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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Seminarium dyplomowe, PG_00044351

Kierunek studiów Budownictwo

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Katedra Inżynierii Transportowej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Marcin Budzyński
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 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 65.0 100

Cel przedmiotu Wyrobienie umiejętności samodzielnego poszukiwania literatury, przygotowywania prezentacji
audiowizualnej, publicznego referowania i udziału w dyskusji. Sprawdzanie postępów w przygotowaniu 
pracy dyplomowej.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W15] ma uporządkowaną i 
pogłębioną wiedzę z zakresu 
kierunku budownictwo, w ramach 
oferowanych specjalności i profili 
dyplomowania

Student potrafi użyć swojej wiedzy
do rozwiązania specyficznego
zagadnienia naukowo - 
inżynierskiego

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_K03] potrafi myśleć i działać 
w sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy oraz działać na 
rzecz interesu publicznego

Student potrafi rozwiązywać 
problemy

[SK2] Ocena postępów pracy
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy

[K7_U15] posiada zaawansowane 
umiejętności z zakresu kierunku 
budownictwo, w ramach 
oferowanych specjalności i profili 
dyplomowania

Student ma specjalistyczną 
wiedzę na temat zagadnienia 
rozważanego w swojej pracy
dyplomowej.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_K05] umie kierować zespołem 
w sposób odpowiedzialny, z 
poszanowaniem zasad 
bezpieczeństwa pracy

Student potrafi przekazywać 
wiedzę.

[SK2] Ocena postępów pracy
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy

[K7_K04] rozumie potrzebę 
przekazywania społeczeń-stwu 
wiedzy na temat budownictwa i 
podtrzy-mywania etosu zawodu 
inżyniera budownictwa

Student potrafi rozwiązywać 
problemy

[SK2] Ocena postępów pracy
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy

Treści przedmiotu Przygotowanie konspektu pracy. Technika wykonywania studiów literatury. Prezentacja postępów pracy, 
Dyskusja nad prezentowanym materiałem.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Specjalistyczne umiejętności w zakresie kierunku budownictwo, w ramach profilu dyplomowania

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Prezentacja postępów pracy 80.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Artykuły i opracowania publikowane w czasopismach naukowych i 
materiałach konferencyjnych związane z tematem pracy dyplomowej. 
Publikacje książkowe - wytyczne, raporty oraz zagadnienia prawne 
dotyczące zakresu pracy. Pozycje krajowe  i zagraniczne.

Uzupełniająca lista lektur Zasoby internetu
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Cel i zakres pracy.

 

2. Metody badawcze

3. Narzędzia badawcze.

4. Metodyka prowadzenia studiów literatury

5. Wnioskowanie

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


