Seminarium magisterskie
WM

Zarz dzanie i In ynieria Produkcji
Studia drugiego stopnia o profilu: ogólnoakademickim

Przedmiot: Seminarium magisterskie
Status przedmiotu: obieralny
J zyk wykładowy: polski
Rok: drugi
Nazwa specjalno ci:
Rodzaj zaj i liczba godzin:
Studia stacjonarne
Wykład
wiczenia
Laboratorium
Projekt
30
Liczba punktów ECTS:

A

P

Kod przedmiotu
ZIP 2 S 2 3 63-4_0
Semestr: trzeci
Studia niestacjonarne

2

Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z planowaniem pracy dyplomowej, jej specyfik i sposobami oceny
C1
stanu wiedzy
Zapoznanie studentów ze standardami prawa własno ci intelektualnej przy realizacji pracy
C2
dyplomowej
Samodzielne lub w grupie wykonanie zadania sformułowanego w pracy dyplomowej i wiczenia
C3
w prezentacji wyników zadania

1
2
…

EK 1
EK 2
EK 3

EK 4
EK 5
EK 6
EK 7
EK 8

Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji
Podstawy zapisu konstrukcji
Podstawy technologii maszyn

Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
Potrafi opisa i oceni podstawowe formy zapisu wiedzy na poziomie zaawansowanym
Definiuje i ocenia zasady korzystania z dorobku innych
Zna zasady projektowania konstrukcji, technologii oraz podstawy planowania i realizacji
eksperymentu
W zakresie umiej tno ci:
Potrafi ocenia i wła ciwie wykorzysta zasoby literatury z uwzgl dnieniem prawa własno ci
intelektualnej
Potrafi wykona zadanie projektowe na poziomie pracy magisterskiej o charakterze
konstrukcyjnym, technologicznym, eksperymentalnym
Potrafi prezentowa wyniki swojej pracy z uwzgl dnieniem prezentacji komputerowej
W zakresie kompetencji społecznych:
Wykazuje szacunek dla prawa autorskiego
Jest wra liwy na etyczne aspekty projektowania in ynierskiego
Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe

Liczba godzin

Suma godzin:
Forma zaj – wiczenia
Tre ci programowe

Liczba godzin

W1
W2
W3
W4

W1
W2
W…
Suma godzin:
Forma zaj – laboratoria
Tre ci programowe

Liczba godzin

L1
L2
L…

P1

P2

P3
P4

1
2
3

Suma godzin:
Forma zaj – projekt
Tre ci programowe
Podstawowe formy zapisu wiedzy: opis
tekstowy, wzór matematyczny, rysunek,
wykres, schemat kinematyczny, prototyp, inne
Standardy edycji prac dyplomowych, struktura
pracy dyplomowej, elementy prawa własno ci
intelektualnej
Dyskusja o teorii do poszczególnych tematów
prac dyplomowych
Prezentacje projektów rozwi za zawartych w
pracach dyplomowych i dyskusja
Suma godzin:

Liczba godzin
3

3
9
15
30

Narz dzia dydaktyczne
Dyskusja indywidualna z prowadz cym
Dyskusja w grupie
Prezentacja multimedialna
Sposoby oceny
Ocena formuj ca

F1
F2
P1
P2

Aktywno w dyskusji
Ogólna kultura techniczna i umiej tno dyskusji na ró ne tematy zwi zane z tematyk prac
dyplomowych
Ocena podsumowuj ca
Ocena prezentacji pracy magisterskiej
Ocena pracy magisterskiej
Obci

enie prac studenta
rednia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywno ci
aktywno ci
Godziny kontaktowe z wykładowc , realizowane
w formie zaj dydaktycznych – ł czna liczba
30
godzin w semestrze
Godziny kontaktowe z wykładowc , realizowane
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł czna
0
liczba godzin w semestrze
Przygotowanie si do zaj
20
Wykonanie pracy dyplomowej
…
Suma
50
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
2
przedmiotu

1
1.1
2

Literatura podstawowa i uzupełniaj ca
Literatura podstawowa
Adekwatnie do tematu pracy dyplomowej
Literatura uzupełniaj ca

2.1
2.2
2.3

Stanisław Urban, Wiesław Łado ski: Jak napisa dobr prac magistersk . Akademia
Ekonomiczna im. O. Langego, 2006, ISBN: 978-83-235-0373-6
Arkadiusz Dudziak, Agnieszka ejmo: Redagowanie prac dyplomowych, 2008, ISBN: 978-837251-787-6
Jan Bo : Jak pisa prac magistersk . Kolonia Limited. Wrocław, 2009. ISBN: 978-83-6063131-7

Macierz efektów kształcenia

Efekt
kształcenia

EK 1
EK 2
EK 3
EK 4
EK 5
EK 6
EK 7
EK 8

Odniesienie
danego efektu
kształcenia do
efektów
zdefiniowanych
dla całego
programu
(PEK)
ZIP2A-W17++
ZIP2A-W04++
ZIP2A-W03++
ZIP2A-U10+
ZIP2A-U01++
ZIP2A-U10+
ZIP2A-K12+
ZIP2A-K12+

