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Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/A01-A

2,0

zaliczenie

50

angielski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Język obcy I (angielski)Przedmiot

Specjalność

Studium Praktycznej Nauki Języków ObcychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

lektorat 3 30 2,0 1,00 zaliczenieLK

Obstawski Andrzej (Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Doroch Alina (Alina.Doroch@zut.edu.pl), Grzywacz Alicja (Alicja.Grzywacz@zut.edu.pl),
Nowosad Agnieszka (Agnieszka.Nowosad@zut.edu.pl), Obstawski Andrzej
(Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl), Sobczak Ewa (Ewa.Sobczak@zut.edu.pl), Wolski Dominik
(Dominik.Wolski@zut.edu.pl)

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Matura z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad
gramatyki  i  słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.

C-2 Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.

C-3 Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-LK-1 Jednostka i społeczeństwo. Człowiek jako element struktury społecznej. Present Simple, Present
Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple.  (Phrasal verbs). Czasowniki posiłkowe (do/ be/ have). 10

T-LK-2 Media we współczesnym świecie. Strona bierna. Zdania względne. Simple Past/ Past Continuous 10

T-LK-3 Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów. 10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestniczenie w zajęciach 30A-LK-1

Przygotowanie się do zajęć 17A-LK-2

Udział w konsultacjach 3A-LK-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 zajęcia praktyczne

M-2 praca w grupach

M-3 prezentacja

M-4 dyskusja

M-5 praca z tekstem

M-6 słuchanie ze zrozumieniem

M-7 pisanie listów formalnych

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 test diagnostyczny  (F)F

S-2 test kontrolny / kolokwium  (F)F

S-3 kartkówka   (F)F

S-4 prezentacja   (F)F

Jzyk obcy I (angielski)
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Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-1
S-2
S-3
S-4

T-LK-1 M-1
M-2
M-5
M-6
M-7

ZIIP_1A_A01-A_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa, fonetyki oraz
zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego na
poziomie B2

T-LK-2

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-2
S-2
S-3
S-4

T-LK-3 M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_A01-A_W02
zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z
kierunkiem studiów

Umiejętności

ZIIP_1A_U10
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-1 S-2

T-LK-1 M-1
M-2
M-4
M-7

ZIIP_1A_A01-A_U01
posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z
różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta
ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego
świata

T-LK-2

ZIIP_1A_U10
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-2

S-2
S-3
S-4

T-LK-3 M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_A01-A_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego
słownictwa  specjalistycznego ze swojej dziedziny

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-3
S-1
S-2
S-3

T-LK-1
T-LK-2

M-1
M-2
M-4

ZIIP_1A_A01-A_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania
kompetencji językowych

T-LK-3

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_A01-A_W01 2,0

3,0 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego  na poziomie
B2.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A01-A_W02 2,0
3,0 Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_A01-A_U01 2,0

3,0 Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A01-A_U02 2,0
3,0 Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A01-A_K01 2,0

3,0 Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. A..Clare, JJ Wilson, TOTAL ENGLISH, Pearson Longman, 2006

2. S..Cunningham, P. Moor, NEW CUTTING EDGE, Pearson Longman, 2007
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Literatura uzupełniająca
1. S.T. Knowles, M. Mann, USE OF ENGLISH, MacMillan, 2003

2. S.T. Knowles, M. Mann, LISTENING AND SPEAKING, MacMillan, 2003

3. S.T. Knowles, M. Mann, READING, MacMillan, 2003

4. S.T. Knowles, M. Mann, WRITING, MacMillan, 2003

5. Czasopisma/Internet, Teksty popularno-naukowe z dziedziny studiowanego kierunku, 2012
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Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/A01-N

2,0

zaliczenie

50

niemiecki

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Język obcy I (niemiecki)Przedmiot

Specjalność

Studium Praktycznej Nauki Języków ObcychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

lektorat 3 30 2,0 1,00 zaliczenieLK

Maziarz Anna (Anna.Maziarz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Głębocka Katarzyna (Katarzyna.Glebocka@zut.edu.pl), Kamińska Grażyna
(Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Matura z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad
gramatyki  i  słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.

