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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Diploma seminar
M8A4

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

4.00
3

Semestry

2

Seminarium dyplomowe

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

3

0

0

0

0

0

30

Cele przedmiotu

Cel 1 Nabycie umiejętności opracowywania wyników badań, zasady cytowania literatury, elementy prawa autorskiego.
Cel 2 Nabycie umiejętności przygotowywania prezentacji multimedialnych, metody prezentacji wyników, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

Kod archiwizacji: 9CC3D49D

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Uzyskanie informacji z zakresu edycji dokumentów, formatowania tekstu, przygotowywania materiału ilustracyjnego oraz finalnego opracowania edytorskiego prac.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zna perspektywy i trendy rozwoju konstrukcji maszyn i urządzeń i materiałów, mechaniki teoretycznej, wytrzymałości materiałów, termodynamiki, mechaniki płynów. W największym stopniu w zakresie swojej wybranej
specjalności inżynierskiej ale również w zakresie ogólnej mechaniki i budowy maszyn.
2 Zna metody projektowe i obliczeniowe. Zna metody pozwalające zaprojektować proces technologiczny. Zna metody graficznego zapisu konstrukcji w mechanice ze szczególnym uwzględnieniem swojej specjalności.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu służące do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz nauk powiązanych zarówno w języku polskim
jak i obcym.
EK2 Umiejętności Potrafi samodzielnie przygotować informację, w języku polskim i obcym, dotyczącą rozwiązywanego problemu, sporządzić raport w formie pisemnej i ustnej, udokumentowany odpowiednimi przypisami
literaturowymi. Potrafi napisać publikację w języku polskim i obcym dotyczącą własnych badań naukowych.
EK3 Umiejętności Potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu służące do rozwiązywania złożonych
problemów inżynierskich z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz nauk powiązanych zarówno w języku
polskim jak i obcym.
EK4 Umiejętności Potrafi wyciągać wnioski z zasobów informacji zgromadzonych z różnych źródeł konfrontować
źródła, wyciągać wnioski i formułować opinie uzasadnione. Podchodzić krytycznie do informacji z różnych
źródeł i porównywać je.
EK5 Kompetencje społeczne otrafi wyznaczać cele strategiczne, taktyczne, operacyjne i związane z tym priorytety służące realizacji zadań zarówno wyznaczonych przez innych jak i określonych przez siebie.
EK6 Kompetencje społeczne Ma świadomość swojej roli i misji specjalistycznie wykształconego magistra inżyniera w społeczeństwie, w szczególności w zakresie propagacji nowoczesnych rozwiązań technicznych, ich
wpływu na polepszenie jakości życia mieszkańców, jakości i konkurencyjności ich pracy. Potrafi te opinie
sformułować i przekazać w sposób zrozumiały dla otaczającej go społeczności. Potrafi swoją wiedzę przełożyć na język mediów elektronicznych jak i środków masowego przekazu, potrafi przedstawić ważne problemy
inżynierskie ze zwróceniem uwagi na główne elementy oraz przedstawić racjonalne argumenty za i przeciw
analizowanym pomysłom i proponowanym rozwiązaniom.

6

Treści programowe
Seminarium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Zasady opracowywania wyników badań, zasady cytowania literatury, elementy
prawa autorskiego.

2

S2

Zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych, metody prezentacji
wyników, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

2

Strona 2/7

Liczba
godzin

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Seminarium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

S3

Wiadomości z zakresu edycji dokumentów, formatowania tekstu, przygotowywania
materiału ilustracyjnego oraz finalnego opracowania edytorskiego prac.

2

S4

Sposoby przygotowywania i wykonywania prezentacji przez studentów:
przedstawienie stanu pracy oraz planowanych dalszych zamierzeń, dyskusja nad
przyjętymi założeniami, metodyką dalszych prac oraz spodziewanymi efektami.

9

S5

Dyskusja, która stanowi swego rodzaju próbę obrony pracy dyplomowej.

15

Narzędzia dydaktyczne

N1 Dyskusja
N2 Praca w grupach
N3 Ćwiczenia projektowe
N4 Prezentacje multimedialne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

20

Egzaminy i zaliczenia w sesji

10

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

20

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

120

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Student musi uzyskać pozytywną ocenę z każdego efektu kształcenia
W2 Wymagana obecność studenta na zajęciach seminaryjnych
W3 Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen za projekt i prezentację indywidualną.
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi pozyskać z literatury i zaprezentować podstawową wiedzę
z zakresu realizowanego projektu.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi samodzielnie przygotować prostą prezentację z zakresu
realizowanego projektu i zaprezentować ją z wykorzystaniem własnych notatek.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3
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Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi pozyskać z literatury podstawowe informacje dotyczące sposobów
rozwiązania zagadnienia inżynierskiego z zakresu realizowanego projektu.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi porównać i ocenić przydatność informacji na temat realizowanego
projektu pochodzących z różnych źródeł.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi określić podstawowy cel realizowanego przez siebie projektu.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 6

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Potrafi zaprezentować argumenty za i przeciw związane z realizowanym
projektem i przełożyć je na język mediów elektronicznych.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

-
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K2_W13,
K2_UO01,
K2_UO03,
K2_UO05

Cel 1

S1 S5

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK2

K2_UO01,
K2_UO03

Cel 2 Cel 3

S2 S3 S4 S5

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK3

K2_W15,
K2_W16,
K2_UO01,
K2_UO03,
K2_UO05

Cel 1

S1 S5

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK4

K2_UO01,
K2_UO03,
K2_UO05

Cel 2 Cel 3

S2 S3 S4 S5

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK5

K2_UO01,
K2_UO03,
K2_UO05,
K2_K04,
K2_K05

Cel 1 Cel 2

S1 S2 S4 S5

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK6

K2_UO01,
K2_UO03,
K2_K06,
K2_K07

Cel 1 Cel 2

S1 S2 S4 S5

N1 N2 N3 N4

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Blein B. — Sztuka prezentacji wystąpień publicznych, Warszawa, 2009, ReadMe

Literatura uzupełniająca
[1 ] Lenar P. — Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak uniknąć 27 najczęściej popełnianych błędów?, Gliwice, 2010, Helion
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Edward Lisowski (kontakt: lisowski@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab. inż. Edward Lisowski (kontakt: lisowski@mech.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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