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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Seminarium dyplomowe, PG_00055262

Kierunek studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2024/2025

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 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Technologii Maszyn i Materiałów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski
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 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 36.0 49.0 100

Cel przedmiotu Przygotowanie studenta do samodzielnego rozwiązywania złożonych zadań konstrukcyjnych, 
technologicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych, eksperymentalno-badawczych lub studialno-
twórczych z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K01] odczuwa potrzebę 
samorealizacji poprzez uczenie 
się przez całe życie, w swoim 
działaniu poszukuje 
nowoczesnych i innowacyjnych 
rozwiązań, potrafi myśleć twórczo 
i działać w sposób przedsiębiorczy

Ma świadomość potrzeby ciągłego 
uzupełniania wiedzy fachowej

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U05] potrafi przygotować i 
przedstawić prezentację 
dotyczącą wyników analizy zadań 
z obszaru inżynierii produkcji,
potrafi planować i przeprowadzać 
eksperymenty, pomiary, symulacje 
i analizy komputerowe oraz 
interpretować uzyskane wyniki i 
wyciągać wnioski
potrafi wykorzystać metody 
analityczne, symulacyjne oraz 
eksperymentalne do formułowania 
i rozwiązywania zadań w inżynierii 
produkcji

Potrafi rozwiązać zadany problem 
inżynierski oraz przedstawić 
wyniki badań i analiz

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_U04] potrafi opracować 
dokumentację z obszaru 
przygotowania, realizacji i kontroli 
procesów produkcyjnych w języku 
polskim i w języku obcym 
uznawanym za podstawowy dla 
dziedzin nauki, potrafi dokonać 
identyfikacji i sformułować 
podstawowe cele zarządzania 
jakością w cyklu życia wyrobu,
potrafi posługiwać się technikami 
informacyjno-komunikacyjnymi 
właściwymi do realizacji zadań 
typowych w działalności 
inżynierskiej obejmującej 
przygotowanie, wytwarzanie i 
nadzorowanie procesu 
wytwórczego

Potrafi opracować dokumentację z 
obszaru przygotowania, realizacji i 
kontroli procesów produkcyjnych 
w języku polskim i w języku obcym

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_U01] potrafi odszukać 
niezbędne informacje w literaturze 
fachowej, bazach danych i innych 
źródłach, zna podstawowe 
czasopisma naukowe i techniczne 
w zakresie zarządzania produkcją, 
zarządzania jakością i 
eksploatacją, potrafi integrować 
uzyskane informacje, formułować 
wnioski i uzasadniać opinie

Potrafi dokonać przeglądu 
literatury światowej na zadany 
temat oraz pozyskać niezbędne 
informacje

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_U07] potrafi dokonać 
wstępnej analizy ekonomicznej 
podejmowanych działań 
inżynierskich, potrafi dokonać 
krytycznej analizy i oceny 
istniejących przebiegów procesów 
produkcyjnych i działania 
wybranych odcinków systemów 
wytwórczych,
potrafi dokonać identyfikacji 
potrzeb stosowania rozwiązań 
technicznych dla automatyzacji i/
lub robotyzacji stanowisk 
produkcyjnych i sformułować 
specyfikacje wynikających stąd 
ograniczeń i korzyści

Potrafi dokonać analizę 
ekonomiczną podejmowanych 
działań inżynierskich.

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu Prezentacja ustna na wskazany temat - związany z realizowaną pracą dyplomową. Opracowanie pisemne 
swojego wystąpienia.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Wiedza i umiejetności zdobyte na danym kierunku studiów.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Praca seminaryjna/dyplomowa 50.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Literatura stosowana do realizacji indywidualnej pracy dyplomowej

 

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej z 20 czerwca 2018 r. w 
sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów 
prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych na 
studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej

Uzupełniająca lista lektur Literatura stosowana do realizacji indywidualnej pracy dyplomowej
Adresy eZasobów

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

Nie dotyczy


