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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
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Diploma Seminar - Building materials engineering and structure protection
against corrosion
WIL BUD oIIS E1 13/14

Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

1.00
3

Semestry

2

Seminarium dyplomowe - Inżynieria materiałów budowlanych i ochrona
budowli przed korozją

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 Objective 1 - To familiarize students with the principles of preparation and scope of scientific and technical
rapports and their multimedia presentation (context: the preparation and presentation of MSc degree rapport).
Cel 2 Objective 2 - Increasing student knowledge by the information provided by the other participants during
the seminar and the accompanying discussion. The scope depends on other participants subjects of interest.
Kod archiwizacji: CBF45FF2

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Objective 3 - The discussion of diploma exam topic related to building materials and structure protection
against corrosion.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczony 2 semestr studiów.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Acquisition of knowledge about the basic elements of scientific and technical publications and methods used in their preparation.
EK2 Wiedza Broaden knowledge of the problems presented by the other participants of the seminar.
EK3 Kompetencje społeczne Acquisition of skills appropriate preparation and presentation of their own rapport
(Master degree).
EK4 Kompetencje społeczne Acquisition of discussion skills, including the defense of their own views.
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Treści programowe
Ćwiczenia audytoryjne

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

The discussion of the general principles adopted by the Institute related to the
content of a standard MSc degree rapport.

1

C2

Provide general principles for the appropriate preparation of a multimedia
presentation of an educational and comprehensive presentation of scientific and
technical issues.

2

C3

Approval of the program and the specific topics presented by the seminar
participants.

1

C4

Presentations prepared by the seminar participants on the selected topic, related
to the scope of the Master degree rapport (topic decided in consultation with the
supervisor) . Discussion.

5

C5

Presentations related to MSc degree rapport.
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Prezentacje multimedialne
N2 Praca w grupach
N3 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

0

Konsultacje przedmiotowe

5

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

10

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

25

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Students’ presentations were positively assessed by the seminar tutor and other students. Student participation
and activity in the seminar discussion was assessed by tutor as sufficient.

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student is able to enumerate the elements of scientific and technical rapport in
the field of engineering, construction materials and / or buildings protection.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-
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Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student is able to identify the knowledge acquired during the presentation of the
other seminar participants and to assess its suitability for the civil engineer.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Both students’ presentations were positively assessed by the seminar tutor and
other students.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student participation and activity in the seminar discussion was assessed by
tutor as sufficient.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

-
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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_W14

Cel 1 Cel 3

c1 c2 c4 c5

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK2

K_W12,
K_W14

Cel 1 Cel 3

c4 c5

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK3

K_U01, K_U02,
K_U03, K_U07,
K_U08, K_U17

Cel 1

c1

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK4

K_U17, K_K01,
K_K02, K_K03,
K_K07, K_K08

Cel 1 Cel 3

c4 c5

N1 N2

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura dodatkowa
[1 ] The scope of references is agreed with the MSc degree supervisor and its extent is personalized for each student.
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK Izabela Hager (kontakt: izabela.hager@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Izabela Hager (kontakt: ihager@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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