
 

 

SYLABUS 
 

Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku) 

Praktyka dyplomowa 
Liczba punktów 

ECTS 
 

6 
Nazwa przedmiotu/modułu w j. angielskim 

Diploma internship 
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra) 

Jednostki, w których realizowane są prace dyplomowe magisterskie  
Kierownik przedmiotu/modułu 

Promotor pracy dyplomowej magisterskiej 
Kierunek studiów 

Technologia drewna 
Poziom 

Drugi stopień 
Profil 

Ogólnoakademicki 
Semestr 

2 
W zakresie 
 

Specjalizacja magisterska 

– 

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY 
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta) 

Forma studiów: stacjonarne  Forma studiów: niestacjonarne  

 wykłady 0  wykłady 0 

 ćwiczenia laboratoryjne 0  ćwiczenia laboratoryjne 0 

 inne 0  inne 0 

 inne z udziałem nauczyciela 80  inne z udziałem nauczyciela 80 

 praca własna studenta 80  praca własna studenta 80 

Łączna liczba godzin: 160 Łączna liczba godzin: 160 

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU 
Nabycie umiejętności niezbędnych do realizacji eksperymentalnej części pracy dyplomowej magisterskiej, budowa 
stanowisk pomiarowych itp., wykonanie wstępnych eksperymentów. 
 

METODY DYDAKTYCZNE 
Pokazy, dyskusja, burza mózgów, przeprowadzanie eksperymentów pod nadzorem opiekuna naukowego i/lub 
pracownika technicznego. 
 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU/MODUŁU 
Odniesienie 
do efektów 

kierunkowych 
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E1 – dyplomant potrafi wyszukiwać i analizować informacje z zakresu technologii drewna 
pochodzące z różnych źródeł (także w języku obcym) podane w różnych formach, a także 
twórczo je interpretować i wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; 
E2 – dyplomant potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić zadanie badawcze lub 
projektowe z zakresu technologii drewna, a także dokonać analizy i ocenić poprawność 
wykonanego zadania; 
E3 – dyplomant potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty (również pomiary i 
symulacje komputerowe), interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać wnioski; 
E4 – dyplomat potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do 
rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, 
charakterystycznego dla technologii drewna oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i 
narzędzia. 
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 E5 – dyplomant jest gotów do odpowiedniego ustalenia priorytetów związanych z realizacją 
zadania określonego przez siebie lub innych.  
 

TD2A_K03 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 
 
Sprawdzenie przez promotora poprawności wykonania przez dyplomanta zadań, zaplanowanych 
eksperymentów itp. Rozmowa/dyskusja promotora z dyplomantem. 

Symbole efektów 
przedmiotowych 

 

 
E1 – E5 

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
 

Zapoznanie studenta ze specyfiką badań w wybranej jednostce naukowej. Wykonanie doświadczalnej części 
pracy dyplomowej. 
 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
 

Zaliczenie 

Procentowy udział 
w końcowej ocenie 

100 
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