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Seminarium dyplomowe 1.3.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.I20B.2262.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Geografia
społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marian Kachniarz

Pozostali prowadzący Marian Kachniarz

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z metodyką oraz podstawowymi wymogami związanymi z przygotowaniem pracy
dyplomowej.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma wiedzę dotyczącą prowadzenia badań naukowych,
zna zasady pisania prac i artykułów naukowych, zna
zasady prowadzenia analizy statystycznej uzyskanych
wyników. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie gospodarki
przestrzennej. Zna podstawowe zasady ochrony dóbr
osobistych, praw autorskich i pochodnych

GP_P6S_WK21 Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi planować, pozyskiwać i analizować informacje
pochodzące z różnych źródeł. Selekcjonuje je
stosownie do zadania. Posiada umiejętność
argumentowania w dyskusji oraz uzasadniania
własnego stanowiska, potrafi w przejrzysty sposób
zreferować wyniki przedstawione w pracy, potrafi
odnieść się do uwag słuchaczy.

GP_P6S_UW01 Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
w związku ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi
poprawiać błędy popełniane w czasie prezentacji oraz
w trakcie dyskusji.

GP_P6S_KR06 Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej 5

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Przygotowanie pracy dyplomowej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
35

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.
Studenci opracowują część poznawczą związaną z realizacją swoich prac
inżynierskich, przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, biorą
czynny udział w dyskusji nad wynikami prac inżynierskich.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Udział w badaniach

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Prezentacja 100%

Literatura
Obowiązkowa

Wojcik K., 2015. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Wolters Kluwer.1.

Dodatkowa

Creswell J.,W., 2013. Projektowanie badań naukowych. Wyd.UJ1.
Niedzicki W., 2010. Sztuka prezentacji w nauce, biznesie, polityce. Poltext2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P6S_KR06
Absolwent jest gotów do uznawania społecznej roli absolwenta kierunku gospodarka przestrzenna, w
szczególności rozumienia potrzeby formułowania i przekazywania społeczeństwu, w odpowiedniej formie,
informacji i opinii dotyczących działalności inżynierskiej w sferze przestrzennej, a takżeetyki zawodowej,
kultywowania dorobku i tradycji zawodowych.

GP_P6S_UW01

Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną i statystyczną do przeprowadzenia analiz, symulacji
i eksperymentów w rozwiązaniach technicznych, koniecznych w gospodarce przestrzennej; analizować
wybrane zjawiska przestrzenne, zastosować rachunek całkowy do obliczania różnych wielkości
geometrycznych; wyszukiwać i wykorzystywać różne metody obliczeniowe, a także przeanalizować
uzyskane wyniki i wyciągnąć z nich wnioski; przedstawić graficznie wyniki pomiarów i obliczeń oraz
oszacować ich niepewność.

GP_P6S_WK21
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym znaczenie przestrzennych uwarunkowań (czynników)
społeczno-kulturowych, gospodarczych i środowiskowych na na rozwój lokalny i regionalny oraz na
gospodarkę przestrzenną.


