracy

Na ocenę 3.5

*

Na ocenę 4.0

Dodatkowo ocena praktycznej użyteczności specyfikacji rozwiązywanych
problemów w pracy oraz propozycja estymacji parametrów problemowych

Na ocenę 4.5

*

Na ocenę 5.0

Dodatkowo propozycja różnych opcji praktycznie użytecznych rozwiązywanych
problemów
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

*

Na ocenę 3.0

Rozumienie problematyki przygotowywanej pracy

Na ocenę 3.5

*

Na ocenę 4.0

Dodatkowo ocena praktycznej użyteczności specyfikacji rozwiązywanych
problemów w pracy oraz propozycja estymacji parametrów problemowych

Na ocenę 4.5

*

Na ocenę 5.0

Dodatkowo propozycja różnych opcji praktycznie użytecznych rozwiązywanych
problemów
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

*

Na ocenę 3.0

Rozumienie problematyki przygotowywanej pracy

Na ocenę 3.5

*

Na ocenę 4.0

Dodatkowo ocena praktycznej użyteczności specyfikacji rozwiązywanych
problemów w pracy oraz propozycja estymacji parametrów problemowych

Na ocenę 4.5

*

Na ocenę 5.0

Dodatkowo propozycja różnych opcji praktycznie użytecznych rozwiązywanych
problemów

10

Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

PD1

N1 N2

F1 F2 P1

EK2

Cel 1

PD1

N1 N2

F1 F2 P1

EK3

Cel 1

PD1

N1 N2

F1 F2 P1

EK4

Cel 1

PD1

N1 N2

F1

11

Wykaz literatury

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK Wiesław Starowicz (kontakt: wstar@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż., prof.PK Wiesław Starowicz (kontakt: wstar@pk.edu.pl)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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