
 

Moduł seminarium 

M uu_uu  

Kierunek  lub kierunki studiów  

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Seminarium dyplomowe 1 
Diploma Seminar 1 

Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia 
 

I 

Rok studiów dla kierunku 
 

III 

Semestr dla kierunku 
 

6 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

 1  

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

 

Jednostka oferująca moduł  

Cel modułu Celem modułu jest zaznajomienie studenta z formalnymi 
zasadami pisania pracy dyplomowej, metodyką realizacji pracy a 
także korzystania z różnych źródeł informacji (w tym 
bibliotecznych baz danych) oraz przygotowania i referowania 
przeglądu literatury z zakresu pracy.  

Efekty kształcenia – łączna liczba 
efektów nie może przekroczyć  
dla modułu (4-8). Należy 
przedstawić opis zakładanych 
efektów kształcenia, które 
student powinien nabyć po 
zrealizowaniu modułu. 

Wiedza: 

W1. Ma wiedzę w zakresie prezentowania obszarów 
tematycznych dotyczących realizowanej pracy dyplomowej. 

W2. Zna zasady pisania prac dyplomowych (wymagania 
formalne, techniki edytorskie, zasady układu treści).  

W3. Ma wiedzę z zakresu poszukiwania i korzystania ze źródeł 
informacji.  

Umiejętności: 

U1. Potrafi wyszukiwać, analizować przydatność informacji 
pochodzących z różnych źródeł a także cytować literaturę 
przedmiotu.  

U2. Umie przygotować i wygłosić przegląd literatury dotyczący 
własnej pracy dyplomowej.  

U3. Potrafi sformułować krótką wypowiedź na temat prezentacji 
innych uczestników seminarium oraz uzasadnić swoje racje.    

Kompetencje społeczne: 

K1. Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie wybranego 
zawodu i jest świadomy konsekwencji podejmowanych decyzji. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 
dokumentowania osiągniętych 
efektów kształcenia 

W1- ocena referowania i prezentacji przeglądu literatury, 
W2- ocena referowania i prezentacji przeglądu literatury, 
W3- ocena referowania i prezentacji przeglądu literatury, 
U1- ocena referowania i prezentacji przeglądu literatury, 
U2- ocena referowania i prezentacji przeglądu literatury, 



U3- oceny z udziału w dyskusji,  
K1- oceny z udziału w dyskusji, 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Analiza i interpretacja tekstów źródłowych, analiza podobnych 
przypadków zadań inżynierskich, konsultacje, prezentacje 
referatów, wykłady. 

Bilans punktów ECTS 
 
 

 

 
Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


