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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-S2-IST-307 

Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Diploma seminar 
Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 

Zakres wszystkie 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu 

Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. inż. T. L. Stańczyk 

Zatwierdził Prof. dr hab. inż. T. L. Stańczyk 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot podstawowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 3 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

    30 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Umiejętności 

U01 
Potrafi dobierać, poddać krytycznej ocenie i właściwe 
wykorzystać źródła literaturowe do będącego przedmio-
tem analizowanego problemu. 

IST2_U01 

U02 
Potrafi określić kierunki swoich dociekań naukowych 
sporządzać plan i harmonogram pracy naukowej. 

IST2_U01 

U03 
Potrafi ocenić przydatność metod służących do rozwią-
zania zadania inżynierskiego z transportu. 

IST2_U12 

U04 

Potrafi zaprezentować wyniki samodzielnej pracy na-
ukowej w formie ustnej, pisemnej i prezentacji z wyko-
rzystaniem środków audiowizualnych oraz poprowadzić 
dyskusję na jej temat. 

IST2_U02 
IST2_U03 

U05 
Potrafi przygotować na podstawie własnych badań i 
źródeł literaturowych opracowanie naukowe. 

IST2_U01 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i rozwoju osobi-
stego. 

IST2_K01 
IST2_K04 

K02 
Potrafi myśleć i tworzyć w sposób przedsiębiorczy i kre-
atywny. 

IST2_K02 
IST2_K06 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

seminarium 

W ramach seminarium dyplomowego studenci samodzielnie przygotowują i wygła-
szają trzy referaty z wykorzystaniem środków audiowizualnych z następujących za-
gadnień: 
1) temat, cel i plan pracy dyplomowej, 
2) wybrane z udziałem promotora artykuły w języku polskim lub angielskim o charak-

terze naukowym, bądź naukowo technicznym związane z tematyką przygotowy-
wanej pracy, 

3) aktualny stan realizacji pracy dyplomowej, wyniki swoich badań, wnioski płynące z 
wykonanej pracy, omówienie bibliografii. 

Podczas wygłaszania referatów studenci przedstawiają aktualne osiągnięcia w danej 
dziedzinie i rozwiązania swoich projektów, a także różne problemy wynikacie z reali-
zacji pracy dyplomowej. Studenci w czasie dyskusji proponują swoje rozwiązania i 
uzasadniają ich przyjecie. Dzięki aktywnemu udziałowi wszystkich studentów jest 
możliwość dyskutowania nad rozwiązaniami problemów wynikających z realizacji 
pracy dyplomowej. Zmusza to dyplomantów do poszukiwania najefektywniejszego 
podejścia do rozwiązywania zagadnień związanych z pracą dyplomową. 
Na koniec seminarium studenci przedstawiają przygotowaną pracę dyplomową lub jej 
fragmenty. 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

U01-U05      X 

K01-K02      X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 
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seminarium zaliczenie z oceną 

Pozytywna ocena: 
– umiejętności doboru literatury do wykonania pracy dyplo-

mowej. 
– fragmentów pracy dyplomowej przedstawianych w formie 

prezentacji multimedialnych. 
– aktywność podczas seminarium – udział w dyskusji pod-

czas omawiania prac dyplomowych. 
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
    30 

2.  Inne (konsultacje, egzamin)     2 h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

32 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

1,3 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 18 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

0,7 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

50 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

2,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2 ECTS 

 
LITERATURA 

 

1. Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, 2005, także Śląska 
Biblioteka Cyfrowa, 

2. Żótowski B.: Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych. ATR. Bydgoszcz 1997. 
3. Literatura specjalistyczna dla danego tematu pracy dyplomowej. 


