Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Grupa przedmiotów:

2018/19

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

Seminarium inżynierskie I

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Engineer seminar I

Kierunek studiów4):

Technologia drewna
5)

Numer katalogowy:

ECTS 2)

2

dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW

Koordynator przedmiotu :
6)

Prowadzący zajęcia :

dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW

Jednostka realizująca7):

Wydział Technologii Drewna

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

-

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

10)

b) stopień 1,

rok 3
11)

Jęz. wykładowy :

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny :

Semestr 6 (letni) - grupa 3

polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Przedmiot przygotowuje do wykonywania pracy dyplomowej inżynierskiej i weryfikuje postępy w tym
zakresie. Zawiera informacje z zakresu własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) ćwiczenia; liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

przekazywanie i porządkowanie wiedzy, dyskusje, konsultacje, indywidualne prezentacje (referaty)

Pełny opis przedmiotu15):

Ćwiczenia
Omówienie ogólnych wymagań dotyczących prac dyplomowych (zarządzenie Rektora SGGW w Warszawie)
oraz wymagań szczegółowych. Różnice między pracami opisowymi, projektowymi i badawczymi.
Poszczególne rozdziały pracy dyplomowej i ich zawartość. Specyfika języka naukowego. Zagadnienia
własności przemysłowej i własności intelektualnej (prawa autorskiego) oraz etyki w działalności naukowej.
Umiejętność korzystania z elektronicznych baz danych księgozbiorów i czasopism w tym zasobów informacji
patentowej. Umiejętność prawidłowego powoływania się na źródła informacji. Przegląd tematyki prac
dyplomowych realizowanych przez studentów. Spotkania seminaryjne i dyskusje z przedstawicielami
przemysłu drzewnego oraz innych ośrodków naukowych związane z tematyką badawczą i aplikacyjną
realizowaną na Wydziale Technologii Drewna.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Brak (nie)

Ustalenie tematu i zakresu pracy z promotorem oraz złożenie wniosku do Wydziałowej Komisji ds.
zatwierdzania prac dyplomowych i wyznaczania recenzentów (zatwierdzenie tematu pracy).
01 – Znajomość zagadnień własności przemysłowej i
prawa autorskiego.
03 – Zdolność do realizacji prostych zadań
02 – Znajomość zasad korzystania z baz danych
inżynierskich oraz umiejętność do przegotowania
księgozbiorów i czasopism oraz zasobów informacji
i przedstawienia prezentacji z zakresu tematyki
Efekty kształcenia18):
patentowej oraz wyrobienie umiejętności precyzyjnego
wykonywanej pracy dyplomowej. Umiejętność
porozumiewania się językiem inżynierskim (słownictwo oceny znaczenia podjętej tematyki pracy
specjalistyczne z zakresu technologii drewna). Zdolność inżynierskiej
łącznie
z
aspektami
do samokształcenia i samodzielnej pracy oraz
pozatechnicznymi.
świadomość roli społecznej technologa drewna.
01, 02 - ocena aktywności i sposobu wypowiadania się studenta na zajęciach (udział w dyskusji)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19): 02, 03 - ocena umiejętności wyszukiwania informacji naukowych oraz opracowania i wygłoszenia referatu z
zakresu tematyki realizowanej pracy inżynierskiej łącznie z oceną stopnia jej zaawansowania
Założenia wstępne17):

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Referaty (prezentacje) z tematyki prac dyplomowych, karty ocen
kształcenia 20):

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Do weryfikacji efektów kształcenia służą:
- ocena aktywności na zajęciach - 20 punktów (40%),
- ocena umiejętności wyszukiwania i zestawiania informacji naukowych oraz przygotowania i prezentacji
referatu z tematyki podjętej pracy dyplomowej oraz pośrednio stopnia zaawansowania w pisaniu pracy
inżynierskiej - 30 punktów (60%)
Wymogiem do zaliczenia przedmiotu jest posiadanie zatwierdzonego tematu pracy inżynierskiej oraz
zdobycie co najmniej 26 punktów.

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna
23)

Literatura podstawowa i uzupełniająca :
1. Dokumentacja – akty prawne oraz regulacje wewnętrzne dotyczące prac inżynierskich - http://wtd.sggw.pl/Content/absolutorium-i-egzamin-dyplomowy
2. Dudziak A., Żejmo A., 2008: Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów. Difin. Warszawa.
3. Grosicki L., Grosicki P., 2012: Ochrona własności intelektualnej. Własność przemysłowa. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra
Gieysztora.
4. Kodeks etyki pracownika naukowego 2012 – załącznik do uchwały nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2012 r.
5. Kozakiewicz P., 2019: Wymogi i zasady pisania prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) - http://pawelkozakiewicz.waw.pl/materialy/,
http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl
6. Pawlik K., Zenderowski R., 2011: Dyplom z internetu: jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe? CeDeWu. Warszawa.
7. Weiner J., 2009: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. Wydanie 4 zmienione. Wydawnictwo
Naukowe PWN. Warszawa.
8. Woyke J., 1986: Poradnik pisania przyrodniczych prac magisterskich i doktorskich oraz wygłaszania referatów naukowych. Wydanie II poprawione.
Wydawnictwo SGGW-AR. Warszawa.
9. Zenderowski R., 2009: Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej. CeDeWu.
Warszawa.

UWAGI24):

Godziny kontaktowe to: 15 godzin zajęć i ok. 15 godzin konsultacji głównie z opiekunem pracy inżynierskiej
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

50 (30+20) h

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

1,0 ECTS

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

0,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
02

03

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

Znajomość zagadnień własności przemysłowej i prawa autorskiego

KTDI_W12

Znajomość zasad korzystania z baz danych księgozbiorów i czasopism oraz zasobów
informacji patentowej oraz wyrobienie umiejętności precyzyjnego porozumiewania się
językiem inżynierskim (słownictwo specjalistyczne z zakresu technologii drewna).
Zdolność do samokształcenia i samodzielnej pracy oraz świadomość roli społecznej
technologa drewna
Zdolność do realizacji prostych zadań inżynierskich oraz umiejętność do przegotowania i
przedstawienia prezentacji z zakresu tematyki wykonywanej pracy dyplomowej.
Umiejętność oceny znaczenia podjętej tematyki pracy inżynierskiej łącznie z aspektami
pozatechnicznymi

KTDI_W12, KTDI_U02, KTDI_U18,

Materiały do zajęć i aktualne informacje o przedmiocie dostępne są na stronie internetowej:

KTDI_K01, KTDI_K07

KTDI_U04, KTDI_U09, KTDI_K04

http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl

