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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 Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Technologii Maszyn i Materiałów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Agata Lisińska-Czekaj
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 5.0 30.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest kontrola postępów pracy studentów związanych z przygotowywaną przez nich pracą 
magisterską, a także umiejętności przedstawiania wyników swojej pracy oraz dyskusji po ich prezentacji.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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

Posiada pogłębioną wiedzę w 
dziedzinie nauki o materiałach, w 
zakresie tematu pracy
magisterskiej.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

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

Posiada przygotowanie do 
czynnego uczestniczenia w 
wykładach, seminariach, 
laboratoriach prowadzonych w 
języku obcym, z zakresu tematu 
pracy magisterskiej.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

[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

Ma wiedzę o tendencjach 
rozwojowych w temacie 
realizowanej pracy magisteriskiej

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[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

Potrafi korzystać z literaturowych
baz danych

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_U02] potrafi określić kierunki 
dalszego rozwoju i zrealizować 
proces samokształcenia w celu 
podnoszenia kompetencji 
zawodowych

Potrafi określić kierunki dalszego
rozwoju w zakresie tematu
realizowanej pracy magisterskiej

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu Przegląd literatury z obszaru będącego przedmiotem badań. Sformułowanie tezy i celów pracy. Określenie 
programu i metodyki badań. Wykonanie badań, analiza i dyskusja wyników oraz wyciągnięcie wniosków. 
Przygotowanie prezentacji pracy związanej z tematyką pracy magisterskiej.
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
 0.0% 0.0%
prezentacja multimedialna 100.0% 100.0%
 0.0% 0.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Zależna od tematu pracy

 

1. Metodologia pracy naukowej, Zieliński Jarosław, Oficyna 
Wydawnicza ASPRA-JR
2. Trening umiejętności osobistych i społecznych. Testy, ćwiczenia 
PDF. Katarzyna Płuska
3. Elementy metodyki rozprawy doktorskiej. Opracowanie zbiorowe,

Uzupełniająca lista lektur 1. Szkoła mówców. Myśl i prezentuj inaczej niż wszyscy. Buksak Lidi, 
2018 Onepress
2. Taka praca nie ma sensu czyli jak zarządzać swoją energią. 
Schwartz Ton, 2020, MT Biznes2015, wydawnictwo: DIFIN

Adresy eZasobów

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

Nie dotyczy


