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

3

Seminar
WIŚ GP-MKS oIS E1 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

4.00
7

Semestry

2

Seminarium dyplomowe

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

7

0

0

0

0

0

30

Cele przedmiotu

Cel 1 Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej
Cel 2 Przygotowanie do opracowania prezentacji pracy dyplomowej oraz obrony pracy

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

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość wymagań stawianych pracom dyplomowym inżynierskim, w tym zagadnień związanych
z prawem autorskim
EK2 Umiejętności Umiejętność samodzielnego tworzenia elaboratu pracy dyplomowej
EK3 Umiejętności Umiejętność syntetyzowania i prezentacji wyników prac
EK4 Kompetencje społeczne Umiejętność prowadzenia dyskusji i obrony przedstawionego stanowiska

6

Treści programowe
Seminarium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Omówienie ogólnych zasad i wymagań dotyczących prac dyplomowych
inżynierskich, zasad prowadzenia egzaminu i prowadzenia prezentacji.

5

S2

Prawo autorskie w zakresie przygotowania elaboratu pracy inżynierskiej.

5

S3

Prezentacja prac dyplomowych. Dyskusja i ocena prezentacji

20

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Dyskusja
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Liczba
godzin
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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

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

40

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny - prezentacja pracy
F2 Odpowiedź ustna - dyskusja nad prezentacją i jej obrona
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących (prezentacja waga 0,7; prowadzenie dyskusji i obrona swojego stanowiska
0,3)

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student zna wymagania stawiane pracom dyplomowym inżynierskim, w tym
zagadnienia związane z prawem autorskim, ale popełnia liczne błędy w zakresie
ich praktyczego stosowania.

Na ocenę 4.0

Student zna wymagania stawiane pracom dyplomowym inżynierskim, w tym
zagadnienia związane z prawem autorskim, ale popełnia drobne błędy w zakresie
ich praktyczego stosowania.

Na ocenę 5.0

Student zna i prawidłowo stosuje wymagania stawiane pracom dyplomowym
inżynierskim, w tym zagadnienia związane z prawem autorskim.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student opracował, z pomocą prowadzącego seminarium oraz promotora, plan
pracy dyplomowej zgodnie z zaleceniami przyjetymi na wydziale, oraz propozycję
podstawowej literatury i źródeł danych do pracy.
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Na ocenę 4.0

Student opracował samodzielnie plan pracy dyplomowej zgodnie z zaleceniami
przyjetymi na wydziale, przedstawił propozycję podstawowej literatury oraz
źródeł danych do pracy.

Na ocenę 5.0

Student opracował samodzielnie plan pracy dyplomowej wraz z zakresem
szczególowym podrozdziałów, przedstawił propozycję rozszerzonej literatury oraz
źródeł danych do pracy.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student opracował, z pomocą prowadzącego seminarium oraz promotora,
prezentację pracy dyplomowej, prezentacja opracowana wg schematu.

Na ocenę 4.0

Student opracował samodzielnie prezentację pracy dyplomowej, prezentacja
opracowana wg schematu.

Na ocenę 5.0

Student opracował samodzielnie prezentację pracy dyplomowej, prezentacja
pracy przygotowana w sposób autorski.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student prowadził dyskusję i bronił swojego stanowiska w sposób zadowalający.

Na ocenę 4.0

Student prowadził dyskusję i bronił swojego stanowiska na poziomie dobrym.

Na ocenę 5.0

Student prowadził dyskusję i bronił swojego stanowiska na poziomie bardzo
dobrym.
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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

K_W16

Cel 1 Cel 2

S1 S2 S3

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK2

K_U15 K_U23

Cel 1 Cel 2

S1 S2 S3

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK3

K_U15 K_U23

Cel 1 Cel 2

S1 S2 S3

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK4

K_K01 K_K06

Cel 1 Cel 2

S1 S2 S3

N1 N2 N3

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Gambarelli, Gianfranco; Łucki, Zbigniew — Praca dyplomowa : zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, Kraków, 2017, CEDEWU

Literatura uzupełniająca
[1 ] eKurs — Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej, http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=66, 2017,
PK
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Izabela Godyń (kontakt: izabela.godyn@iigw.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

Strona 5/5

(dziekan)

