
 
Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Politechniczny/Zakład Technologii Materiałowej 

2 Kierunek studiów Inżynieria Materiałowa 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Praca dyplomowa 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 6.0 

6 Punkty ECTS 15 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

Obowiązkowy z wyborem przez studenta  grupy specjalizacyjnej 
z 3-ech zakresów: materiały metaliczne, materiały ceramiczne 
polimery i kompozyty 

8 Rok studiów IV 
9 Semestr 7 

10 
Typ zajęć (stacjonarne, 
niestacjonarne, e-learning) 

Stacjonarne 

11 Liczba godzin Samokształcenie 

12 Koordynator   Prof. dr hab. inż. Maria Borczuch - Łączka 

13 Prowadzący Opiekunowie prac dyplomowych 

14 Język wykładowy Polski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

NIE 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku (tak, nie) 

NIE 

17 Wymagania wstępne 

Wymaganiem wstępnym jest podjęcie tematu pracy inżynierskiej 
wraz z wyborem promotora. Wybór tematu pracy inżynierskiej 
następuje jeden semestr przed terminem egzaminu dyplomowego 
inżynierskiego. 

18 Efekty kształcenia 

W zakresie wiedzy student: 
1. ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych 
tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i 
nanokompozytów (IM1A_W15) 
W zakresie umiejętności student: 
1. potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 
źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 
interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie (IM1A_U01) 
2. potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną 
poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego 
(IM1A_U04) 
W zakresie kompetencji społecznych student: 
1. rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, 
w tym podnoszenia kompetencji zawodowych (IM1A_K01) 
2. ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i 
przestrzegania zasad etyki zawodowej (IM1A_K04) 
 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Nie dotyczy 



20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena pracy dyplomowej 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Przygotowanie pracy dyplomowej kończy się zaliczeniem z 
oceną. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Nie dotyczy. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) Nie dotyczy. 

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Zalecana literatura jest podawana indywidualnie każdemu 
dyplomantowi przez opiekuna/promotora pracy. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 Obszar nauk technicznych 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

15 pkt ECTS  
- Samodzielna przygotowywanie pracy inżynierskiej  

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

  

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

15 pkt ECTS  
- Samodzielna przygotowywanie pracy inżynierskiej  

 


