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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA, PG_00047612

Kierunek studiów Chemia budowlana

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
Niektóre publikacje naukowe i 
inne teksty źródłowe mogą być 
dostępne wyłącznie w języku 
angielskim.

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 20.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Chemii Analitycznej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
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 0.0 0
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

0 50.0 450.0 500

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przygotowanie pracy dyplomowej
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U04] potrafi przygotować i 
przedstawić pracę o charakterze: 
badawczym, projektowym, 
aplikacyjnym, analizy teoretycznej 
zagadnienia praktycznego lub 
monograficznym oraz potrafi 
korzystać z naukowych baz 
danych i komercyjnych 
programów obliczeniowych

Student umie korzystać z baz 
danych w celu wyszukiwania 
informacji powiązanych z 
zagadnieniami bezpośrednio 
powiązanymi z tematyką pracy. 
Na podstawie wyszukanych 
informacji potrafi również 
przygotować tekst o charakterze 
projektowym wraz z analizą 
opracowywanego zagadnienia.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_U08] ma umiejętności 
językowe  w zakresie znajomości 
słownictwa i zwrotów w języku 
angielskim oraz rozumienia 
specjalistycznych, 
anglojęzycznych opracowań i 
materiałów w obszarze chemii 
budowlanej

Student umie analizować 
anglojęzyczne publikacje 
naukowe, przetwarzać dane tam 
się znajdujące i korzystać ze 
zdobytej wiedzy w ramach 
przygotowania pracy dyplomowej

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_U01] potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury, baz danych 
oraz innych, właściwie dobranych 
źródeł, także w języku angielskim; 
potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich 
interpretacji, a także wyciągać 
wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie

Student potrafi korzystać z baz 
publikacyjnych oraz umie 
przygotować pracę teoretyczną 
ściśle powiązaną z zagadnieniem 
będącym celem pracy dyplomowej.

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

[K7_U14] potrafi wykonać 
zaawansowane rozwiązania 
projektowe urządzeń i obiektów, w 
szczególności urządzeń, 
obiektów, systemów, procesów, 
usług z zakresu chemii budowlanej

Student potrafi analizować dane 
uzyskane w ramach 
przeprowadzonych badań i umie 
oszacować zasadność i 
możliwości wdrożenia badanej 
technologii stabilizacji/
wytwarzania materiałów 
budowlanych. Student potrafi 
również oszacować 
bezpieczeństwo środowiskowe 
badanego podejścia.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_W02] ma poszerzoną i 
pogłębioną wiedzę z zakresu 
chemii niezbędną do opracowania 
technologii wytworzenia 
materiałów metalicznych, 
ceramicznych, polimerowych lub 
kompozytowych oraz do 
określenia sposobu degradacji 
chemicznej tych materiałów

Student wie jak zaprojektować 
metodę wytwarzania 
ekologicznego materiału 
budowlanego oraz/lub potrafi 
oszacować jego degradację na 
podstawie badań wymywalności.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

Treści przedmiotu Zależne od charakterystyki przygotowywanej pacy. W przypadku studentów kierunku chemia budowlana są 
to treści dotyczące jakości materiałów budowlanych oraz badań ich struktury, składu czy stopnia ich 
degradacji w czasie.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę anglojęzycznej literatury naukowej.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Ocena pracy dyplomowej 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Publikacje i inne pozycje literaturowe dotyczące zagospodarowania 
odpadów jako dodatki do materiałów budowlanych lub wykorzystania 
analityki chemicznej w budownictwie

 

Bartłomiej Michał Cieślik, Marek Zając, Agnieszka Gałuszka, Piotr 
Konieczka, Comprehensive stabilization of all streams of solid residues 
formed during sewage sludge thermal treatmentCase study, Journal of 
Cleaner Production, 178, 757-767, 2018.

Lesław Świerczek, Bartłomiej Michał Cieślik, Piotr Konieczka, 
Challenges and opportunities related to the use of sewage sludge ash 
in cement-based building materialsA review, Journal of Cleaner 
Production, 287, 125054, 2021.

Elżbieta Haustein, Aleksandra Kuryłowicz-Cudowska, Aneta 
Łuczkiewicz, Sylwia Fudala-Książek, Bartłomiej Michał Cieślik, 
Influence of Cement Replacement with Sewage Sludge Ash (SSA) on 
the Heat of Hydration of Cement Mortar, Materials, 15, 1547, 2022.
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Uzupełniająca lista lektur Bartłomiej Michał Cieślik, Jacek Namieśnik, Piotr Konieczka, Review of 
sewage sludge management: standards, regulations and analytical 
methods, Journal of Cleaner Production, 90, 1-15, 2015

 

Bartłomiej Cieślik, Piotr Konieczka, A review of phosphorus recovery 
methods at various steps of wastewater treatment and sewage sludge 
management. The concept of no solid waste generation and analytical 
methods, Journal of Cleaner Production, 142, 1728-1740, 2017

Lesław Świerczek, Bartłomiej Michał Cieślik, Piotr Konieczka, The 
potential of raw sewage sludge in construction industrya review, 
Journal of cleaner production, 200, 342-356, 2018

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

W ramach przedmiotu studenci będą realizować zadania w następującej kolejności:

 

- Przygotowanie przeglądu literatury

- Opracowanie zagadnień powiązanych z opisywanym tematem

- Prezentacja wyników badań

- Wnioskowanie na podstawie analizy zebranych danych w kontekście wiedzy zdobytej w ramach 
przygotowanego przeglądu literatury

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


