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TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Studia teoretyczne i praktyczne dotyczące metodyk i procedur badawczych, zapoznanie się z rodzajem 
protokołów badawczych w Katedrze, próbne analizy i opracowania, dyskusja z opiekunem pracy dyplomowej nt. 
optymalizacji i doboru właściwych technik badawczych.
WYKŁADY:
brak
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie się z profilem badań w Katedrze dyplomowania, dorobkiem naukowym promotora i/lub pracowników 
Katedry oraz z planowaniem badań, głównymi procedurami lub analityką badawczą związaną z tematem pracy 
dyplomowej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K02+, InzA_U01+, R2A_K01+, R2A_K02+, R2A_K03+, 

R2A_K07+, R2A_U04+, R2A_W01+,
Symbole ef. kierunkowych: K2A_K01+, K2A_K02+, K2A_K05+, K2A_U05+, K2A_W01+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Zna podstawowe procedury i techniki badawcze typowe dla studiowanej specjalności lub realizowanego 
tematu badań
Umiejętności
U1 - Sporządza plan części doświadczalnej pracy dyplomowej i metodyki badawcze lub proponuje cel i kryteria 
istotne dla realizacji tematu badań w przypadku prac przeglądowych
Kompetencje społeczne
K1 - Ma świadomość możliwości decydowania o postaci własnej pracy dyplomowej, konieczności poznania 
technik badawczych wykorzystywanych w badaniach własnych oraz ich krytycznej oceny w kontekście 
aktualnych standardów analitycznych oraz procedur, praktyk i protokołów badań 
K2 - Postępuje zgodnie z zasadami etyki i z poszanowaniem prawa przy przygotowaniu własnej pracy 
magisterskiej

LITERATURA PODSTAWOWA
1) strona internetowa Katedry dyplomowania, 2) publikacje promotora pracy, 3) inne publikacje związane z 
tematem badań, 4) źródła dotyczące stosowanych technik analitycznych
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Praktikum dyplomowe 1
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: D - przedmioty 

specjalizacyjne
Kod ECTS: 01303-20-D
Kierunek studiów: Technologia 

żywności i żywienie 
człowieka

Specjalność: Żywienie człowieka, 
Technologia żywności

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 2

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia audytoryjne

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
audytoryjne: 14

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia audytoryjne(K1, K2, U1, W1) : 
ćwiczenia audytoryjne

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE: Udział w 
dyskusji - Zajęcia w formie praktyk odbytych 
w Katedrze dyplomowania oraz spotkań i 
dyskusji z opiekunem i/lub opiekunem 
pracy(K1, K2, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
wszystkie z programu studiów
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców 
Roślinnych, , Katedra Mleczarstwa i 
Zarządzania Jakością,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM, dr 
hab. inż. Katarzyna Kiełczewska,

Osoby prowadzące przedmiot:

dr hab. inż. Katarzyna Kiełczewska, , dr hab. 
inż. Michał Smoczyński, , dr inż. Jarosław 
Kowalik,

Uwagi dodatkowe:
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Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia audytoryjne 14 godz.

- konsultacje 1 godz.
15 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- samodzielne studia literatury źródłowej i zapoznawanie się ze specyfiką pracy magisterskiej 35 godz.

35 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 0,60 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,40 punktów 

ECTS,


	samodzielne studia literatury źródłowej i zapoznawanie się ze specyfiką pracy magisterskiej

