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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek studiów: Elektrotechnika i Automatyka

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: E_3_4

Stopień studiów: II
Specjalności: Elektroenergetyka,Elektryczne urządzenia sterowania,Informatyczne systemy automatyki,Monitoring
i diagnostyka układów elektrycznych,Współczesne systemy trakcji elektrycznej
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Seminarium dyplomowe

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty dyplomowe

Liczba punktów ECTS

1.00
3

Semestry

2

3

WIEiK EIA oIIS PD1 20/21

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

3

0

0

0

0

0

10

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z formalnymi wymaganiami pracy dyplomowej
Cel 2 Przedstawienie i dyskusja nad zasadniczymi celami wybranego tematu magisterskiej pracy dyplomowej
Cel 3 Nabycie umiejętności prezentacji wyników badań

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podjęcie zatwierdzonego tematu magisterskiej pracy dyplomowej

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Rozeznanie problematyki objętej zakresem wybranego tematu pracy dyplomowej
EK2 Umiejętności Pogłębienie umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury i informacji internetowych
EK3 Umiejętności Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zadań badawczych
EK4 Umiejętności Pogłębienie umiejętności dyskusji i obrony wyników własnych prac badawczych

6

Treści programowe

Lp

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

1

Cel, układ, zakres dyplomowej pracy magisterskiej. Przestrzeganie praw autorskich

2

2

Prezentacje tematyki podjętych prac dyplomowych przez studentów. Dyskusja nad
problematyką poszczególnych prac. Wskazanie ich aspektów interdyscyplinarnych
i pozatechnicznych. Dyskusja nad rozwiązaniem poszczególnych zagadnień
cząstkowych prac dyplomowych

8

Narzędzia dydaktyczne

N1 Dyskusja
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

10

Konsultacje przedmiotowe

6

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

8

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

6

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 Ocena z prezentacji problematyki pracy dyplomowej
F2 Ocena z aktywności podczas dyskusji nad problematyką poszczególnych prac dyplomowych
Ocena podsumowująca
P1 Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z prezentacji problematyki pracy dyplomowej oraz oceny z aktywności,
przy czym ocena z prezentacji uwzględniana jest z wagą 2 a ocena z aktywności z wagą 1
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Obecność na zajęciach seminaryjnych oraz konieczność prezentacji problematyki wybranego tematu dyplomowej pracy magisterskiej

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student zna problematykę pracy dyplomowej tylko w zakresie wynikającym
z planu studiów

Na ocenę 4.0

Student potrafi wskazać interdyscyplinarne i pozatechniczne aspekty wybranej
pracy dyplomowej
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Na ocenę 5.0

Student zna problematykę pracy dyplomowej w zakresie znacznie wykraczającym
poza plan studiów
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi wskazać istotne informacje z literatury polskojęzycznej i stron
internetowych

Na ocenę 4.0

Student potrafi wskazać istotne informacje z literatury polskojęzycznej
i literatury anglojęzycznej i ze stron internetowych

Na ocenę 5.0

Student potrafi wskazać istotne informacje z literatury polskojęzycznej
i literatury anglojęzycznej i ze stron internetowych oraz dokonać ich przydatności
względem wybranego tematu pracy dyplomowej
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi przedstawić tylko koncepcję realizacji tematu wybranej pracy
dyplomowej

Na ocenę 4.0

Student potrafi przedstawić szczegółowe propozycje realizacji tematu wybranej
pracy dyplomowej

Na ocenę 5.0

Student potrafi przedstawić szczegółowe propozycje realizacji tematu wybranej
pracy dyplomowej z uwzględnieniem aspektów interdyscyplinarnych
i pozatechnicznych
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student potrafi przedstawić zagadnienia wybranego tematu pracy dyplomowej

Na ocenę 4.0

Student potrafi przedstawić i uzasadnić propozycje rozwiązania poszczególnych
zagadnień wybranego tematu pracy dyplomowej

Na ocenę 5.0

Student potrafi przedstawić i uzasadnić propozycje rozwiązania poszczególnych
zagadnień wybranego tematu pracy dyplomowej oraz potrafi podjąć dyskusję nad
alternatywnymi rozwiązaniami poszczególnych zagadnień
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

EK1

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1 Cel 2
Cel 3

12

N1 N2 N3

F1 F2 P1
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK2

Cel 1 Cel 2
Cel 3

12

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK3

Cel 1 Cel 2
Cel 3

12

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK4

Cel 1 Cel 2
Cel 3

12

N1 N2 N3

F1 F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Rawa T. — Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Olsztyn, 1999, ART
[2 ] Zenderowski R. — Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa, 2005, CeDeWu
[3 ] Szkutnik Z. — Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań, 2005, Wydawnictwo Poznańskie
[4 ] Węglińska M. — Jak pisać pracę magisterską, Kraków, 2010, Oficyna Wydawnicza Impuls
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. Prof PK Witold Mazgaj (kontakt: wmazgaj@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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