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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019
Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: P

Stopień studiów: II
Specjalności: Inżynieria spajania materiałów,Materiały konstrukcyjne

1

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

20.00
7

Semestry

3

MSc thesis
P999

Kod przedmiotu

2

Przygotowanie pracy dyplomowej

Liczba godzin
Semestr

Liczba godzin

7

0.00

Cele przedmiotu

Cel 1 Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień inżynierskich, analitycznych lub projektowych
na podstawie literatury i własnych badań doświadczalnych.
Cel 2 Poszerzenie wiedzy dotyczącej opracowywanego zagadnienia w ramach samokształcenia

Kod archiwizacji: F58E595D
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczone przedmioty zgodnie z planem i programem studiów.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna szczegółowo zagadnienia inżynierskie będące przedmiotem pracy dyplomowej, w sposób
rozszerzony do programu studiów
EK2 Umiejętności Student potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie w ramach kierunku i specjalności
EK3 Umiejętności Student potrafi dobrać i udokumentować przyjętą metodę rozwiązania zadania inżynierskiego
posługując się odpowiednią literaturą
EK4 Kompetencje społeczne Student potrafi dostrzec i uzasadnić uwarunkowania społeczne związane z realizowaną pracą inżynierską
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Treści programowe
Praca dyplomowa
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

PD1

Konsultacja celu i zakresu podjętego tematu pracy

1

PD1

Konsultacja celu i zakresu podjętego tematu pracy

1

PD1

Konsultacja celu i zakresu podjętego tematu pracy

1

PD1

Konsultacja celu i zakresu podjętego tematu pracy

1

PD1

Konsultacja celu i zakresu podjętego tematu pracy

1

PD2

Dyskusja założeń i wariantów rozwiązania tematu

1

PD2

Dyskusja założeń i wariantów rozwiązania tematu

1

PD2

Dyskusja założeń i wariantów rozwiązania tematu

1

PD2

Dyskusja założeń i wariantów rozwiązania tematu

1

PD2

Dyskusja założeń i wariantów rozwiązania tematu

1

PD3

Wybór wariantu - dyskusja zaproponowanego rozwiązania, analiza krytycznych
obszarów projektu

1

PD3

Wybór wariantu - dyskusja zaproponowanego rozwiązania, analiza krytycznych
obszarów projektu

1

PD3

Wybór wariantu - dyskusja zaproponowanego rozwiązania, analiza krytycznych
obszarów projektu

1

PD3

Wybór wariantu - dyskusja zaproponowanego rozwiązania, analiza krytycznych
obszarów projektu

1
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Praca dyplomowa
Lp
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Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

PD3

Wybór wariantu - dyskusja zaproponowanego rozwiązania, analiza krytycznych
obszarów projektu

1

PD4

Analiza szczegółowych rozwiązań, opracowanie końcowego zagadnienia pracy

1

PD4

Analiza szczegółowych rozwiązań, opracowanie końcowego zagadnienia pracy

1

PD4

Analiza szczegółowych rozwiązań, opracowanie końcowego zagadnienia pracy

1

PD4

Analiza szczegółowych rozwiązań, opracowanie końcowego zagadnienia pracy

1

PD4

Analiza szczegółowych rozwiązań, opracowanie końcowego zagadnienia pracy

1

PD5

Analiza całości opracowania, podsumowania i wniosków końcowych

1

PD5

Analiza całości opracowania, podsumowania i wniosków końcowych

1

PD5

Analiza całości opracowania, podsumowania i wniosków końcowych

1

PD5

Analiza całości opracowania, podsumowania i wniosków końcowych

1

PD5

Analiza całości opracowania, podsumowania i wniosków końcowych

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Konsultacje
N2 Dyskusja
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

0

Konsultacje przedmiotowe

15

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

100

Opracowanie wyników

80

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

120

NaN

150

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

465

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

20.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Projekt
P2 Uzgodniona ocena recenzenta i promotora
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Oddanie pracy przygotowanej zgodnie z postawionymi wymogami
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
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Na ocenę 3.0

Pobieżna i mało staranna analiza literatury związana z opracowywanym tematem
pracy

Na ocenę 4.0

więcej niż na 3.0

Na ocenę 5.0

więcej niż na 4.0
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Postawiony problem inżynierski został rozwiązany częściowo a ponadto jest słabo
udokumentowany z licznymi błędami edytorskimi.

Na ocenę 4.0

więcej niż na 3.0

Na ocenę 5.0

więcej niż na 4.0
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

W pracy omówiono tylko niektóre metody rozwiązania problemu i wybrano jedną
z nich bez logicznego uzasadnienia.

Na ocenę 4.0

więcej niż na 3.0

Na ocenę 5.0

więcej niż na 4.0
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Potrafi wskazać główne zalety i wady przyjętego sposobu rozwiązania problemu
inżynierskiego ale nie umie obronić swoich racji

Na ocenę 4.0

więcej niż na 3.0

Na ocenę 5.0

więcej niż na 4.0

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 2

PD1 PD2

N1 N2

F1 P1

EK2

Cel 1

PD2 PD3 PD4

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

Cel 1 Cel 2

PD2 PD3 PD4

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

Cel 1 Cel 2

PD3 PD4

N1 N2

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] — Literatura dostosowana do tematyki pracy, , 0,
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Marek, Kazimierz Hebda (kontakt: mhebda@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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