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Praca i egzamin magisterski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPRON.MI4B.1773.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Piotr Sobkowicz

Pozostali prowadzący Wiesław Wojciechowski, Piotr Sobkowicz, Janina Zawieja

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Prace kontrolne i przejściowe: 10

Liczba
punktów ECTS
14.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 1. Zapoznanie studentów z zasadami pisania pracy magisterskiej
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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 sposoby przeprowadzania doświadczeń polowych
i laboratoryjnych, zna i rozumie metodykę badań

RR_P7S_WG02,
RR_P7S_WG03,
RR_P7S_WG06,
RR_P7S_WG07

Egzamin ustny,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Udział w dyskusji, Praca
dyplomowa,
Sprawozdanie z odbycia
praktyki

Umiejętności – Student potrafi:

U1 pozyskiwać zasoby informacji z różnych źródeł i z nich
korzystać w pracy naukowej RR_P7S_UW02 Prezentacja, Praca

dyplomowa

U2
zastosować właściwą metodę badawczą, wykorzystać
pomoce naukowe w prowadzonych badaniach,
interpretować rezultaty badań, dokonywać ich syntezy
i wyciągać wnioski

RR_P7S_UW03,
RR_P7S_UW04

Egzamin ustny,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Udział w dyskusji, Praca
dyplomowa

U3 posługiwać się językiem naukowym i przygotować
pracę naukową w formie pisemnej RR_P7S_UW02 Prezentacja, Praca

dyplomowa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przestrzegania zasad etyki i ochrony własności
intelektualnej RR_P7S_KR04 Prezentacja, Praca

dyplomowa

K2 zoptymalizowania wpływu czynników
agrotechnicznych na rośliny rolnicze

RR_P7S_KK01,
RR_P7S_KK02

Egzamin ustny,
Prezentacja, Praca
dyplomowa

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Prace kontrolne i przejściowe 10

Gromadzenie i studiowanie literatury 80

Przygotowanie pracy dyplomowej 100

Przeprowadzenie badań 100

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Przygotowanie do zajęć 40

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Udział w egzaminie 5
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Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
420

ECTS
14.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
65

ECTS
2.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Prace magisterskie obejmują zagadnienia związane z polową produkcją roślinną,
produkcją pasz na łąkach i pastwiskach oraz łączące działalność rolniczą z
ochroną zasobów przyrody. Po zgromadzeniu i analizie piśmiennictwa
dotyczącego badanego zagadnienia, student we współpracy z opiekunem
opracowuje cel badań i ich metodykę, przeprowadza badania naukowe, analizuje,
opracowuje i interpretuje wyniki a następnie pisze pracę. Na każdym etapie
wykonywania badań i pisania pracy wykorzystywane są metody naukowe, toteż
student nabywa wymagane kompetencje związane z prowadzeniem działalności
naukowej, które są na bieżąco weryfikowane przez opiekuna pracy.

Prace kontrolne i
przejściowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych, Udział w badaniach, Dyskusja, Praca w grupie, Pokaz/demonstracja, analiza
tekstów, analiza przypadków

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Prace kontrolne i
przejściowe

Egzamin ustny, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Udział w dyskusji, Praca dyplomowa, Sprawozdanie z
odbycia praktyki

100%

Wymagania wstępne
seminarium magisterskie

Literatura
Obowiązkowa

Zenderowski R. Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne, CeDeWu Warszawa, 20041.
Przechlewski T. Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX : jak szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające2.
dokumenty, Oficyna Wolters Kluwer business Warszawa 2011
Gianfranco G., Łucki Z. Praca dyplomowa i doktorska. CeDeWu Warszawa, 20173.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy oraz danych i wiadomości pochodzących z
różnych źródeł

RR_P7S_KK02 Absolwent jest gotów do uznawania wiedzy z zakresu nauk rolniczych w rozwiązywani problemów
zawodowych, a także zasięgania opinii ekspertów

RR_P7S_KR04 Absolwent jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania działań na
rzecz przestrzegania tych zasad

RR_P7S_UW02 Absolwent potrafi właściwie dobierać źródła i pochodzące z nich informacje, twórczo je interpretować,
krytycznie oceniać i analizować

RR_P7S_UW03 Absolwent potrafi samodzielnie zaplanować i wykonać eksperymenty i zadania doświadczalne lub
wdrożeniowe z zakresu produkcji roślinnej, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

RR_P7S_UW04
Absolwent potrafi potrafi przeprowadzić analizę wpływu czynników agrotechnicznych na wielkość i jakość
plonów, zoptymalizować technologię uprawy zgodnie z zasadami produkcji integrowanej oraz
zminimalizować negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne

RR_P7S_WG02 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu doświadczalnictwa rolniczego oraz
zastosowania analizy czynnikowej w badaniach rolniczych,

RR_P7S_WG03 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu procesów fizycznych
zachodzących w glebie i roślinie

RR_P7S_WG06 Absolwent zna i rozumie techniki analizy instrumentalnej gleb i roślin

RR_P7S_WG07 Absolwent zna i rozumie zasady wnioskowania statystycznego i merytorycznego


