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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu LABORATORIUM DYPLOMOWE, PG_00048907

Kierunek studiów Biotechnologia

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 75
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

75 10.0 40.0 125

Cel przedmiotu Realizacja eksperymentów przewidzianych w celach pracy dyplomowej

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K01] ma poczucie wagi takich 
postaw jak odpowiedzialność, 
dążenie do celu i sumienność w 
wykonywanej pracy

Student rozumie wagę 
sumienności w realizacji projektów 
i zadań.

[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_W10] zna zasady 
projektowania eksperymentu i 
analizy wyników 
eksperymentalnych

Student wie jak przygotować plan 
realizacji eksperymentu oraz zna 
sposoby analizy wyników.

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

[K7_U09] potrafi projektować 
eksperymenty i analizować wyniki 
eksperymentów

Student wie, jak dobrać 
eksperymenty i przeanalizować 
wyniki, pozwalające na realizację 
celów pracy dyplomowej

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_U13] potrafi sporządzać i 
prezentować referaty, raporty, 
dokumentację eksperymentów, 
procesów technologicznych 
posługując się poprawną 
terminologią naukową i 
specjalistyczną oraz przygotować 
poprawną bibliografię

Student potrafi prowadzić zeszyt 
laboratoryjny i rozumie znaczenie 
jego prowadzenia.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu Zależne od tematu pracy dyplomowej

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Raport z realizacji celów pracy 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Zależna od tematu pracy dyplomowej
Uzupełniająca lista lektur Zależne od tematu pracy dyplomowej
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zależne od tematu pracy dyplomowej
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Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


