Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek studiów: Transport

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: TRA

Stopień studiów: II
Specjalności: Systemy transportowe i logistyczne
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Praca przejściowa

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

5.00
3

Semestry

2

3

WIL TRA oIIN E20 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

3

0

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Prezentacja nowoczesnych osiagnieć naukowych, praktycznych rozwiazań systemowych i kierunków aktualnych badań w problematyce zainteresowania grupy w kontekście napisania pracy przejściowej na wysokim
poziomie

Kod archiwizacji: 3F93A636
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość problematyki wykładanej na studiach

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student ma dostęp do unikalnej profesjonalnej i praktycznej wiedzy na temat problematyki będacej
przedmiotem zainteresowania w pracy przejściowej
EK2 Wiedza Student zna podstawowe wymagania i standardy stawiane pracom przejściowym
EK3 Umiejętności Student umie skorzystać z narzędzi formalnych i komputerowych w celu rozwiązania problemów, interpretacji uzyskanych wyników i napisania pracy
EK4 Kompetencje społeczne Student samodzielnie rzetelnie i komunikatywnie formułuje problemy zawarte
w pracy i opisuje uzyskane wyniki przestrzegajac obowiazujacych standardów, zasad etyki i praw autorskich

6

Treści programowe
Ćwiczenia audytoryjne

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Przedstawienie propozycji tematycznych dla seminarium oraz wymagań, które
należy spełnić aby zaliczyć ćwiczenia audytoryjne

2

C2

Ustalenie zakresu, tematyki i formy prowadzenia zajec dostosowanej do poziomu
grupy, wykazywanych zainteresowań, tematów realizowanych prac przejściowych.

2

C3

Przedstawienie wymagań formalnych i zwyczajowych dotyczacych prac
przejściowych oraz formalnej strony procedur dotyczących obrony pracy
i egzaminu dyplomowego

2

C4

Prezentacja nowych osiagniec naukowych, rozwiazan technicznych i kierunków
badań w problematyce zainteresowania grupy (propozycje prezentacji tej
problematyki w pracach przejściowych, udostępnianie źródeł literaturowych
i kontaktów z firmami).

3

C5

Prezentacja wybranych problemów przez studentów i dyskusja wywołana
prezentacją.

3

C6

Rozwiązywanie na bieźąco problemów pojawiających się przy pisaniu prac

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Konsultacje
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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

15

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

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

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
F2 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

*

Na ocenę 3.0

uzyskanie średniego poziomu 60%

Na ocenę 3.5

*

Na ocenę 4.0

uzyskanie średniego poziomu 75%

Na ocenę 4.5

*

Na ocenę 5.0

uzyskanie średniego poziomu 90%
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Efekt kształcenia 2
Na ocenę 2.0

*

Na ocenę 3.0

uzyskanie średniego poziomu 60%

Na ocenę 3.5

*

Na ocenę 4.0

uzyskanie średniego poziomu 75%

Na ocenę 4.5

*

Na ocenę 5.0

uzyskanie średniego poziomu 90%
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

*

Na ocenę 3.0

uzyskanie średniego poziomu 60%

Na ocenę 3.5

*

Na ocenę 4.0

uzyskanie średniego poziomu 75%

Na ocenę 4.5

*

Na ocenę 5.0

uzyskanie średniego poziomu 90%
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

*

Na ocenę 3.0

uzyskanie średniego poziomu 60%

Na ocenę 3.5

*

Na ocenę 4.0

uzyskanie średniego poziomu 75%

Na ocenę 4.5

*

Na ocenę 5.0

uzyskanie średniego poziomu 90%
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

c2 c4

N1 N2

F1 F2 P1

EK2

Cel 1

c1 c3

N1 N2

F1 F2 P1

EK3

Cel 1

c1 c3 c4 c6

N1 N2

F1 F2 P1

EK4

Cel 1

c1 c5

N1 N2

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK Wiesław Starowicz (kontakt: wstar@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż., prof. PK Wiesław Starowicz (kontakt: wstar@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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