C-2 Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.

C-3 Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-LK-1
Mobilność we współczesnym świecie. Emigracja, integracja, wielokulturowość. Podróże. Krytyka i
zażalenie.
Szyk zdania (Satzklammer). Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.

10

T-LK-2 Surowce, materiały, produkty.
Porównywanie (deklinacja i stopniowanie przymiotników, zdania porównawcze). 10

T-LK-3 Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów. 10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestniczenie w zajęciach 30A-LK-1

Przygotowanie się do zajęć 17A-LK-2

Udział w konsultacjach 3A-LK-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 zajęcia praktyczne

M-2 praca w grupach

M-3 prezentacja

M-4 dyskusja

M-5 praca z tekstem

M-6 słuchanie ze zrozumieniem

M-7 pisanie listów formalnych

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 test diagnostyczny  (F)F

S-2 test kontrolny / kolokwium  (F)F

S-3 prezentacja   (F)F

S-4 kartkówkaF

Jzyk obcy I (niemiecki)
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Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-1
S-2
S-3
S-4

T-LK-1 M-1
M-2
M-5
M-6
M-7

ZIIP_1A_A01-N_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa, fonetyki oraz
zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego na
poziomie B2

T-LK-2

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-2
S-2
S-3
S-4

T-LK-3 M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_A01-N_W02
zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z
kierunkiem studiów

Umiejętności

ZIIP_1A_U10
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-1 S-2

T-LK-1 M-1
M-2
M-4
M-7

ZIIP_1A_A01-N_U01
posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z
różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta
ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego
świata

T-LK-2

ZIIP_1A_U10
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-2

S-2
S-3
S-4

T-LK-3 M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_A01-N_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego
słownictwa  specjalistycznego ze swojej dziedziny

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-3
S-1
S-2
S-3

T-LK-1
T-LK-2

M-1
M-2
M-4

ZIIP_1A_A01-N_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania
kompetencji językowych

T-LK-3

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_A01-N_W01 2,0

3,0 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz  fonetyki wybranego języka obcego  na poziomie
B2.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A01-N_W02 2,0
3,0 Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z  kierunkiem studiów.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_A01-N_U01 2,0

3,0 Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi
                           podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A01-N_U02 2,0

3,0
Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej
                           dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.
.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A01-N_K01 2,0

3,0 Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji
                           językowych.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
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Literatura podstawowa
1. Albert Daniels, Mittelpunkt, Klett Sprachen, Barcelona, 2007

2. U.Koithan, H.Schmitz, T.Sieber, R.Sonntag, Aspekte, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2008

Literatura uzupełniająca
1. Dreyer Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Max Hueber, Ismaning, 2000
2. Hans-Jürgen Hentschel, Verena Klotz, Paul Krüger, Mit Erfolg zu telc Deutsch B2, Zertifikat Deutsch Plus. Übungsbuch, Ernest Klett
Sprachen, Barcelona, 2007
3. Z. Csörgö, E. Malyata, A. Tamasi, B2 Finale: ein Vorbereitungskurs auf die ÖSD-Prüfung Mittelstufe Deutsch, Klett Kiado, Budapest,
2007
4. Andrea Frater, Jörg Keller, Angelique Thabar, Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2: Übungsbuch, Ernest Klett Sprachen, Stuttgart, 2008

5. Michael Kuhn, Andreas Stieber, Twoje testy : język niemiecki, PWN, Warszawa, 2004

6. XYZ, Teksty popularno-naukowe z dziedziny studiowanego kierunku, 2011
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/A02-A

2,0

zaliczenie

51

angielski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Język obcy II (angielski)Przedmiot

Specjalność

Studium Praktycznej Nauki Języków ObcychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

lektorat 4 60 2,0 1,00 zaliczenieLK

Obstawski Andrzej (Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Doroch Alina (Alina.Doroch@zut.edu.pl), Grzywacz Alicja (Alicja.Grzywacz@zut.edu.pl),
Nowosad Agnieszka (Agnieszka.Nowosad@zut.edu.pl), Obstawski Andrzej
(Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl), Sobczak Ewa (Ewa.Sobczak@zut.edu.pl), Wolski Dominik
(Dominik.Wolski@zut.edu.pl)

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Matura z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad
gramatyki  i  słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.

C-2 Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.

C-3 Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-LK-1
Styl życia w zależności od miejsca zamieszkania. Formy czasu przyszłego (going to; will; Present
Continuous do wyrażania przyszłości; czasowniki modalne wyrażające przyszłość). Stopniowanie
przymiotników .

8

T-LK-2 Rola jednostki w procesach gospodarczych.  Pierwszy okres warunkowy i zdania czasowe. Czasowniki
modalne (must; have to;  mustn’t; should; shouldn’t). Struktura – question tags. 8

T-LK-3 Samorealizacja i kreatywność. Pasje, czas wolny.  Present Perfect Simple i Continuous. Formy
czasowników- bezokolicznik/ gerund. Rzeczowniki policzalne/ niepoliczalne. 8

T-LK-4 Poznawanie obcych krajów, ich kultur, zjawisk geograficznych w trakcie podróży wakacyjnych. Past
Perfect Simple w kontraście do Past Simple. Różne struktury z użyciem czasownika ‘like’. Przedimki. 8

T-LK-5 Edukacja. Potrzeba uczenia się przez całe życie.  Czasowniki modalne oznaczające możliwość (can;
could; to be able; to manage). Struktury czasu przeszłego- used to/ would. 8

T-LK-6 Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów. 20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestniczenie w zajęciach 60A-LK-1

Udział w konsultacjach 1A-LK-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 zajęcia praktyczne

M-2 praca w grupach

M-3 prezentacja

M-4 dyskusja

M-5 praca z tekstem

M-6 słuchanie ze zrozumieniem

M-7 pisanie listów formalnych

Jzyk obcy II (angielski)
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 test kontrolny / kolokwium  (F)F

S-2 kartkówka   (F)F

S-3 prezentacja   (F)F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-1
S-1
S-2
S-3

T-LK-1
T-LK-2
T-LK-3

M-1
M-2
M-5
M-6
M-7

ZIIP_1A_A02-A_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa, fonetyki oraz
zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego na
poziomie B2

T-LK-4
T-LK-5

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-2
S-1
S-2
S-3

T-LK-6 M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_A02-A_W02
zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z
kierunkiem studiów

Umiejętności

ZIIP_1A_U10
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-1 S-1

T-LK-1
T-LK-2
T-LK-3

M-1
M-2
M-4
M-7

ZIIP_1A_A02-A_U01
posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z
różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta
ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego
świata

T-LK-4
T-LK-5

ZIIP_1A_U10
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-2

S-1
S-2
S-3

T-LK-6 M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_A02-A_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego
słownictwa  specjalistycznego ze swojej dziedziny

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-3 S-1
S-2

T-LK-1
T-LK-2
T-LK-3

M-1
M-2
M-4

ZIIP_1A_A02-A_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania
kompetencji językowych

T-LK-4
T-LK-5
T-LK-6

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_A02-A_W01 2,0

3,0 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego  na poziomie
B2.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A02-A_W02 2,0
3,0 Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_A02-A_U01 2,0

3,0 Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A02-A_U02 2,0
3,0 Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.

3,5
4,0
4,5
5,0
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A02-A_K01 2,0

3,0 Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. A..Clare, JJ Wilson, TOTAL ENGLISH, Pearson Longman, 2006

2. S..Cunningham, P. Moor, NEW CUTTING EDGE, Pearson Longman, 2007

Literatura uzupełniająca
1. S.T. Knowles, M. Mann, USE OF ENGLISH, MacMillan, 2003

2. S.T. Knowles, M. Mann, LISTENING AND SPEAKING, MacMillan, 2003

3. S.T. Knowles, M. Mann, READING, MacMillan, 2003

4. S.T. Knowles, M. Mann, WRITING, MacMillan, 2003

5. Czasopisma/Internet, Teksty popularno-naukowe z dziedziny studiowanego kierunku, 2012
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/A02-N

2,0

zaliczenie

51

niemiecki

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Język obcy II (niemiecki)Przedmiot

Specjalność

Studium Praktycznej Nauki Języków ObcychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

lektorat 4 60 2,0 1,00 zaliczenieLK

Maziarz Anna (Anna.Maziarz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Głębocka Katarzyna (Katarzyna.Glebocka@zut.edu.pl), Kamińska Grażyna
(Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Matura z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad
gramatyki  i  słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.

C-2 Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.

C-3 Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-LK-1 Współczesne formy wymiany towarowej (handel tradycyjny i online).
Definiowanie (zdania względne). Rekcja czasownika. 10

T-LK-2 Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne.
Dwuczłonowe spójniki zdań. 10

T-LK-3
Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne.
Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe).
Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).

10

T-LK-4
Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny,
CV.
Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).

10

T-LK-5 Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów. 20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestniczenie w zajęciach 60A-LK-1

Udział w konsultacjach 1A-LK-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 zajęcia praktyczne

M-2 praca w grupach

M-3 prezentacja

M-4 dyskusja

M-5 praca z tekstem

M-6 słuchanie ze zrozumieniem

M-7 pisanie listów formalnych

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 test kontrolny / kolokwium  (F)F

S-2 prezentacja   (F)F

Jzyk obcy II (niemiecki)
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-3 kartkówkaF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-1
S-1
S-2
S-3

T-LK-1
T-LK-2

M-1
M-2
M-5
M-6
M-7

ZIIP_1A_A02-N_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa, fonetyki oraz
zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego na
poziomie B2

T-LK-3
T-LK-4

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-2
S-1
S-2
S-3

T-LK-5 M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_A02-N_W02
zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z
kierunkiem studiów

Umiejętności

ZIIP_1A_U10
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-1 S-1

T-LK-1
T-LK-2 M-1

M-2
M-4
M-7

ZIIP_1A_A02-N_U01
posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z
różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta
ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego
świata

T-LK-3
T-LK-4

ZIIP_1A_U10
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-2

S-1
S-2
S-3

T-LK-5 M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_A02-N_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego
słownictwa  specjalistycznego ze swojej dziedziny

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-3 S-1
S-2

T-LK-1
T-LK-2
T-LK-3

M-1
M-2
M-4

ZIIP_1A_A02-N_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania
kompetencji językowych

T-LK-4
T-LK-5

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_A02-N_W01 2,0 :

3,0 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz
                           fonetyki wybranego języka obcego  na poziomie B2.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A02-N_W02 2,0
3,0 Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z

                           kierunkiem studiów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_A02-N_U01 2,0

3,0 Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi
                           podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A02-N_U02 2,0

3,0
Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej
                           dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.
.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A02-N_K01 2,0

3,0 Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Albert Daniels, Mittelpunkt, Klett Sprachen, Barcelona, 2007

2. U.Koithan, H.Schmitz, T.Sieber, R.Sonntag, Aspekte, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2008

Literatura uzupełniająca
1. Dreyer Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Max Hueber, Ismaning, 2000
2. Hans-Jürgen Hentschel, Verena Klotz, Paul Krüger, Mit Erfolg zu telc Deutsch B2, Zertifikat Deutsch Plus. Übungsbuch, Ernest Klett
Sprachen, Barcelona, 2007
3. Z. Csörgö, E. Malyata, A. Tamasi, B2 Finale: ein Vorbereitungskurs auf die ÖSD-Prüfung Mittelstufe Deutsch, Klett Kiado, Budapest,
2007
4. Andrea Frater, Jörg Keller, Angelique Thabar, Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2: Übungsbuch, Ernest Klett Sprachen, Stuttgart, 2008

5. Michael Kuhn, Andreas Stieber, Twoje testy : język niemiecki, PWN, Warszawa, 2004

6. XYZ, Teksty popularno-naukowe z dziedziny studiowanego kierunku, 2011
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/A03-A

3,0

egzamin

52

angielski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Język obcy III (angielski)Przedmiot

Specjalność

Studium Praktycznej Nauki Języków ObcychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

lektorat 5 60 3,0 1,00 egzaminLK

Obstawski Andrzej (Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Doroch Alina (Alina.Doroch@zut.edu.pl), Grzywacz Alicja (Alicja.Grzywacz@zut.edu.pl),
Nowosad Agnieszka (Agnieszka.Nowosad@zut.edu.pl), Obstawski Andrzej
(Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl), Sobczak Ewa (Ewa.Sobczak@zut.edu.pl), Wolski Dominik
(Dominik.Wolski@zut.edu.pl)

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Matura z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad
gramatyki  i  słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.

C-2 Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.

C-3 Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-LK-1 Zmiany w życiu człowieka: zawodowym i prywatnym.  Drugi i trzeci okres warunkowy. Przysłówki. 10

T-LK-2
Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki
wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły
przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).

10

T-LK-3 Symbole historii ogólnej w nawiązaniu do XX wieku.  Wyrażenia- I wish/If only. Czasy przeszłe.
Czasowniki złożone (Phrasal verbs). 10

T-LK-4 Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów. 10

T-LK-5
Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia
leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy-
argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).

20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestniczenie w zajęciach 60A-LK-1

Przygotowanie się do zajęć 10A-LK-2

Udział w konsultacjach 1A-LK-3

Przygotowanie się do egzaminu 4A-LK-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 zajęcia praktyczne

M-2 praca w grupach

M-3 prezentacja

M-4 dyskusja

M-5 praca z tekstem

M-6 słuchanie ze zrozumieniem

M-7 pisanie listów formalnych

Jzyk obcy III (angielski)
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 test kontrolny / kolokwium  (F)F

S-2 kartkówka   (F)F

S-3 prezentacja   (F)F

S-4 egzamin pisemny  (P)P

S-5 egzamin ustny  (P)P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-1

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5

T-LK-1
T-LK-2

M-1
M-2
M-5
M-6
M-7

ZIIP_1A_A03-A_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa, fonetyki oraz
zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego na
poziomie B2

T-LK-3
T-LK-5

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-2
S-1
S-2
S-3

T-LK-4 M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_A03-A_W02
zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z
kierunkiem studiów

Umiejętności

ZIIP_1A_U10
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-1

S-1
S-3
S-4
S-5

T-LK-1
T-LK-2 M-1

M-2
M-4
M-7

ZIIP_1A_A03-A_U01
posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z
różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta
ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego
świata

T-LK-3
T-LK-5

ZIIP_1A_U10
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-2

S-1
S-2
S-3

T-LK-4 M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_A03-A_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego
słownictwa  specjalistycznego ze swojej dziedziny

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-3

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5

T-LK-1
T-LK-2
T-LK-3

M-1
M-2
M-4

ZIIP_1A_A03-A_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania
kompetencji językowych

T-LK-4
T-LK-5

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_A03-A_W01 2,0

3,0 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego  na poziomie
B2.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A03-A_W02 2,0
3,0 Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_A03-A_U01 2,0

3,0 Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A03-A_U02 2,0
3,0 Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.

3,5
4,0
4,5
5,0
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A03-A_K01 2,0

3,0 Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. A..Clare, JJ Wilson, TOTAL ENGLISH, Pearson Longman, 2006

2. S..Cunningham, P. Moor, NEW CUTTING EDGE, Pearson Longman, 2007

Literatura uzupełniająca
1. S.T. Knowles, M. Mann, USE OF ENGLISH, MacMillan, 2003

2. S.T. Knowles, M. Mann, LISTENING AND SPEAKING, MacMillan, 2003

3. S.T. Knowles, M. Mann, READING, MacMillan, 2003

4. S.T. Knowles, M. Mann, WRITING, MacMillan, 2003

5. Czasopisma/Internet, Teksty popularno-naukowe z dziedziny studiowanego kierunku, 2012
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/A03-N

3,0

egzamin

52

niemiecki

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Język obcy III (niemiecki)Przedmiot

Specjalność

Studium Praktycznej Nauki Języków ObcychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

lektorat 5 60 3,0 1,00 egzaminLK

Maziarz Anna (Anna.Maziarz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Głębocka Katarzyna (Katarzyna.Glebocka@zut.edu.pl), Kamińska Grażyna
(Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Matura z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad
gramatyki  i  słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.

