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Seminarium dyplomowe II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
budownictwo

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
WIKSiGIBUS.MI2B.2279.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Daniel Garlikowski

Pozostali prowadzący Daniel Garlikowski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Seminarium/Konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami poszukiwania źródeł informacji naukowej z zakresu
budownictwa, korzystania z artykułów naukowych, opanowanie umiejętności przygotowania przeglądu
literatury,przedstawiania wyników badań, udziału w dyskusji na temat konstrukcji budowlanych, zapoznanie
studenta z formalnymi zasadami pisania pisania 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

Zna zasady korzystania z literatury naukowej
i technicznej, rozumie zasady i formy pracy naukowej
i współpracy naukowej, zna sposoby dotarcia do źródeł
informacji naukowej, rozumie wagę prawidłowego
doboru metod badawczych i związane z tym zasady
organizacji badań, zna elementy składowe prac
naukowych, zna elementy składowe pracy
magisterskiej, zna metody i narzędzia służące
opracowaniu, analizie i prezentacji zebranych danych
oraz opracowaniu redakcyjnemu tekstu pracy
magisterskiej.

BU_P7S_WG09 Referat

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi zebrać, opracować i zaprezentować dane
stanowiące podstawę opracowania naukowego,
formułować wnioski, potrafi przygotować przegląd
literatury z zakresu konstrukcji budowlanych,pisać
prace naukowe i potrafi publicznie prezentować
referaty i prowadzić debatę.

BU_P7S_UK17,
BU_P7S_UK18 Referat

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści. BU_P7S_KK01 Referat

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Seminarium/Konwersatorium 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przeprowadzenie badań literaturowych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

 Przegląd i omówienie tematów prac dyplomowych magisterskich realizowanych
przez studentów kierunku budownictwo. Wygłaszanie referatów dotyczących
nowych trendów i technologii wykorzystywanych w konstrukcjach budowlanych. 
Poszukiwanie źródeł prac naukowych, zapoznanie się z zasadami wynikającymi z
obowiązku przestrzegania praw autorskich przy pisania prac naukowych i
dyplomowych. Wskazówki dotyczące doboru literatury inżynierskiej i naukowej.
Przedstawienie, w formie prezentacji, koncepcji pracy dyplomowej, przygotowanie
pisemnego opracowania przeglądu literatury do pracy dyplomowej. Wskazówki
dotyczące doboru literatury inżynierskiej i naukowej. Zagadnienia projektowania
budowlanego i badania naukowe podejmowane przez dyplomantów. Analiza
założeń wpływających  na wyniki obliczeń projektowych i analiz naukowych dla
budownictwa. 

Seminarium/Konwersator
ium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Seminarium/Konwersator
ium Referat 100%

Literatura
Obowiązkowa

Oliwel P. 1999. Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów. Wydawnictwo Literackie, Kraków.1.
Urban S., Ładoński W. 2006. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wyd. Akad. Ekonom. im. O. Langego we Wrocławiu.2.
Węglińska M. 2010. Jak pisać pracę magisterską? Wyd. IX., Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls3.
Cambarelli G., Łucki Z.: 1996. Jak przygotować pracę doktorską i dyplomową. Wyd. Universitas, Kraków.4.
Żółtowski B.1997. Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. ART. Bydgoszcz.5.

Dodatkowa

Węglińska M. 2014. Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls1.
Gambarelli G. Łucki Z.1998. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską,TAiWPN Univeristas.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

BU_P7S_UK17
Absolwent potrafi przygotować i przedstawić opracowanie naukowe w języku polskim i obcym,
przedstawiające wyniki badań naukowych lub prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu
budownictwa;

BU_P7S_UK18 Absolwent potrafi prowadzić debatę;

BU_P7S_WG09 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu tendencje rozwojowe dyscypliny inżynieria lądowa i
transport;


