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Seminarium dyplomowe II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
geodezja i kartografia

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGIINS.MI2C.2279.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Bernard Kontny

Pozostali prowadzący Bernard Kontny

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy z zakresu metodologii prowadzenia analiz i badań związanych z realizacją tematu pracy
magisterskiej oraz zasad przedstawiania (prezentacji) wniosków sformułowanych w oparciu o przegląd literatury
przedmiotu.
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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 Student posiada wiedzę z zakresu metodologii badań
naukowych. GK_P7S_WG11 Zaliczenie ustne, Referat,

Udział w dyskusji

W2 Ma wiedzę na temat aktualnych osiągnięć naukowych
związanych z kierunkiem studiów. GK_P7S_WG12 Zaliczenie ustne, Referat,

Udział w dyskusji

W3
Wie jak dokonać wyboru właściwej metody
do rozwiązania własnego zadania badawczego w pracy
magisterskiej.

GK_P7S_WG11,
GK_P7S_WG12

Zaliczenie ustne, Udział
w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi pozyskać informacje z literatury
naukowej i innych źródeł, oraz dokonać ich oceny. GK_P7S_UW14 Referat, Prezentacja

U2 Potrafi planować i wykonać badania oraz
interpretować ich wyniki. GK_P7S_UW13 Referat, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student rozumie problematykę związaną z postępem
technicznym i potrzebę doskonalenia się. GK_P7S_KK01

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

K2 Potrafi określić priorytety służące realizacji swojego
lub sformułowanego przez innych zadania. GK_P7S_KR03

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przeprowadzenie badań literaturowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Seminarium 1. Zbieranie danych i informacji. Praca w terenie (obserwacja,
wywiad, inwentaryzacja, pomiar, zebranie danych wtórnych).

Seminarium  2. Ocena i selekcja zebranych materiałów. Czytanie i sporządzanie
notatek z literatury przedmiotu. 

Seminarium  3. Metodologia badań naukowych. Problem badawczy. Obszar
(przedmiot) badania. Cel i metody badań. Hipoteza badawcza.

Seminarium  4. Metody, techniki i narzędzia badawcze. Klasyfikacja metod
badawczych.

Seminarium 5. Hipoteza czy teza w pracy magisterskiej?

Seminarium  6. Organizacja badań własnych. Obszar badań.

Seminarium  7. Obliczenia, interpretacja i weryfikacja wyników badań (dyskusja).
Formułowanie wniosków z badań.

Seminarium 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.  Referowanie. Referat 2 (Studium
literaturowe, wnioski z przeglądu literatury przedmiotu. Metodyka badań i teza
pracy magisterskiej. Charakterystyka obszaru badań i ich przebiegu).

Seminarium 15. Wstęp pracy i zasady jego pisania.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Dyskusja, Udział w badaniach, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Zaliczenie ustne, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat, Prezentacja, Udział w dyskusji 100%

Wymagania wstępne
Ukończenie studiów pierwszego stopnia i zaliczenie seminarium w semestrze 1.

Literatura
Obowiązkowa

Mirosław Krajewski, O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO, eBook.,20101.

Dodatkowa

Literatura z zakresu tematu pracy dyplomowej.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GK_P7S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych i
poznawczych związanych z zawodem geodety oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści.

GK_P7S_KR03
Absolwent jest gotów do rozwijania dorobku i tradycji zawodu geodety oraz podtrzymywania jego etosu, a
także odpowiedzialnego wypełniania ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania działań na rzecz
przestrzegania tych zasad.

GK_P7S_UW13 Absolwent potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi oraz planować i
przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

GK_P7S_UW14
Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać nietypowe i złożone problemy poprzez właściwy dobór źródeł
informacji, ich krytyczną analizę, syntezę i twórczą interpretację oraz dobrać właściwe dla rozwiązania
określonego problemu metody, narzędzia i techniki, a także je zmodyfikować lub opracować nowe.

GK_P7S_WG11
Absolwent zna i rozumie źródła informacji naukowych i wie jak dokonać ich rzetelnej oceny, krytycznej
analizy i syntezy, a także metody i narzędzia niezbędne do przygotowania prac pisemnych, prezentacji
multimedialnych i wystąpień publicznych.

GK_P7S_WG12 Absolwent zna i rozumie główne trendy rozwojowe nauk związanych z geodezją i kartografią.


