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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria i gospodarka wodna

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIGWGWS.MI7C.2258.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Tomasz Tymiński, Ewa Burszta-Adamiak, Ryszard Pokładek

Pozostali prowadzący Tomasz Tymiński, Ewa Burszta-Adamiak, Ryszard Pokładek

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0
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Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Seminarium ma celu zaznajomienie studentów z zasadami przygotowania pracy magisterskiej oraz krótkich
wystąpień i udziału w dyskusji na zadany temat z zakresu gospodarki wodnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna zasady przygotowania i przedstawienia prac
pisemnych i prezentacji IW_P7S_WK09 Udział w dyskusji

W2
ma wiedze dotyczącą nowych technik i technologii
stosowanych w gospodarce wodnej, zna podstawy
metodologiczne rozwiązywania problemów
badawczych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej.

IW_P7S_WK09 Udział w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi przygotować prezentację w oparciu o materiały
pozyskane z różnych źródeł oraz zaprezentować
publicznie rozpatrywany problem

IW_P7S_UK02 Prezentacja

U2
potrafi zabrać głos w debacie dotyczącej
rozwiązywania problemów z zakresu gospodarki
wodnej;

IW_P7S_UK02 Udział w dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ma świadomość znaczenia prawidłowego
gospodarowania wodą dla bezpieczeństwo i jakości
życia społeczeństwa oraz rozwoju gospodarczego
kraju

IW_P7S_KO01 Udział w dyskusji

K2
ma świadomość odpowiedzialności związanej
z wykonywanym zawodem i podejmowanymi
decyzjami

IW_P7S_KR01 Udział w dyskusji

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 5
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Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej 13

Gromadzenie i studiowanie literatury 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
43

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
28

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
15

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 30

Konsultacje 2

Przygotowanie prezentacji/referatu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
92

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
32

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

• Treści kształcenia:

Podstawy prawa autorskiego. Układ pracy dyplomowej magisterskiej. Wymagania
dotyczące prac magisterskich. Ogólne zasady pisania pracy magisterskiej:
technika pisania, styl i forma pracy. Przygotowanie i wygłoszenie referatu na
zadany temat. Podstawy metodologiczne rozwiązywania problemów badawczych z
zakresu inżynierii i gospodarki wodnej. Szczegółowe przedstawienie własnego
problemu badawczego i sposobu realizacji podjętego zamierzenia. Dyskusja na
tematy dotyczące gospodarki wodnej.

• Tematyka ćwiczeń (semestr 1):

1. Wymagania dotyczące prac magisterskich (zajęcia nr 1).

2. Ogólne zasady pisania pracy magisterskiej: technika pisania, styl i forma pracy
(zajęcia nr 2).

3. Wygłaszanie przez studentów krótkich referatów przygotowanych na zadany
temat z zakresu metodyki pisania prac dyplomowych magisterskich oraz
aktualnych problemów gospodarowania wodą, stosowania nowoczesnych metod i
sposobów wykorzystania tego komponentu środowiska oraz kształtowania
warunków gospodarowania nim w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
dyskusja na temat problemów zawartych w referatach (zajęcia nr 3-15).

 

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Dyskusja

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Prezentacja, Udział w dyskusji 100%

Semestr 2

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Dyskusja

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Prezentacja, Udział w dyskusji 100%
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Semestr 3

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Dyskusja

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Prezentacja, Udział w dyskusji 100%

Dodatkowy opis

Seminarium dyplomowe realizowane jest na semestrach 1, 2 i 3. Niniejszy sylabus dotyczy zajęć realizowanych na semestrze
1 studiów drugiego stopnia IiGW

Wymagania wstępne
nie dotyczy

Literatura
Obowiązkowa

Kenny P.: Panie Przewodniczący, Panie, Panowie.... Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony1.
specjalnie dla inżynierów i prac. nauki. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995.
Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. III poprawione i uzupełnione. PWN2.
Warszawa, 1998, 2003.
Zaczyński W. P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wyd. „Żak”, Warszawa, 1995.3.
Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. ART., Bydgoszcz, 1997.4.

Dodatkowa

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IW_P7S_KO01 Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego - ma świadomość
odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych i ich ochronę

IW_P7S_KR01
Absolwent jest gotów do podjęcia odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem i
podejmowanymi decyzjami oraz przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych;
maświadomość znaczenia pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej; rozumie potrzebę
rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania jego etosu

IW_P7S_UK02
Absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz
prowadzić debatę dotyczącą problemów z zakresu gospodarki wodnej, a także przygotować i przedstawić
dobrze udokumentowane opracowanie naukowe problemu z tego zakresu; potrafi zaplanować i
zrealizować swoje dalsze kształcenie, a także wskazać innym możliwości w tym zakresie

IW_P7S_WK09

Absolwent zna i rozumie źródła informacji naukowych i techniczno-inżynierskich, wie jak dokonać ich
krytycznej analizy; zna zasady pisania prac naukowych oraz przygotowania prezentacji i wystąpień
publicznych; ma wiedzę dotyczącą nowych technik i technologii i zna główne trendy rowojowe w inżynierii
i gospodarce wodnej oraz aspekty ekonomiczne funkcjonowania przedsiębiorstw gospodarki wodnej; ma
wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej


