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KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 

 
Specjalność: Technologia maszyn 

Nazwa przedmiotu:  

Metodyka studiowania 

Kod przedmiotu: 1000-MBM-1S-1A-MS 

Rodzaj przedmiotu:  
ogólny 

Poziom studiów: I stopień inżynierskie Rok studiów: I Semestr: I Tryb: 
stacjonarny 

Liczba godzin:  
w tym:  Wykład: 15 

 Ćwiczenia: -- 

Liczba punktów ECTS: 1 

Tytuł, imię i nazwisko: 

Wykład: dr hab. Krzysztof Walczak 

adres e-mailowy wykładowcy/wykładowców:   

 

Informacje szczegółowe                                                                                  

Cele przedmiotu 

C1 Zapoznanie studentów z zasadami uczenia się 

C2 Zapoznanie z metodami pozyskiwania informacji naukowo-technicznej  

C3 Przysposobienie do korzystania z zasobów informacji 

C4 Zapoznanie z podstawami przygotowywania opracowań naukowych 

Wymagania wstępne 

w zakresie wiedzy, umiejętności, 
kompetencji społecznych 

1.  Wiedza ogólna o uczeniu się oraz o źródłach informacji. 
 

 
Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty 
uczenia się 

Po realizowaniu przedmiotu 
i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student 

Odniesienie 

do celów 
przedmiotu 

Odniesienie 

do efektów 
uczenia się 

dla programu 

EU1 Posiada wiedzę o studiowanym kierunku oraz znajomość zasad uczenia 
się i motywacji nauki 

C1 
C2 

C4 

K_W02 
K_K01 

EU2 Zna podstawowe źródła informacji naukowej i technicznej 
(encyklopedie, słowniki, bibliografie, źródła elektroniczne i wirtualne) 

C1 
C4 

K_U05 
K_K01 

EU3 
Posiada podstawowe wiadomości o zasadach pracy naukowej w 

zakresie przygotowania opracowań naukowych (gromadzenie 
materiału, proces pisania pracy, przypisy, bibliografia) 

C1 

C2 
C4 

K_U03 

EU4 
Umie zastosować przyswojone treści do własnej pracy intelektualnej 

C2 

C3 
C4 

K_K01 

Treści programowe  

Treści 

programowe 

 

Forma zajęć 
Liczba 

godzin 

Odniesienie 
do efektów 

uczenia się 

 Wykłady 15  

TP1 Struktura uczelni. Plan studiów. Zaliczenia i egzaminy 2 EU1 

TP2 Metody nauki, szybkie czytanie, zapamiętywanie. Motywacja do nauki 2 EU1 

TP3 
Źródła informacji naukowej, podstawowe słowniki i bibliografie, metody 

korzystania ze źródeł informacji, gromadzenie informacji 
4 

EU2 

EU3 
EU4 

TP4 
Informacja techniczna. Informacja w Internecie. Zasady korzystania z 

informacji bibliotecznej 
4 

EU2 
EU3 

EU4 

TP5 
Przygotowywanie opracowań naukowych (referaty, raporty, recenzje, 
prace zaliczeniowe i dyplomowe) 

3 EU3 
EU4 

Narzędzia dydaktyczne: 

1. Wykład z elementami prezentacji multimedialnych 

 
Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się 

 

Efekt 

uczenia się 

Forma weryfikacji i walidacji efektów uczenia się 

Wiedza 

faktograficzna 
Wiedza praktyczna 

umiejętności praktyczne 
Umiejętności 

kognitywne 
Kompetencje 

społeczne, 
postawy 
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EU1 x x   
EU2 x x   
EU3 x x   
EU4  x   
 
Kryteria oceny osiągnięcia efektów uczenia się 

 

F – formujące  

F1. Projekty i prezentacje 
F2. Korekta prowadzenia wykładów 

P – podsumowujące  

P1. Pisemne zaliczenie 

Skala ocen 

Ocena: Poziom wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i społecznych 

5,0 - znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne 

4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne 

4,0 - dobra wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne 

3,5 - zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne, ale ze 

znaczącymi     niedociągnięciami 

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi   błędami 

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne 

Forma zakończenia    

Obciążenie pracą  studenta 

Forma aktywności 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 15 

2. Przygotowanie się do zajęć: 20 

SUMA: 35 
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