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Karta przedmiotu
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Kierunek studiów: Transport
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Stopień studiów: II
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Praca przejściowa

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Mid-course project
T998

Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

5.00
3

Semestry

2

3

Liczba godzin
Semestr

Liczba godzin

3

0.00

Cele przedmiotu

Cel 1 Zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadania określonego w temacie pracy przejściowej. Zdobyta wiedza stanowi bazę do realizacji pracy dyplomowej.

Kod archiwizacji: 9780DCB7
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość podstaw konstrukcji maszyn i zasad projektowania oraz wykorzystania wiedzy z publikacji technicznych.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna perspektywy i trendy rozwoju nowoczesnych systemów i środków transportowych - głównie
w zakresie wybranej specjalności inżynierskiej.
EK2 Wiedza Zna metody obliczeń inżynierskich i symulacji zjawisk z zakresu wybranej specjalności. Zna nowoczesne programy symulacyjne i obliczeniowe w zakresie wybranej specjalności.
EK3 Umiejętności Potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu służące do rozwiązywania złożonych
problemów inżynierskich z zakresu transportu, budowy i eksploatacji maszyn oraz nauk powiązanych zarówno
w języku polskim jak i obcym. Potrafi wyciągać wnioski z zasobów informacji zgromadzonych z różnych źródeł
konfrontować źródła, wyciągać wnioski i formułować opinie uzasadnione. Podchodzić krytycznie do informacji
z różnych źródeł i porównywać je.
EK4 Umiejętności Potrafi zaplanować eksperyment diagnostyczny pozwalający na ocenę efektu i prawidłowości
działania systemu i urządzeń transportowych, w zakresie wybranej specjalności.
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Treści programowe
Praca dyplomowa
Lp

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Narzędzia dydaktyczne

N1 Konsultacje
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Liczba
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

0

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

60

Opracowanie wyników

20

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

70

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

5.00
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Projekt
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Potrafi rozwiązać postawiony problem w stopniu zadawalającym uwzględniając
współczesny stan wiedzy.

Na ocenę 3.5

X

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

X
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Na ocenę 5.0

X
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Potrafi w stopniu dostatecznym wykorzystać wiedzę z zakresu projektowania
i obliczania zespołów z zakresu środków transportu.

Na ocenę 3.5

X

Na ocenę 4.0

X

Na ocenę 4.5

X

Na ocenę 5.0

X
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Potrafi stosownie do potrzeb zadania wykorzystać w stopniu wystarczającym
wiedzę zawartą w literaturze technicznej.

Na ocenę 3.5

X

Na ocenę 4.0

X

Na ocenę 4.5

X

Na ocenę 5.0

X
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Potrafi wykorzystując zdobytą wiedzę poprawnie opracować algorytm
postępowania do wykonania założonego zadania.

Na ocenę 3.5

X

Na ocenę 4.0

X

Na ocenę 4.5

X

Na ocenę 5.0

X
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

EK1

K2_W13

Cel 1

Treści
programowe
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Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

N1

F1 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

EK2

K2_W15

EK3
EK4

11

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1

N1

F1 P1

K2_UO01

Cel 1

N1

F1 P1

K2_UP07

Cel 1

N1

F1 P1

Wykaz literatury

Literatura dodatkowa
[1 ] Literatura dobrana odpowiednio do tematu pracy przejściowej.
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż., prof. PK Edward Kołodziej (kontakt: ekol@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Pracownicy Instytutu M-4 (kontakt: xxxxxx@mech.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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