C-2 Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.

C-3 Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-LK-1 Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne.
Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen). 10

T-LK-2 Natura i jej zjawiska. Ochrona środowiska. Energie odnawialne.
Przytaczanie wypowiedzi (mowa zależna) 10

T-LK-3 Zdrowy styl życia (żywność, diety, aktywność). Nauka i technika. 10

T-LK-4 Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów. 10

T-LK-5
Trening egzaminacyjny (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-
gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy – argumentowanie,
szukanie rozwiązań i kompromisów)

20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestniczenie w zajęciach 60A-LK-1

Przygotowanie się do zajęć 10A-LK-2

Udział w konsultacjach 1A-LK-3

Przygotowanie się do egzaminu 4A-LK-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 zajęcia praktyczne

M-2 praca w grupach

M-3 prezentacja

M-4 dyskusja

M-5 praca z tekstem

M-6 słuchanie ze zrozumieniem

M-7 pisanie listów formalnych

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 test kontrolny / kolokwium  (F)F

Jzyk obcy III (niemiecki)
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-2 prezentacja   (F)F

S-3 kartkówkaF

S-4 egzamin pisemny  (P)P

S-5 egzamin ustny  (P)P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-1

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5

T-LK-1
T-LK-2

M-1
M-2
M-5
M-6
M-7

ZIIP_1A_A03-N_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa, fonetyki oraz
zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego na
poziomie B2

T-LK-3
T-LK-5

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-2
S-1
S-2
S-3

T-LK-4 M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_A03-N_W02
zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z
kierunkiem studiów

Umiejętności

ZIIP_1A_U10
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-1

S-1
S-2
S-4
S-5

T-LK-1
T-LK-2 M-1

M-2
M-4
M-7

ZIIP_1A_A03-N_U01
posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z
różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta
ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego
świata

T-LK-3
T-LK-5

ZIIP_1A_U10
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-2

S-1
S-2
S-3

T-LK-4 M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_A03-N_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego
słownictwa  specjalistycznego ze swojej dziedziny

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-3
S-1
S-2
S-4
S-5

T-LK-1
T-LK-2
T-LK-3

M-1
M-2
M-4

ZIIP_1A_A03-N_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania
kompetencji językowych

T-LK-4
T-LK-5

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_A03-N_W01 2,0

3,0 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz
fonetyki wybranego języka obcego  na poziomie B2.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A03-N_W02 2,0
3,0 Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z

                           kierunkiem studiów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_A03-N_U01 2,0

3,0 Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi
                           podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A03-N_U02 2,0

3,0
Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej
                           dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.
.

3,5 .

4,0
4,5
5,0
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A03-N_K01 2,0

3,0 Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Albert Daniels, Mittelpunkt, Klett Sprachen, Barcelona, 2007

2. U.Koithan, H.Schmitz, T.Sieber, R.Sonntag, Aspekte, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2008

Literatura uzupełniająca
3. Dreyer Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Max Hueber, Ismaning, 2000
4. Hans-Jürgen Hentschel, Verena Klotz, Paul Krüger, Mit Erfolg zu telc Deutsch B2, Zertifikat Deutsch Plus. Übungsbuch, Ernest Klett
Sprachen, Barcelona, 2007
5. Z. Csörgö, E. Malyata, A. Tamasi, B2 Finale: ein Vorbereitungskurs auf die ÖSD-Prüfung Mittelstufe Deutsch, Klett Kiado, Budapest,
2007
6. XYZ, Teksty popularno-naukowe z dziedziny studiowanego kierunku., 2011

6. Andrea Frater, Jörg Keller, Angelique Thabar, Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2: Übungsbuch, Ernest Klett Sprachen, Stuttgart, 2008

7. Michael Kuhn, Andreas Stieber, Twoje testy : język niemiecki, PWN, Warszawa, 2004
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/A05

0,0

zaliczenie polski

0,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Wychowanie fizyczne IPrzedmiot

