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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
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Diploma seminar L-31
WIL BUD oIS E1 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

2.00
7

Semestry

2

Seminarium dyplomowe L-31

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

7

0

0

0

0

0

15

Cele przedmiotu

Cel 1 To prepare students to write the thesis and to familiarize students with graduation exam rules.

Kod archiwizacji: E5494EC2
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Fulfillment of the formal requirements, provided by the "regulamin studiów".

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Students know the requirements for the theses. Students know the scope of the theses review.
EK2 Umiejętności Students can prepare their theses plan, define aims and scope work. Students are able to
present their theses conceptions. Students have mastered a technique of writing theses.
EK3 Kompetencje społeczne Students take part in the discussion about their theses. Students formulate remarks about own and colleagues work and accept criticism.
EK4 Wiedza Students know the rules of a graduation exam and the way in which the final grade for the studies
is determinated.

6

Treści programowe
Ćwiczenia audytoryjne

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

The purpose of the seminar. Overview of selected or proposed theses topics. Initial
remarks on the topic of theses.

4

C2

Presentation of the general requirements for the theses (volume, division of theses,
contents, selection and use of sources). Presentation of the formal requirements for
theses (writing technique, language, drawings and tables descriptions, citations
and references, bibliography). Presentation of the rules for graduation exam.
Information about the scope and form of theses presentations. work, the scope of
examination questions, the method of determining the final outcome of studies

4

C3

Presentation of the theses conceptions prepared by the students (presentations,
discussions, comments, opinions, remarks).

7

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

15

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

25

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Presentation of the thesis conception and plan prepared by the student.

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Presentation of the thesis conception and plan prepared by the student.
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Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Presentation of the thesis conception and plan prepared by the student.

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Presentation of the thesis conception and plan prepared by the student.

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_K03 K_K06

Cel 1

c1 c2

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K_K07 K_K08

Cel 1

c2 c3

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K_K01 K_K03
K_K07 K_K08

Cel 1

c3

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K_K01 K_K07
K_K08 K_K09

Cel 1

c1 c2

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Opoka E. — Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice, 1999,
Wydawnictwo Politechniki Slaskiej
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Michał Juszczyk (kontakt: mjuszczyk@L7.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Michał Juszczyk (kontakt: mjuszczyk@izwbit.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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