
 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Seminarium dyplomowe 

Nazwa w języku angielskim:  Diploma seminar  

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Gospodarka przestrzenna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  III  

Semestr:  VI 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. dr hab. inż. Barbara Gąsiorowska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  

prof. dr hab. inż. Antoni Bombik, prof. dr hab. 
inż. Barbara Gąsiorowska, dr hab. inż.  Agata 
Grużewska, dr hab. inż. Jolanta Jankowska, 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jankowski, dr hab. 
Beata Kuziemska, prof. dr hab. inż. Janina 
Skrzyczyńska, dr hab. inż. Cezary Tkaczuk, 
prof. dr hab. inż. Anna Zaniewicz-Bajkowska 

Założenia i cele przedmiotu 

Podczas realizacji przedmiotu student zostaje 
zaznajomiony z podstawowymi wiadomościami 
dotyczącymi przygotowania prac dyplomowych. 
Poznaje zasady prawidłowego wykonywania 
przeglądu literatury. Zostaje zapoznany  
z dostępnymi źródłami wiedzy (książki, 
czasopisma, Internet). Poznaje zasady ich 
wykorzystania do własnych celów projektowych 
lub badawczych. Poznaje pojęcie etyki 
zawodowej w pracy naukowej i inżynierskiej. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 

specjalnościowego 

W_01 
Zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia oraz zagadnienia z zakresu zbierania i 
opracowania danych do przeglądu literatury oraz potrafi je wykorzystać do 
przygotowania pracy inżynierskiej. 

K_W01 

W_02 
Ma podstawową wiedzę i zna podstawowe zasady prawne oraz społeczne 
przydatne w procesie przygotowania opracowań badawczych, naukowych, 
a także inżynierskich. 

K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W07 
K_W13 



 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego przeanalizować proste 
rozwiązania techniczne i eksperymenty badawcze, umie dokonać  oceny 
istniejących rozwiązań.  

K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_U10 

U_02 
Potrafi wykorzystać różne źródła informacji do przygotowywanej pracy 
inżynierskiej oraz dokonać ich krytycznej analizy. 

K_U07 
K_U11 
K_U13 
K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość poziomu  własnej wiedzy i praktycznego jej 
wykorzystania. 

 
K_K01 

 

K_02 
Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną, za przestrzeganie zasad 
etyki zawodowej oraz akceptuje zasady interpersonalne, związane z pracą 
w zespole. 

K_K04 
K_K05 
K_K06 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne/niestacj
onarne): 

Ćwiczenia (4 godziny tygodniowo) 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu zrealizowanych modułów podstawowych oraz 
modułów kierunkowych.    

Treści modułu kształcenia: 

Merytoryczne, formalne i edytorskie wymagania stawiane pracom dyplomowym inżynierskim. 
Elementy składowe pracy dyplomowej. 
Podstawowe informacje dotyczące przeglądu literatury. 
Źródła i bibliografia. 
Powołania i cytowania. 
Analiza źródeł (ilościowe i jakościowe opracowanie zagadnień). 
Wnioski ze studiów literaturowych i ich prezentacja. 

Literatura podstawowa: 

1. Achramowicz B., Wesołowska-Janczarek M., 2000: Poradnik dla dyplomantów z przeglądem 
metod statystycznych. Wyd. AR w Lublinie.  

2. Majchrzak J., Mendel T., 1999: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. 
AE Poznań. 

3.   Podstawka M., Wójcicki T., 1999: Zasady pisania prac dyplomowych i magisterskich. SGGW  
Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1. Aktualne czasopisma naukowe. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Konwersatoria, referaty przygotowane przez studentów, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Uczestnictwo i aktywność na zajęciach. 
Przygotowanie referatu. 



Wygłoszenie referatu. 
Głos w dyskusji dotyczącej zaprezentowanego referatu. 

 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego efektu 

kształcenia 

Przygotowanie referatu, jego 
wygłoszenie i głos w dyskusji. 

Weryfikacja efektów kształcenia 
w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji 

W_01; W_02 

U_01; U_03 

K_01; K_02. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu:  
1. Przygotowanie i przedstawienie referatu wraz z głosem w dyskusji. 
2. Aktywność na zajęciach. 

