
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 
akademicki: 

 
Grupa 

przedmiotów: 
 Numer 

katalogowy: 
 

 

Nazwa przedmiotu:   Seminarium dyplomowe 2 ECTS 2  

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  Diploma Engineering Seminary 

Kierunek studiów:  Architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu:  Prodziekan ds. kierunku architektury krajobrazu 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy jednostek dydaktycznych na kierunku architektura krajobrazu  

Jednostka realizująca: 
Katedra Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska, Katedra Sztuki Krajobrazu, 
Samodzielna Pracownia Wyceny i Oceny Zasobów Przyrodniczych 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany:  

Status przedmiotu:  przedmiot kierunkowy  stopień I    rok IV stacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Przygotowanie do samodzielnego wykonania dyplomowego opracowania inżynierskiego 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: ćwiczenia seminaryjne 30;  

Metody dydaktyczne: dyskusja, autoprezentacja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku 

Pełny opis przedmiotu: 
Referowanie dotychczasowego stanu zaawansowania pracy dyplomowej, w tym wyników analiz 
a także koncepcji projektowej i wybranych rozwiązań technicznych projektu.  
Etyka w pisaniu pracy inżynierskiej. Przygotowanie prezentacji projektu dyplomowego. 

Wymagania formalne (przedmioty 
wprowadzające): 

Przedmioty kierunkowe realizowane na studiach 

Założenia wstępne:  

Efekty kształcenia: 

01 – zna zasady etyczne opracowania prac inżynierskich 
02 – umie przygotować referat dotyczący pracy inżynierskiej 
04 – umie zaprezentować własny projekt 
03 – posiada świadomość wpływu projektowanych zmian w krajobrazie na warunki życia ludzi 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

Efekt 01 - 06 – ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Złożone prezentacje wraz z ocenami 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: Wystąpienia i prezentacje w trakcie zajęć – 100% 

Miejsce realizacji zajęć:  Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Literatura zalecana przez promotora pracy. 
2. Hindle T., 2000. Sztuka prezentacji. Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 
3. Pułło A., 2001. Prace magisterskie i licencjackie. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa  
4. Literatura fachowa z dziedziny, do której należy tematyka pracy 

UWAGI: 

 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
 
 
 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

Nr 

/symbol 

efektu 

 
Wymienione w wierszu efekty kształcenia: 

 
Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna zasady etyczne opracowania prac inżynierskich AK1_K05 

02 umie przygotować referat dotyczący pracy inżynierskiej 
 

AK1_U13, AK1_U17 

03 umie zaprezentować własny projekt 
 

AK1_U17, AK1_U14; AK1_K04 

04 posiada świadomość wpływu projektowanych zmian w krajobrazie na warunki 
życia ludzi 

AK1_K01, AK1_K02, AK1_K06; 
AK1_K07  

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 

50 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

1,2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

2 ECTS 


