Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek studiów: Elektrotechnika

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: Elek

Stopień studiów: I
Specjalności: Automatyka w układach elektrycznych,Inżynieria systemów elektrycznych,Trakcja elektryczna
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Methodology for Studying
WIEiK ELEKTROTECH oIS PO6 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

1.00
1

Semestry

2

Metodyka studiowania

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

1

15

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Celem przedmiotu jest przyjazne wprowadzenie nowoprzyjętego studenta w środowisko akademickie Politechniki Krakowskiej oraz ukształtowanie umiejętności i nawyków w celu łatwiejszego przyswajania wiedzy
dla osiągnięcia potrzebnych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie inżyniera.

Kod archiwizacji: 64A34416
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Chęć zdobywania wiedzy i szanowanie elementarnych zasad współżycia społecznego

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zasady funkcjonowania środowiska akademickiego Politechniki Krakowskiej. Postawa etyczna studenta.
EK2 Umiejętności Regulamin studiów Politechniki Krakowskiej jako przewodnik w procesie kształcenia.
EK3 Wiedza Oferta Uczelni skierowana do studentów. Studia w Politechnice i za granicą.
EK4 Wiedza Jak studiować? Wiedza i umiejętności składnikiem kwalifikacji. Wiarygodność i przydatność wiedzy
z internetu.
EK5 Umiejętności Praca indywidualna i zespołowa. Formy wyrażania nabytej wiedzy. Umiejętności etyczne i zawodowe inżyniera - absolwenta PK.
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Treści programowe
Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Srodowisko akademickie Politechniki. Struktura Uczelni i Wydziału. Obieg
informacji. Zarzadzenia i regulaminy. Istota Immatrykylacji i ślubowania
przyjętych na studia. Relacje pomiędzy pracownikami n-d z studentami.
Zagrożenia środowiskowe.

3

W2

Regulamin studiów Politechniki Krakowskiej. Prawa i obowiązki studenta. Istota
immatrykulacji i ślubowania przyjętych na studia. Organizacja roku
akademickiego, sesji egzaminacyjnych, toku studiów. Zasady prowadzenia zaliczeń,
egzamniów i praktyk. Egzamun dyplomowy.

3

W3

Formy kształcenia stacjonarne, niestacjonarne, na odległość w ramach Uczelni.
Studia za granicą w ramach wymiany.

3

W4

Metody i formy uczenia się. Uczenię sie przy dostępie do wszystkich źródeł wiedzy.
Wiarygodność i przydatność wiedzy z internetu. Prowadzenie notatek. Umacnianie
własnych motywacji. Forma wyrażania nabytej wiedzy.

3

W5

Postawa etyczna studenta. Umiejętności etyczne i zawodowe inżyniera
- absolwenta PK. Uczesnictwo w kulturalnym i sportowym życiu studenckim.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Konsultacje
N3 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

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

5

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

5

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

9

30
1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Brak zainteresowania środowiskiem akademickim.

Na ocenę 3.0

Znana jest ogólna struktura Uczelni, Wydziału. Postawa etyczna zadawalająca.

Na ocenę 3.5

Poznana jest struktura macierzystego Wydziału. Postawa etyczna zadawalająca.

Na ocenę 4.0

Dobre rozeznanie środowiska akademickiego. Postawa etyczna zadawalająca.

Na ocenę 4.5

Bardzo dobre rozeznanie środowiska akademickiego. Postawa etyczna dobra.

Na ocenę 5.0

Student nabył pełne rozeznanie środowiska akademickiego. Postawa etyczna
bardzo dobra.
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Efekt kształcenia 2
Na ocenę 2.0

Brak zainteresowania regulaminem studiów na PK.

Na ocenę 3.0

Bardzo słaba znajomość regulaminu studiów na PK.

Na ocenę 3.5

Zadawalająca znajomość regulaminu studiów na PK.