      3. Obecność na zajęciach. 

Przedział 
punktacji 

(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0  

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w wykładach - - 

      - udział w ćwiczeniach 60 - 

      - udział w ćwiczeniach terenowych -                  - 

      - udział w konsultacjach  30 - 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

      - przygotowanie i wygłoszenie referatu 35                   - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Projekt inżynierski 

Nazwa w języku angielskim:  Engineering project 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Gospodarka przestrzenna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  IV  

Semestr:  VII 

Liczba punktów ECTS:  10 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. dr hab. inż. Barbara Gąsiorowska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  

prof. dr hab. inż. Antoni Bombik, prof. dr hab. 
inż. Barbara Gąsiorowska, dr hab. inż.  Agata 
Grużewska, dr hab. inż. Jolanta Jankowska, 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jankowski, dr hab. 
Beata Kuziemska, prof. dr hab. inż. Janina 
Skrzyczyńska, dr hab. inż. Cezary Tkaczuk, 
prof. dr hab. inż. Anna Zaniewicz-Bajkowska 

Założenia i cele przedmiotu 

Podczas realizacji przedmiotu student zostaje 
zapoznany ze szczegółowymi wiadomościami 
dotyczącymi przygotowania pracy dyplomowej 
inżynierskiej oraz zasadami i przebiegiem 
egzaminu dyplomowego. Dokonuje wyboru 
tematu własnej pracy dyplomowej, którą 
przygotowuje pod kierunkiem  opiekuna 
naukowego. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 

specjalnościowego 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu kierunku 
studiów, w części dotyczącej realizowanego projektu inżynierskiego. 

K_W01 

W_02 
Zna podstawowe zasady prawne, normy i przepisy  przydatne w procesie 
przygotowywania pracy dyplomowej inżynierskiej. 

K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W07 
K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zaplanować realizację projektu, umie wykonać proste analizy i 
oceny istniejących rozwiązań, związanych z tematyką pracy dyplomowej. 

K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_U10 



U_02 
Potrafi wykorzystać różne źródła informacji do napisania własnej pracy 
dyplomowej oraz potrafi dokonać ich krytycznej analizy. 

K_U07 
K_U11 
K_U13 
K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość poziomu  własnej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz 
krytycznie ją ocenić 

 
K_K01 

 

K_02 
Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną,  przestrzega zasad etyki 
zawodowej oraz jest przygotowany i akceptuje zasady pracy w zespole. 

K_K04 
K_K05 
K_K06 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne/niestacj
onarne): 

Ćwiczenia (8 godzin tygodniowo) 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu zrealizowanych modułów podstawowych i 
kierunkowych oraz seminarium dyplomowego.    

Treści modułu kształcenia: 

Zasady przygotowania  projektów inżynierskich. 
Język prac dyplomowych, w tym opracowań inżynierskich. 
Etapy przygotowania pracy dyplomowej (podział projektu na poszczególne części). 
Wybór tematu pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) i referatu związanego tematycznie  
z pracą.  
Gromadzenie materiałów i danych do pracy. 
Konstrukcja i zawartość pracy dyplomowej.  
Realizacja projektu inżynierskiego (harmonogram pracy). 
Opracowanie własne projektu. 
Złożenie projektu i jego prezentacja. 

Literatura podstawowa: 

1. Achramowicz B., Wesołowska-Janczarek M., 2000: Poradnik dla dyplomantów z przeglądem 
metod statystycznych. Wyd. AR w Lublinie.  

2. Majchrzak J., Mendel T., 1999: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE 
Poznań. 

3. Podstawka M., Wójcicki T., 1999: zasady pisania prac dyplomowych i magisterskich. SGGW  
Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1. Aktualne czasopisma naukowe. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Konwersatoria, prezentacja projektu, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Obecność na zajęciach. 
Aktywność na zajęciach. 
Przygotowanie i prezentacja projektu. 



 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego efektu 

kształcenia 

Przygotowanie projektu i jego 
prezentacja 

Weryfikacja efektów kształcenia 
w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji 

W_01; W_02 

U_01; U_03 

K_01; K_02.  

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Obecność na zajęciach. 
Aktywność na zajęciach. 
Przygotowanie i prezentacja projektu.  

Przedział 
punktacji 

(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w ćwiczeniach  120 - 

      - udział w ćwiczeniach terenowych -                  - 

      - udział w konsultacjach  60 - 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

      - przygotowanie pracy dyplomowej 90                  - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 250 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 10 ECTS 
 

 

 

 

 


