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

3

Diploma seminar
A822

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

Seminarium dyplomowe

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

3

0

0

0

0

0

18

Cele przedmiotu

Cel 1 zapoznanie studenta z wymaganiami merytorycznymi i formalnymi w zakresie wykonywania pracy dyplomowej, prezentacja pracy, konsultacje tematyki pracy dyplomowej

Kod archiwizacji: A9E02E88
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 zaliczone przedmioty związane z tematyką pracy

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Ma szczegółową wiedzę z zakresu tematyki pracy dyplomowej i w zakresie wybranej specjalności.
EK2 Wiedza Zna perspektywy i trendy rozwoju automatyki i robotyki, automatyzacji, sterowania, informatyki, elektroniki i systemów wspomagania decyzji. W największym stopniu dotyczy to wybranej specjalności
inżynierskiej.
EK3 Umiejętności Potrafi posługiwać się wykresami, tablicami, innymi sposobami prezentacji informacji technicznej, wykorzystywać gotowe programy inżynierskie do analizy danych i prezentacji.
EK4 Umiejętności Potrafi rozwiązywać postawione problemy inżynierskie z zakresu studiowanej dyscypliny, za
pomocą narzędzi obliczeniowych analitycznych, symulacji komputerowej badań eksperymentalnych. W szczególności dotyczy to problemów związanych z wybraną specjalnością.

6

Treści programowe
Seminarium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Wymagania formalne w zakresie opracowywania pracy dyplomowej, zasady analizy
literaturowej w pracy, pomoc w doborze materiału literaturowego, konsultacje prac

5

S2

Prezentacja i analiza krytyczna wyników badań studentów, pogłębienie wiedzy
studentów w zakresie realizowanych tematów, nadzór nad terminowością
wykonywania prac, prezentacja prac w ppt.

13

Narzędzia dydaktyczne

N1 Dyskusja
N2 Konsultacje
N3 Prezentacje multimedialne

Strona 2/6

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

18

Konsultacje przedmiotowe

10

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

10

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

12

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie ustne
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 obowiązkowa prezentacja pracy
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Inne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Ma szczegółową wiedzę z zakresu tematyki pracy dyplomowej i w zakresie
wybranej specjalności.ocena prezentacji i udzuału w dyskusji na seminarium
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Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Zna perspektywy i trendy rozwoju automatyki i robotyki, automatyzacji,
sterowania, informatyki. W największym stopniu dotyczy to wybranej
specjalności inżynierskiej

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Potrafi posługiwać się wykresami, tablicami, innymi sposobami prezentacji
informacji technicznej, wykorzystywać gotowe programy inżynierskie do analizy
danych i prezentacji.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Potrafi rozwiązywać postawione problemy inżynierskie z zakresu studiowanej
dyscypliny, za pomocą narzędzi obliczeniowych analitycznych, symulacji
komputerowej badań eksperymentalnych. W szczególności dotyczy to problemów
związanych z wybraną specjalnością.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

-
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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

K2_UB01,
K2_UP12,
K2_K06

Cel 1

S1 S2

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K2_UB01,
K2_UP12,
K2_K06

Cel 1

S1 S2

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K2_UB01,
K2_UP12,
K2_K06

Cel 1

S1 S2

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K2_UB01,
K2_UP12,
K2_K06

Cel 1

S1 S2

N1 N2 N3

F1 P1

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] xx — w zależnosci od tematyki pracy realizowanej przez studenta, literatura dobierana in, xx, 0, xx

Literatura uzupełniająca
[1 ] xx — w zależności od tematyki pracy realizowanej przez studenta, lit, xx, 0, xx

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. Andrzej, Janusz Gajek (kontakt: gajeka@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. Andrzej Gajek (kontakt: )
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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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