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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Formy prezentacji wyników badawczych i naukowych, PG_00057430

Kierunek studiów Oceanotechnika

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Maciej Reichel
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 0.0 0.0 0

Cel przedmiotu Przygotowanie serii artykułów naukowych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K82] posiada przygotowanie 
do czynnego uczestniczenia w 
wykładach, seminariach, 
laboratoriach prowadzonych w 
języku obcym

Student umie wygłosić referat w 
języku angielskim

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

[K7_K04] potrafi odpowiednio 
określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie 
celu lub innych zadań, prawidłowo 
identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem 
zawodu

Student potrafi opracować 
harmonogram przygotowania 
artykułu naukowego

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy

Treści przedmiotu Opracowanie harmonogramu przygotowania artykułu.

 

Opracowanie planu artykułu.

Napisanie artykułu.

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

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

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Blackwell, Martin - A scietific appraoch to scietific writing
Uzupełniająca lista lektur Weber E. J., Katz P. P., Waeckerle J. F., Callaham M. L. Author 

perception of peer review: impact of review quality and acceptance on 
satisfaction. JAMA. 2002; 287:2790-3.

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Plan artykułu

 

Zarys treści

Opracowanie prezentacji na konferencję

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


