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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Seminarium dyplomowe, PG_00050036

Kierunek studiów Technologie Kosmiczne i Satelitarne, Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski
Zajęcia prowadzone w języku 
angielskim w przypadku udziału w 
nich studentów zagranicznych 
(program Erasmus)

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektroniki -> Telekomunikacji i Informatyki -> Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Marcin Ciecholewski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Marcin Ciecholewski

dr hab. inż. Marek Moszyński

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15
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

15 5.0 105.0 125

Cel przedmiotu Nadzór nad realizacją pracy dyplomowej magisterskiej, bieżące monitorowanie postępów Dyplomanta, 
przygotowanie do obrony pracy.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W06] Ma wiedzę o trendach 
rozwojowych i najistotniejszych 
nowych osiągnięciach z zakresu 
technologii kosmicznych i 
satelitarnych.

Ma wiedzę o trendach 
rozwojowych i najistotniejszych 
nowych osiągnięciach w obszarze 
związanym z tematyką 
realizowanej pracy magisterskiej.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K7_K01] Ma świadomość stałej 
potrzeby uzupełniania i 
poszerzania swej wiedzy, potrafi 
inspirować i organizować proces 
uczenia siebie i innych.

Realizując pracę magisterską 
student nabywa świadomość 
potrzeby stałego uzupełniania i 
poszerzania swej wiedzy.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_K03] Umie analizować i 
realizować przydzielone zadania 
zachowując wysokie standardy 
techniczne. Potrafi pracować i 
współdziałać w grupie, przyjmując 
w niej różne role. Przestrzega 
zasad etyki zawodowej oraz 
szanuje różnorodność poglądów i 
kultur.

W toku realizacji pracy 
magisterskiej, student identyfikuje 
oraz właściwie rozwiązuje 
problemy techniczne. Umie też 
pracować i współpracować w 
grupie.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_K02] Rozumie 
pozatechniczne aspekty 
działalności w zakresie technologii 
kosmicznych i satelitarnych, 
między innymi jej konsekwencje 
społeczne oraz wpływ na stan 
środowiska. Wyraża opinie 
dotyczące rozwoju techniki i 
związanych z tym zagrożeń.

W wyniku studiów i realizacji pracy 
dyplomowej student rozumie także 
pozatechniczne aspekty 
wykorzystania technologii 
kosmicznych i satelitarnych.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_U02] Potrafi porozumiewać 
się przy użyciu nowoczesnych 
technik komunikacji w środowisku 
zawodowym oraz w innych 
środowiskach. Potrafi 
przygotować ustną prezentację 
opracowań problemów z zakresu 
szczegółowych zagadnień 
technicznych w obszarze 
technologii kosmicznych i 
satelitarnych.

Student potrafi przygotować ustną 
prezentację dotyczącą 
realizowanej pracy dyplomowej i 
jej wyników.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_U01] Potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury, baz danych 
i innych źródeł, także w języku 
obcym, pomocne przy realizacji 
zadań technicznych, potrafi 
integrować uzyskane informacje, 
dokonywać ich interpretacji, a 
także wyciągać wnioski oraz 
formułować i uzasadniać opinie.

W toku realizacji pracy 
magisterskiej, student potrafi 
pozyskiwać informacje z literatury, 
baz danych i innych źródeł, także 
w języku obcym, potrafi 
integrować uzyskane informacje, 
dokonywać ich interpretacji i 
wyciągać wnioski.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu Przygotowanie i przedstawienie przez każdego dyplomanta
prezentacji w formie elektronicznej, przedstawiającej założenia i
podstawy pracy dyplomowej oraz konkretne cele do osiągnięcia na tle
aktualnego stanu wiedzy i praktyki na dany temat. Ponadto student
przedstawia plan pracy i planowany harmonogram realizacji oraz
inne aspekty realizacji pracy dyplomowej, w tym możliwe zagrożenia
(analiza ryzyka). Dyskusja na temat prezentacji.

 

Przygotowanie i przedstawienie przez każdego dyplomanta
prezentacji w formie elektronicznej, przedstawiającej uzyskane
wyniki i osiągnięte cele pracy dyplomowej oraz porównanie
zamierzeń z wynikami. Krytyczna dyskusja na temat prezentacji.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Brak.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Przygotowanie i wygłoszenie 
prezentacji dotyczącej 
zrealizowanej pracy dyplomowej; 
aktywność w dyskusji na temat 
prezentacji innych dyplomantów.

50.0% 50.0%

Przygotowanie i wygłoszenie 
pierwszej prezentacji; aktywność 
w dyskusji na temat prezentacji 
innych dyplomantów.

50.0% 50.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur "Regulamin dyplomowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki 
Politechniki Gdańskiej" (http://www.eti.pg.gda.pl/studenci/druki/) 
"Konspekt pracy magisterskiej", wyd. KIO WETI PG 

Uzupełniająca lista lektur Nie ma wymagań.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Charakterystyka aktualnego stanu wiedzy w obszarze tematu realizowanej pracy dyplomowe i definicja 
problemu do rozwiązania.

 

2. Uzasadnienie potrzeby rozwiązania problemu zdefiniowanego w pracy dyplomowej.

3. Propozycja rozwiązania  problemu zdefiniowanego w pracy dyplomowej.

4. Proponowana struktura pracy dyplomowej i specyfikacja treści poszczególnych rozdziałów, w tym 
kompletna lista cytowanych źródeł. 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


