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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Seminarium dyplomowe, PG_00048726

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa, Inżynieria materiałowa, Inżynieria materiałowa

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Technologii Polimerów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk

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

Inżynieria materiałów polimerowych - seminarium dyplomowe - Moodle ID: 30634
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=30634

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 30.0 50

Cel przedmiotu Wdrożenie metodyki prowadzenia pracy naukowej. Weryfikacja rezultatów badań prowadzonych w ramach 
prac magisterskich.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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 z różnych źródeł
pozyskiwać informacje związane z
prowadzonymi badaniami, potrafi
integrować uzyskane informacje,
dokonywać ich interpretacji w
odniesieniu do swojej pracy.

[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_U02] potrafi określić kierunki 
dalszego rozwoju i zrealizować 
proces samokształcenia w celu 
podnoszenia kompetencji 
zawodowych

Student potrafi określić warunki
prowadzenia pracy naukowej w
kierunku uzyskania rezultatów
umożliwiających opracowanie
publikacji naukowej.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_K82] posiada przygotowanie 
do czynnego uczestniczenia w 
wykładach, seminariach, 
laboratoriach prowadzonych w 
języku obcym

Student wykorzystuje biegle
obcojęzyczną literaturę naukową
oraz potrafi przygotować w języku
angielskim prezentację lub
doniesienie konferencyjne na
temat swojej pracy magisterskiej.

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

[K7_W04] posiada pogłębioną 
wiedzę w dziedzinie nauki o 
materiałach, w zakresie 
niezbędnym do opisu i rozumienia 
zależności pomiędzy składem 
chemicznym, strukturą oraz 
własnościami mechanicznymi i 
fizycznymi

Student zna i rozumie zależności 
pomiędzy składem chemicznym,
strukturą oraz własnościami 
mechanicznymi i fizycznymi
polimerów.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K7_W07] ma wiedzę o 
tendencjach rozwojowych i 
najistotniejszych nowych 
osiągnięciach w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla inżynierii 
materiałowej i pokrewnych 
dyscyplin naukowych

Student zna tendencje rozwojowe
i nowe osiągnięcia w inżynierii
materiałów polimerowych.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

Treści przedmiotu Prezentacje i dyskusje dotyczące podstaw teoretycznych, stosowanej metodologii badawczej i interpretacji 
wyników z pracy laboratoryjnej w ramach przygotowywania prac magisterskich.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Realizacja pracy duplomowej magisterskiej

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Ocena prezentacji i dyskusji 50.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Lista lektur jest indywidualnie zalecana przez promotora pracy 
dyplomowej.

Uzupełniająca lista lektur  

 

Zarządzenie Rektora PG 22/2018 z 20 czerwca 2018 r. w sprawie: 
wprowadzenia wytycznych dla autorów prac dyplomowych i projektów 
dyplomowych.Zarządzenie Rektora PG nr 28/2019 z 12 sierpnia 2019 
w sprawie: wprowadzenia wzorów oceny prac i projektów dyplomowych,

 

Adresy eZasobów Podstawowe
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg - Biblioteka PG

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Co jest nowością w pracy magisterskiej?

 

Jak praca przyczyni się do powiększenia stanu wiedzy w dziedzinie inżynierii materiałowej?

Jakie rezultaty praktyczne mogą wyniknąć z wykonywanej pracy badawczej?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


