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im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek studiów: Energetyka

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: 11

Stopień studiów: I
Specjalności: Instalacje,systemy i urządzenia ogrzewcze
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

3

Diploma seminar

Kod przedmiotu

WIŚIE EN oIN D10 21/22

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
8

Semestry

2

Seminarium dyplomowe

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Cwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekt

Seminarium

8

0

0

0

0

0

18

Cele przedmiotu

Cel 1 Znajomość wymagań stawianych pracom dyplomowym inżynierskim. Poznanie formalnych zasad i warunków
pisania i obrony pracy dyplomowej (w tym przebiegu egzaminu dyplomowego). Nabranie wprawy w publicznym
występowaniu i obronie swojego stanowiska.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Bez wymagań wstępnych.

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności Umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
EK2 Umiejętności Umiejętność przygotowania czytelnej prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem własnych
dokonań i osiągnięć.
EK3 Umiejętności Nabycie umiejętności publicznego prezentowania wyników swoich prac z wykorzystaniem technik multimedialnych.
EK4 Kompetencje społeczne Umiejętne uczestniczenie w dyskusji, argumentowanie i obrona swoich racji.

6

Treści programowe
Seminarium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Omówienie wymagań stawianych pracom dyplomowym inżynierskim.
Przedstawienie zasad oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta.
Omówienie toku przeprowadzania obrony pracy dyplomowej.

3

S2

Omówienie zasad prawa autorskiego obowiązującego podczas pisania pracy
dyplomowej. Przedstawienie zasad działania systemu antyplagiatowego.

3

S3

Prezentacja postępów w pracach dyplomowych studentów. Prezentacje tych prac
oraz dyskusja.

12

Narzędzia dydaktyczne

N1 Prezentacje multimedialne
N2 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

18

Konsultacje przedmiotowe

1

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

15

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

16

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

50

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Opracowanie i przedstawienie prezentacji
Ocena podsumowująca
P1 Prezentacja i aktywność w zajęciach
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Uzyskanie oceny pozytywnej z każdego efektu kształcenia.
W2 Obecność na 90% zajęć seminaryjnych.
W3 Uzyskanie pozytywnej oceny formującej.

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Brak podstawowych umiejętności dotyczących efektu kształcenia.

Na ocenę 3.0

Bardzo słaba umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

Na ocenę 3.5

Słaba umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
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Na ocenę 4.0

Dobra umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

Na ocenę 4.5

Ponad dobra umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobra umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Brak podstawowych umiejętności dotyczących efektu kształcenia.

Na ocenę 3.0

Bardzo słaba umiejętność przygotowania czytelnej prezentacji.

Na ocenę 3.5

Słaba umiejętność przygotowania czytelnej prezentacji.

Na ocenę 4.0

Dobra umiejętność przygotowania czytelnej prezentacji.

Na ocenę 4.5

Ponad dobra umiejętność przygotowania czytelnej prezentacji ze szczególnym
uwzględnieniem własnych dokonań i osiągnięć.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobra umiejętność przygotowania czytelnej prezentacji ze szczególnym
uwzględnieniem własnych dokonań i osiągnięć.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Brak podstawowych umiejętności dotyczących efektu kształcenia.

Na ocenę 3.0

Bardzo słaba umiejętność publicznego prezentowania wyników swoich prac.

Na ocenę 3.5

Słaba umiejętność publicznego prezentowania wyników swoich prac.

Na ocenę 4.0

Dobra umiejętność publicznego prezentowania wyników swoich prac.

Na ocenę 4.5

Ponad dobra umiejętność publicznego prezentowania wyników swoich prac.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobra umiejętność publicznego prezentowania wyników swoich prac.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Brak podstawowych kompetencji dotyczących efektu kształcenia.

Na ocenę 3.0

Bardzo słabe uczestniczenie w dyskusji, bardzo słabe argumentowanie i obrona
swoich racji.

Na ocenę 3.5

Słabe uczestniczenie w dyskusji, słabe argumentowanie i obrona swoich racji.

Na ocenę 4.0

Dobre uczestniczenie w dyskusji, dobre argumentowanie i obrona swoich racji.

Na ocenę 4.5

Ponad dobre uczestniczenie w dyskusji, ponad dobre argumentowanie i obrona
swoich racji.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobre uczestniczenie w dyskusji, bardzo dobre argumentowanie i obrona
swoich racji.
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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

K1_U01
K1_U10

Cel 1

S2

N2

P1

EK2

K1_U04
K1_U09

Cel 1

S3

N1

F1 P1

EK3

K1_U04
K1_U09

Cel 1

S3

N1 N2

F1 P1

EK4

K1_K05
K1_K07

Cel 1

S1 S3

N2

P1

11

Wykaz literatury

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Wiesław Zima (kontakt: zima@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab.inż. Wiesław Zima (kontakt: wieslaw.zima@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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