Na ocenę 4.0

Dobra znajomość regulaminu studiów na PK.

Na ocenę 4.5

Bardzo dobra znajomość regulaminu studiów na PK.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobra znajomość regulaminu studiów na PK umożliwiająca udział ciałach
kolegialnych Uczelni i Samorzadzie Studenckim.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Brak wiedzy na temat form i zakresu kształcenia w PK.

Na ocenę 3.0

Ogólna wiedza na temat form i zakresu kształcenia w PK.

Na ocenę 3.5

Zadawalająca wiedza na temat form i zakresu kształcenia w PK.

Na ocenę 4.0

Dobra wiedza na temat form i zakresu kształcenia w PK.

Na ocenę 4.5

Bardzo dobra wiedza na temat form i zakresu kształcenia w PK umożliwiająca
przyszłe kształtowanie własnego rozwoju i wyboru specjalności na donym
kierunku studiów.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobra wiedza na temat form i zakresu kształcenia w PK umożliwiająca
przyszłe kształtowanie własnego rozwoju i wyboru specjalności na donym
kierunku studiów w kraju i za granicą.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Brak rozeznania w sposobie realizacji kształcenia się na wybranym kierunku.
Brak motywacji.

Na ocenę 3.0

Minimalne rozeznanie i przekonanie o trafnym wyborze kierunku studiów. Brak
zdecydowanego uzasadnienia.

Na ocenę 3.5

Zadawalające uczestnictwo w procesie kształcenia.

Na ocenę 4.0

Poprawne uczestnictwo w procesie kształcenia.

Na ocenę 4.5

Przekonanie o koniecznosci systematycznego uczestnictwa w zajęciach
i prowadzenia notatek oraz korzystania z konsultacji.

Na ocenę 5.0

Wyrobione przekonanie o konieczności uczestnictwa we wszystkich rodzajach
zajęc, celowości przygotowywania sie do zaliczeń i egzaminów w sesji
egzamniacyjnej oraz przekonania do umiejętnego korzystania z literatury
podawanej przez wykladowców.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Brak przekonania co do potrzeby pracy własnej w trakcie semestru.
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Na ocenę 3.0

Przyjęcie zasady o konieczności pracy indywidualnej w trakcie semestru.

Na ocenę 3.5

Dotrzeganie potrzeby łączenia pracy własnej z pracą w zespole dla przyspieszenia
realizacji zadań i wyrabiania orzaz utrwalania zasad pracy w zespole.

Na ocenę 4.0

Nabycie umiętności komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności przekazywania
nabytej wiedzy w trakcie sprawdzianów pisemnych i egzaminów ustnych.

Na ocenę 4.5

Wyrobienie poczucia o konieczności kształtowania umiejętności etycznych
w trakcie trwania studiów.

Na ocenę 5.0

Dążenie do osiągnięcia kwalifikacji zawodowych przyszłego inżyniera - absolwenta
PK.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1

N1 N3

F1

EK2

Cel 1

W2

N1 N3

F1

EK3

Cel 1

W3

N1 N3

F1

EK4

Cel 1

W4

N1 N3

F1

EK5

Cel 1

W5

N1 N3

F1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Półturzycki J. — Jak studiować. Poradnik metodyczny., Toruń, 1997, Wydawnictwo marszałek A.
[2 ] Polańska A. — Sztuka studiowania, Gdynia, 1997, Wydawnistwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
w Gdyni
[3 ] Strzeszewska A., Nojszewska J. — Poradnik dobrego wychowania - savoir vivre, Toruń, 2004, Wydawnictwo
Literackie

Literatura uzupełniająca
[1 ] Półturzycki J., Gieseke W. — Kultura studiowania w okresie transformacji. Studium porównawcze., Warszawa, 2001, Wydawnictwo Akademickie Żak
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Andrzej Szromba (kontakt: aszromba@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Andrzej Szromba (kontakt: aszromba@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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