Na ocen 2 (ndst)

EK 1

Nie potrafi wymieni
podstawowych form
zapisu wiedzy

EK 2

Nie potrafi definiowa
podstawowych zasad
korzystania z literatury
z zachowaniem prawa
własno ci
intelektualnej

EK 3

EK 4

EK 5

Nie zna
podstawowych zasad
projektowania
konstrukcji,
technologii oraz zasad
prowadzenia prac
eksperymentalnych
Nie potrafi korzysta z
literatury z
uwzgl dnieniem
prawa własno ci
intelektualnej

Nie potrafi wykona
zadania projektowego

Cele
przedmiotu

Tre ci
programowe

Narz dzia
dydaktyczne

Sposób oceny

C2
C1,C2
C2, C3
C2
C1, C2, C3
C1, C2, C3
C1, C2, C3
C1, C2, C3

P2
P2,P4
P3
P2,P3,P4
P1, P2, P3, P4
P4
P1, P2
P1, P2

1, 2
1,2
2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

F1, P1
F2, P3
F1,F2,P1,P2
F1,F2,P1,P2
F1,F2,P1,P2
F1,F2,P1,P2
F1,F2,P1,P2
F1,F2,P1,P2

Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)
Potrafi wymieni
Potrafi wymieni
cz
form zapisu
wi kszo form
wiedzy i
zapisu wiedzy i
charakteryzowa je
charakteryzowa je
na podstawowym
na dobrym
poziomie
poziomie
Potrafi definiowa i
Potrafi definiowa
ocenia
podstawowe zasady
podstawowe zasady
korzystania z
korzystania z
literatury z
literatury z
zachowaniem prawa
zachowaniem
własno ci
prawa własno ci
intelektualnej
intelektualnej
Zna podstawowe
Zna zasady
zasady
projektowania
projektowania
konstrukcji,
konstrukcji,
technologii oraz
technologii oraz
zasady
zasady prowadzenia prowadzenia prac
prac
eksperymentalnych
eksperymentalnych
Potrafi na poziomie
Potrafi na dobrym
dostatecznym
poziomie korzysta
korzysta z literatury z literatury oraz
z uwzgl dnieniem
interpretowa
prawa własno ci
zasady prawa
intelektualnej
własno ci
intelektualnej
Potrafi na poziomie
Potrafi wykona
dostatecznym
wszystkie elementy

Na ocen 5 (bdb)
Potrafi wymieni
formy zapisu wiedzy
oraz wyczerpuj co
charakteryzowa je i
ocenia
Potrafi definiowa i
wyczerpuj co
ocenia podstawowe
zasady korzystania z
literatury z
zachowaniem prawa
własno ci
intelektualnej
Zna i wyczerpuj co
ocenia zasady
projektowania
konstrukcji,
technologii oraz
zasady prowadzenia
prac
eksperymentalnych
Potrafi sprawnie
korzysta z zasobów
wiedzy oraz
wyczerpuj co
interpretowa zasady
prawa własno ci
intelektualnej
Potrafi profesjonalnie
wykona wszystkie

wykona
sformułowane
zadanie projektowe

EK 6

EK 7

EK 8

zadania
projektowego oraz
zapewni na
dobrym poziomie
edycj pracy
Potrafi prezentowa
cało
swojej pracy
z wykorzystaniem
sprz tu
komputerowego

Nie potrafi
prezentowa swojej
pracy z
wykorzystaniem
sprz tu
komputerowego

Potrafi prezentowa
niektóre wyniki
swojej pracy z
wykorzystaniem
sprz tu
komputerowego

Nie rozumie
znaczenia prawa
autorskiego dla
wszelkiej twórczo ci

Przyjmuje znaczenie
prawa autorskiego,
nie rozró nia
wa nych zasad

Przyjmuje
znaczenie prawa
autorskiego,
rozró nia wa ne
zasady reguluj ce
korzystanie z
dorobku innych

Nie wykazuje
wra liwo ci na
etyczne aspekty
twórczo ci
in ynierskiej

Wykazuje cz ciowe
zrozumienie
wra liwo ci na
etyczne aspekty
twórczo ci
in ynierskiej

Wykazuje
zrozumienie dla
wra liwo ci na
etyczne aspekty
twórczo ci
in ynierskiej

Autor programu:
Adres e-mail:
Jednostka
organizacyjna:
Osoba, osoby
prowadz ce:

elementy zadania
projektowego oraz
zapewni na wysokim
poziomie edycj
pracy
Potrafi prezentowa
cało
swojej pracy
oraz ocenia i
interpretowa
przyj te rozwi zania
z wykorzystaniem
sprz tu
komputerowego
Przyjmuje znaczenie
prawa autorskiego,
rozró nia i
wyczerpuj co
interpretuje wa ne
zasady reguluj ce
korzystanie z
dorobku innych
Wykazuje pełne
zrozumienie dla
wra liwo ci na
etyczne aspekty
twórczo ci
in ynierskiej i
wła ciwie to
interpretuje
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