Specjalność

Studium Wychowania Fizycznego i SportuJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 3 30 0,0 1,00 zaliczenieA

Pawlak Zbigniew (Zbigniew.Pawlak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Lemke Józef (Jozef.Lemke@zut.edu.pl), Olszewska Tamara (Tamara.Olszewska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych

W-2 Studenci całkowicie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń fizycznych

Cele modułu/przedmiotu

C-1

C1-Nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny  sportowej
C2-Rozbudzenie dbałości o własne zdrowie poprzez stosowanie  ćwiczeń fizycznych jako środka     zapobiegawczego
schorzeniom ukladów ruchowego,oddechowego.krwionośnego,nerwowego
    i innych. Mobilizacja do postaw prozdrowotnych.
C3-Podnoszenie cech motorycznych: siły szybkości wytrzymałości zwinności zręczności, mocy.
C4-Wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych. Przekazanie      wiadomości z zakresu
kultury fizycznej ,organizacji imprez sportowych,turystycznych
     oraz   przepisów podstawowch dyscyplin sportowych.
C5-Przeciwstawienie się patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania, nikotynizm)
    poprzez propozycję uczestnictw a w szeroko pojętej aktywności fizycznej

C-2

Rozbudzenie dbalości o wlasne zdrowie poprzez stosowanie cwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów :
ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych.
Mobilizacja do postaw prozdrowotnych.
Zapoznanie studenta z historią kultury fizycznej i sportu, przepisami wybranych dyscyplin sportowych oraz przekazanie
wiedzy  o organizacji imprez sportowych,rekreacyjnych i turystycznych

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-A-1

T1)Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania.
     -studen wybiera jedną z dostępnych dyscyplin sportowych.

T-2) Wykłady dla studentów ze zwolnieniami semestralnymi i rocznymi
-Zdrowtne efekty aktywności fizycznej
-Aktywność fizyczna a uzależnienia
-Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujacych zdrowie
-Wpływ aktywności fizycznej na stan fizjologiczny organizmu (tętno,ciśnienie, rytm oddechu,
 wady postawy ciała,odporność)
-Kontrola masy ciała
-Historia igrzysk olimpijskich
-Ruch fizyczny jako forma walki ze stresem

30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
1) Ćwiczenia w grupach,treningi sportowe,uczestnictwo w imprezach turystycznych  i obozach
sportowych
2) Uczestnictwo w zajęciach dla studentów ze zwolnieniem lekarskim semestralnymi  i całorocznymi.

30A-A-1

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

Wychowanie fizyczne I
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-1

metody nauczania zadań ruchowych:syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa
metoda praktyczna-pokaz
metoda aktywizujaca- dyskusja dydaktyczna,zadaniowa,bezpośredniej celowości ruchu
metoda odtwórcza: zadaniowo ścisła
metoda obwodowo stacyjna
metoda treningowa

M-2 Wykład konwersatoryjny,prezentacja multimedialna

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 ocena studenta na podstawie jego postępów ,zangażowania ,systematycznego uczestnictw i aktywności na
zajęciacha także umiejetności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sprawdziany ,testy)F

S-2 Kolokwium,test z wiedzy o kulturze fizycznej.F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

Umiejętności

ZIIP_1A_U05 P6S_UO C-1
C-2

S-1
S-2

T-A-1
M-1
M-2

ZIIP_1A_A05_U01
posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form
aktywności fizycznej - potrafi poprawnie wykonywać elementy
techniczne z wybranych dyscyplin sportowych.

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K05 P6S_KO C-1
C-2

S-1
S-2

T-A-1
M-1
M-2

ZIIP_1A_A05_K01
Posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl życia.
Zna zależność między aktywnością ruchową a zdrowiem . Potrafi
dobrać aktywność fizyczną do stanu zdrowia ,wieku, płci i ją
promować.

