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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Seminarium dyplomowe, PG_00036784

Kierunek studiów Inżynieria środowiska

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

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
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 30.0 30
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

30 5.0 15.0 50

Cel przedmiotu Celem kursu jest pogłębienie wiedzy dyplomantów oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego wraz z 
nadzorem nad przygotowywaniem pracy dyplomowej magisterskiej
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W08] ma wiedzę niezbędną 
do rozumienia społecznych, 
ekonomicznych, prawnych i 
innych pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności 
inżynierskiej oraz ich 
uwzględniania w praktyce 
inżynierskiej

ma wiedzę niezbędną do 
rozumienia społecznych, 
ekonomicznych, prawnych i 
innych pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności 
inżynierskiej oraz ich 
uwzględniania w praktyce 
inżynierskiej

[K7_U02] potrafi pracować 
indywidualnie i w zespole; potrafi 
ocenić czasochłonność zadania; 
potrafi kierować małym zespołem 
w sposób zapewniający realizację 
zadania w założonym terminie

potrafi pracować indywidualnie i w 
zespole; potrafi ocenić 
czasochłonność zadania;

[K7_K01] potrafi myśleć i działać 
w sposób kreatywny, 
przedsiębiorczy; potrafi określić 
priorytety służące realizacji 
zadania indywidualnego lub 
grupowego; rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się i 
ponoszenia odpowiedzialności 
zawodowej za działalność swoją 
oraz zespołu

potrafi myśleć i działać w sposób 
kreatywny, przedsiębiorczy; potrafi 
określić priorytety służące 
realizacji zadania indywidualnego 
lub grupowego; rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się i 
ponoszenia odpowiedzialności 
zawodowej za działalność swoją 
oraz zespołu

[K7_U04] potrafi przygotować i 
przedstawić prezentację na temat 
realizacji zadania projektowego 
lub badawczego oraz poprowadzić 
dyskusję dotyczącą 
przedstawionej prezentacji

potrafi przygotować i przedstawić 
prezentację na temat realizacji 
zadania projektowego lub 
badawczego oraz poprowadzić 
dyskusję dotyczącą 
przedstawionej prezentacji

[K7_K02] rozumie potrzebę 
formułowania i przekazywania 
społeczeństwu informacji i opinii 
dotyczących osiągnięć inżynierii 
środowiska i innych aspektów 
działalności inżyniera branży 
sanitarnej; ma świadomość 
ważności i rozumie 
pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżynierskiej; 
podejmuje starania, aby 
przekazać takie informacje i opinie 
w sposób powszechnie 
zrozumiały, przedstawiając różne 
punkty widzenia

rozumie potrzebę formułowania i 
przekazywania społeczeństwu 
informacji i opinii dotyczących 
osiągnięć inżynierii środowiska i 
innych aspektów działalności 
inżyniera branży sanitarnej; ma 
świadomość ważności i rozumie 
pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżynierskiej; 
podejmuje starania, aby 
przekazać takie informacje i opinie 
w sposób powszechnie 
zrozumiały, przedstawiając różne 
punkty widzenia

Treści przedmiotu Wymagania dot. realizacji pracy dyplomowej

 

Omówienie bieżących zmian i wyzwań gospodarski komunalnej w tym założenia gospodarki o obiegu 
zamkniętym, oraz miasta przyszłości w aspekcie mitygacji emisji CO2 z działalności antropogenicznej oraz 
adaptacja miast do zmian klimatu na przykładzie gospodarki wodnej. 

 

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
przygotowanie prezentacji 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur • Świat na rozdrożu, Sonia Draga, Katowice 2012, 
ISBN 978-83-7508-520-4,

• Rewolucja energetyczna. Ale po co?, Sonia Draga, Katowice 2015, 
ISBN 978-83-7508-667-6

• Polski węgiel, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, 
ISBN 978-83-64682-77-3; praca zbiorowa wśród autorów Edwin 
Bendyk, Urszula Papajak, Michał Sutowski

• Nauka o klimacie, Sonia Draga, Katowice 2018, 
ISBN 978-83-8110-659-7 razem z Szymonem Malinowskim i 
Aleksandrą Kardaś

Uzupełniająca lista lektur Najnowsze dyrektywy i regulację UE 
Adresy eZasobów

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sonia_Draga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sonia_Draga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788375085204
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788375085204
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788375085204
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788375085204
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788375086676
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788375086676
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788375086676
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788375086676
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_Krytyki_Politycznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_Krytyki_Politycznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788364682773
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788364682773
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788364682773
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788364682773
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edwin_Bendyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edwin_Bendyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edwin_Bendyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edwin_Bendyk
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Micha%C5%82_Sutowski&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Micha%C5%82_Sutowski&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788381106597
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788381106597
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788381106597
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788381106597
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Malinowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Malinowski
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Pojęcia:

 

- syndrom potoku miejskiego

- miasta wrażliwe na wodę

- adaptacja miast do zmian klimatu 

-mitygacja emisji antropogenicznego CO2  

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


