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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Seminarium dyplomowe, PG_00041688

Kierunek studiów Transport i logistyka, Transport i logistyka

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy polski

Semestr studiów 7 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Lech Rowiński
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 5.0 15.0 50

Cel przedmiotu Przygotowanie studenta do opracowania projektu dyplomowego i egzaminu dyplomowego

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K01] ma świadomość 
potrzeby ciągłego doskonalenia w 
zakresie wykonywanego zawodu 
oraz zna możliwości dalszego 
kształcenia się

Student jest świadom ciągłego 
rozwoju wiedzy społecznej i 
technicznej i związanej z tym 
konieczności doskonalenia 
zawodowego

[SK2] Ocena postępów pracy

[K6_U01] potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury, baz danych 
oraz innych źródeł; weryfikować i 
systematyzować uzyskane 
informacje, dokonywać ich 
interpretacji oraz wyciągać 
wnioski, formułować i uzasadniać 
opinie

Student potrafi pozyskiwać 
informacje niezbędne do 
wykonania zadania określonego w 
temacie pracy dyplomowej z 
wykorzystaniem automatycznych 
funkcji zarządzania cytowaniami

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_U02] potrafi pracować 
indywidualnie i w zespole, 
porozumiewać się przy użyciu 
różnych technik w środowisku 
zawodowym, a także 
dokumentować, analizować i 
przedstawiać wyniki swojej pracy, 
potrafi oszacować czas potrzebny 
na realizację powierzonego 
zadania

Student potrafi przygotować 
przedstawienie zarysów swojej 
pracy dyplomowej  w postaci 
prezentacji multimedialnej

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu Regulaminy dotyczące przygotowania prac dyplomowych na Politechnice Gdańskiej i Wydziale 
Oceanotechniki i Okrętownictwa, Proces życia wyrobu i związanej z tym dokumentacji technicznej, Normy 
dotyczące wykonania dokumentacji technicznej, Zasady zarządzania dokumentacją techniczną. Badania 
wyrobów w różnych fazach życia i nadzór nad ich stanem technicznym. Prezentacja tematów prac 
dyplomowych i przygotowanych opracowań.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Prezentacja PP wskazanych 
tematów subject

60.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na 
Politechnice Gdańskiej

 

2. Regulamin zasad dyplomowania oraz prowadzenie prac 
dyplomowych obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019, 
procedura wydziałowa zatwierdzona przez RW WIMIO PG.

3. Wytyczne dla autorów prac dyplomowych lub projektów 
dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice 
Gdańskiej, załącznik nr 1 do zarządzenia rektora PG nr 49/2014 z 5 
grudnia 2014 r.

4. Procedura weryfikacji prac dyplomowych  w zakresie ochrony 
własności intelektualnej,

Uzupełniająca lista lektur 1. PN_EN_ISO_5457_2002 Dokumentacja techniczna wyrobu - 
Wymiary i układ arkuszy rysunkowych

 

2. PN_EN_ISO_7200_2007 Dokumentacja techniczna wyrobu-Pola 
danych w tabliczkach rysunkowych

3. PN_EN_ISO_11442_2008 Dokumentacja techniczna wyrobu - 
Zarządzanie dokumentami

4. PN_M_01174_1991 Dokumentacja techniczna-Dokumenty zmian 
technicznych Zakres informacji i wytyczne projektowania formularzy

5. PN_N_01636_1991 Dokumentacja techniczna - Sposoby 
nanoszenia zmian

6. Rozporządzenie w spr. sposobu realizacji przez NCBiR badań 
naukowych i prac rozw. na rzecz OiB-poziomy gotowosci technologii

7. NO-06-A101 - Postanowienia ogólne

8. NO-06-A103- Wymagania środowiskowe

9. NO-06-A105 - ogólne zasady badan oraz odbioru

10.NO-06-A107 -badania środowiskowe

1. ISO 14641:2018 Electronic document management - Design and 
operation of an information system for the preservation of electronic 
documents - Specifications

2. ISO/TR 15801:2017 Document management - Electronically stored 
information -- Recommendations for trustworthiness and reliability

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


