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Seminarium dyplomowe 2
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPROS.MI2B.2263.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Danuta Parylak

Pozostali prowadzący Danuta Parylak, Roman Wacławowicz

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Seminarium/Konwersatorium: 45

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie studenta do przeprowadzenia badań naukowych i napisania pracy magisterskiej z zakresu polowej
produkcji roślinnej.
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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 nabywa i pogłębia wiedzę o metodach
badawczych stosowanych w doświadczeniach
polowych, mikropoletkowych i wazonowych. Ma
rozszerzoną wiedzę na temat zjawisk obserwowanych
w doświadczeniach rolniczych. Zna metodykę pisania
pracy magisterskiej

RR_P7S_WG02,
RR_P7S_WG06,
RR_P7S_WG07

Prezentacja, Udział w
dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi samodzielnie przeprowadzić badania polowe
i laboratoryjne z użyciem sprzętu badawczego Potrafi
opracować i interpretować wyniki badań własnych
z pomocą metod statystycznych Potrafi samodzielnie
napisać pracę na podstawie przeprowadzonych badań

RR_P7S_UK07,
RR_P7S_UW03 Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi sprecyzować cele pracy dyplomowej służące
rozwiązaniu problemu badawczego Przestrzega zasad
etyki pisząc pracę dyplomową

RR_P7S_KK01,
RR_P7S_KR04

Prezentacja, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Seminarium/Konwersatorium 45

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej 2

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Przygotowanie do zajęć 5

Gromadzenie i studiowanie literatury 10

Przeprowadzenie badań 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
47

ECTS
1.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

• 1-2. Przygotowywanie prób do analiz

• 3-4.Weryfikacja wyników badań na danych z powtórzeń. Przyczyny
zróżnicowania wyników. Obliczanie brakującego wyniku. Korelacje z innymi
cechami.

• 5. Anatomia tabeli. Prezentacja tabel z wynikami średnimi.

• 6. Dobór odpowiedniej metody statystycznej służącej weryfikacji istotności
różnic w doświadczeniach

• 7. Technika obliczeniowa programów statystycznych

• 8. Zasady prezentacji wyników doświadczenia z uwzględnieniem analizy
wariancji.

• 9-11. Interpretacja wybranych wyników badań własnych.

• 12-15. Wykorzystanie danych z analizy wariancji w opisie wyników.

Seminarium/Konwersator
ium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Dyskusja, Prezentacja ustna i pisemna

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Seminarium/Konwersator
ium Prezentacja, Udział w dyskusji 100%

Wymagania wstępne
seminarium magisterskie 1

Literatura
Obowiązkowa

Rudnicki F. (red). 1992. Doświadczalnictwo rolnicze. ATR Bydgoszcz, Wyd. I: 1-210.1.

Dodatkowa

Łomnicki A. 1995. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN Warszawa.1.
Zenderowski R. Praca magisterska – jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne. CeDeWu Sp. z o.o. 2007.2.
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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_KR04 Absolwent jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania działań na
rzecz przestrzegania tych zasad

RR_P7S_UK07 Absolwent potrafi samodzielnie przygotować opracowanie naukowe z zakresu nauk rolniczych, dotyczące
produkcji roślinnej lub oddziaływań rolnictwa na środowisko naturalne oraz publicznie je zaprezentować

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_WG02 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu doświadczalnictwa rolniczego oraz
zastosowania analizy czynnikowej w badaniach rolniczych,

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


