Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek studiów: Elektrotechnika i Automatyka

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: E3

Stopień studiów: II
Specjalności: Automatyka w Przemyśle 4.0

1

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
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Master thesis
WIEiK ELEKTRO_OD_2019/2020 oIIS PD2 21/22

Kategoria przedmiotu

Przedmioty dyplomowe

Liczba punktów ECTS

20.00
3

Semestry

2

Praca dyplomowa

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 Wykonanie dyplomowej pracy magisterskiej

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Dokonanie wyboru zatwierdzonego tematu pracy dyplomowej magisterskiej

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Pogłębienie wiedzy dotyczącej tematyki rozwijanej w pracy dyplomowej
EK2 Umiejętności Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy i krytycznej oceny pozyskiwanych informacji
EK3 Umiejętności Umiejętność kompleksowego opracowania badanego zagadnienia
EK4 Kompetencje społeczne Samodyscyplina i odpowiedzialność za wyniki przedstawiane we własnych opracowaniach
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Treści programowe

Lp

1

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
Konsultacje merytoryczne z promotorem pracy dyplomowej, w razie konieczności
wykonanie niezbędnych obliczeń numerycznych z wykorzystaniem
licencjonowanych pakietów obliczeniowych będących w posiadaniu jednostek
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, badania laboratoryjne dla
dyplomowych prac magisterskich zawierających wątek praktyczny.

Narzędzia dydaktyczne

N1 Konsultacje
N2 Dyskusja
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godzin
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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

40

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

wykonanie magisterskiej pracy dyplomowej

550

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

600

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

20.00
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ocena dotycząca poszczególnych efektów uczenia się
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen związanych z uzyskaniem poszczególnych efektów kształcenia, przy czym oceny dotyczące
efektów kształcenia 1, 2 i 3 są uwzględniane z wagą 3 a ocena dotycząca efektu kształcenia 4 jest uwzględniana
z wagą 1.
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Wykonanie i złożenie magisterskiej pracy dyplomowej, przy czym przez złożenie pracy dyplomowej rozumie się
wprowadzenie pracy dyplomowej przez studenta do Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac działającego
na PK

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student zna tylko literaturę krajową dotyczącą tematyki dyplomowej pracy
magisterskiej
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Na ocenę 4.0

Student zna literaturę krajową i podstawowe pozycje podręcznikowe literatury
zagranicznej dotyczące tematyki dyplomowej pracy magisterskiej

Na ocenę 5.0

Student potrafi wskazać dodatkowo czasopisma anglojęzyczne, w których zawarte
są artykuły związane z tematyką dyplomowej pracy magisterskiej
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi wykorzystać tylko wiedzę zawartą w podręcznikach
polskojęzycznych i zawartą na polskojęzycznych stronach internetowych

Na ocenę 4.0

Student potrafi wykorzystać wiedzę zawartą w podręcznikach polskojęzycznych
i anglojęzycznych oraz zawartą na polsko- i anglojęzycznych stronach
internetowych

Na ocenę 5.0

Student dodatkowo potrafi korzystać z wiedzy zawartej w czasopismach polskich
i zagranicznych
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi opracować zagadnienie będące tematem dyplomowej pracy
magisterskiej nie odnosząc się do aktualnego stanu literatury lub techniki
światowej

Na ocenę 4.0

Student potrafi opracować zagadnienie będące tematem dyplomowej pracy
magisterskiej odnosząc się do aktualnego stanu literatury lub techniki światowej

Na ocenę 5.0

Student dodatkowo potrafi wykazać zalety swojego rozwiązania w odniesieniu do
rozwiązań istniejących
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student potrzebuje ciągłych konsultacji z promotorem dyplomowej pracy
magisterskiej

Na ocenę 4.0

Student sam organizuje przebieg wykonania dyplomowej pracy magisterskiej

Na ocenę 5.0

Student sam organizuje przebieg wykonania dyplomowej pracy magisterskiej
i bierze odpowiedzialność za wyniki przedstawione w dyplomowej pracy
magisterskiej
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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

K_W06 K_U14
K_U24 K_K01
K_K02

Cel 1

1

N1 N2

F1 P1

EK2

K_W06 K_U14
K_U24 K_K01
K_K02

Cel 1

1

N1 N2

F1 P1

EK3

K_W06 K_U14
K_U24 K_K01
K_K02

Cel 1

1

N1 N2

F1 P1

EK4

K_W06 K_U14
K_U24 K_K01
K_K02

Cel 1

1

N1 N2

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Zenderowski R. — Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa, 2017, CeDeWu
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof.dr hab.inż. Volodymyr Samotyy (kontakt: vsamotyy@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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