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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Seminarium dyplomowe, PG_00038981

Kierunek studiów Chemia budowlana

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
polski/angielski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

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 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 10.0 25.0 50

Cel przedmiotu Celem zajęć jest opracowanie podstaw dot. wiedzy danego Dyplomanta/danej Dyplomantki i 
usystematyzowania wiedzy w zakresie badań prowadzonych w ramach prac magisterskich i przygotowania 
danej osoby do wyzwań rynku pracy i/lub planowanych doktoratów.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U09] potrafi formułować i 
testować hipotezy związane z 
problemami inżynierskimi i 
badawczymi

student przedstawia możliwe do 
zweryfikowania hipotezy 
badawcze w oparciu o 
zaproponowany do realizacji 
temat pracy mgr. oraz wskazuje 
jak będą one potwierdzane/
zaprzeczane

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[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 ma szeroką wiedzę i 
umiejętności praktyczne w 
zakresie poszukiwania informacji i 
gromadzenia danych źródłowych 
(również w języku angielskim)

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_U12] potrafi przeprowadzić 
analizę i dokonać wyboru, 
uzasadnić i zastosować 
nowoczesne rozwiązania obiektów 
i urządzeń w zakresie zgodnym z 
wybraną specjalnością

student posiada i ugruntowuje 
wiedzę o możliwościach jakie 
dostarczają mu bazy danych w 
aspekcie poszukiwania i 
zastosowania zdobytej wiedzy do 
realizacji prac badawczych

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_U05] potrafi dokonać 
krytycznej analizy materiałów 
źródłowych i potrafi przygotować 
do druku własne opracowanie 
oraz prezentację ilustrującą 
zaawansowane problemy 
techniczne z zakresu technologii 
chemicznej

student posiada pogłębioną 
wiedzę nt. krytycznej analizy 
uzyskanych wyników własnych i 
dostępnych w literaturze

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
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 posiada ugruntowaną 
wiedzę i słownictwo anglojęzyczne 
w obszarze tematyki pracy i 
szeroko rozumianej chemii 
budowlanej

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

Treści przedmiotu Szereg prezentacji, konsultacji, pracy własnej opisujących podstawy badawcze zaplanowane w ramach prac 
magisterskich, metod rozwiązywania problemów, wiedzy, prezentacji i interpretacji wyników, wyciągania 
wniosków, wskazywania mocnych i słabych stron wykonanych badań.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

- wiedza dot. metod analitycznych i materiałoznawstwa oraz technik IT/CAD oraz lingwistycznych

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
prezentacja I - ogólna 
charakterystyka problemu 
badawczego

60.0% 30.0%

prezentacja III - wyniki i ich 
omówienie

60.0% 35.0%

prezentacja II - metody badawcze 
i ich

60.0% 35.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Do ustalenia indywidualnie z danymi dyplomantami.
Uzupełniająca lista lektur -
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Przedstawić ogólnie tematykę badawczą, narzędzia jakie posłużą do rozwiązania problemów, wskazać 
hipotezy badawcze, pokazać metody badawcze, wskazać główne wyniki uzyskane w trakcie realizacji pracy 
i ich interpretację, wskazać mocne i słabe strony pracy.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