ZIIP_1A_K03
ZIIP_1A_K04 P6S_KO C-1

C-2
S-1
S-2

T-A-1

M-1
M-2

ZIIP_1A_A05_K02
Nabyte umiejętności ruchowe ,techniczne i taktyczne potrafi
zastosować w poszczegónych dyscyplinach sportowch i
dzialalności turystyczno -rekreacyjnej.Potrafi pracować i
wspódziałać w grupie według zasad " fair -play"zarówno na
boisku jak i w życiu codziennym.

ZIIP_1A_K03
ZIIP_1A_K06 P6S_KO C-1

C-2
S-1
S-2

T-A-1

M-1
M-2

ZIIP_1A_A05_K03
Posiadając wiedzę w zakresie kultury fizycznej ,historii sportu,
przepisów dyscyplin sportowych.Potrafi zorganizowac i
współorganizowac imprezy sportowo-rekreacj i turystyczne .
Jest czynnym uczestnikiem życia sportowego na Uczelni oraz w
swoim środowisku Promuje społeczne i kulturowe znaczenie
sportu.Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza

Umiejętności
ZIIP_1A_A05_U01 2,0 nie uczęszcza na zajęcia

3,0 student posiada podstawowe umiejętności techniki różnych dyscyplin sportowych. ćwiczenia wykonuje z błędami
technicznymi.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A05_K01 2,0 Student nie uczęszcza na zajęcia

3,0 -Zna bardzo ogólnie podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia
-Nie potrafi swoich umiejętności zastosować w praktyce

3,5 zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia

4,0 -potrafi właczyć się w prozdrowotny styl życia
-potrafi aktywność fizyczną dobrać do stanu zdrowia

4,5
- Aktywność ruchową potrafi zastosować odpowiednio do stanu zdrowia i wieku
-Włącza się w propagowanie zdrowego stylu życia,
-Mobilizuje innych do postaw prozdrowotnych

5,0
- potrafi zastosować odpowiedni rodzaj aktywności ruchowej w zależności od potrzeb,wieku ,płci i stanu zdrowia
-indywidualnie rozwija swoje uzdolnienienia
-mobilizuje siebie i innych do działań prozdrowotnych
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A05_K02 2,0 Student nie uczęszcza na zajęcia

3,0
-Przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej
-Ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami technicznymi,wykazuje małe postępy w
 opanowaniu prostych elementów technicznych

3,5
-Przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej i nie potrafi integrować się z
  grupą
-Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące wybranych dyscyplin sportowych
i  różnych form aktywności fizycznej

4,0 Potrafi wspódziałać w grupie stosujac zasadę "fair play"
-Posiada wysoką sprawność fizyczną, małymi błędami opanował przepisy gier

4,5

-Potrafi pracowac ,wspódziałać i rywalizowac w grupie stosując zasadę "fair play"
-Indywidualnie rozwija swoje zainteresowania
-Posiada wysoką sprawność fizyczną
-Potrafi wybrać odpowiednią  aktywność ruchowa w zależności od potrzeb
-Dobrze opanował technikę i założenia taktyczne oraz przepisy wybranych dyscypli sportowych

5,0

-Potrafi wspódziałać i rywalizować w grupie stosujac zasadę "fair play"
-Indywidualnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia sportowe
-Posiada bardzo wysoką sprawność motoryczną
-Brdzo dobrze opanował technikę , zna założenia taktyczna oraz przepisy dyscyplin
  sportowych
-Posiada praktyczną umiejętność sędziowania wybranych dyscyplin sportowych.

ZIIP_1A_A05_K03
2,0

Student  nie uczęszcza na zajęcia
-ma lekceważący stosunek do przedmiotu
-nie posiada wiedzy o kulturze fizycznej

3,0
-nie włącza się w  życie sportowe Uczelni
-nie przejawia zainteresowania różnymi formamiu aktywność fizycznej
-posiada minimalny zasób pojęć i wiadomości z zakresu kultury fizycznej

3,5
-Przejawia braki w postawie społecznej ,stosunek  do zajęć jest obojętny
- nie bierze udziału w życiu sportowym uczelni, nie włącza sie i nie pomaga w organizacji imprez
-nie potrafi samodzielnie i praktycznie zastosować wiadomości dotyczących kultury
  fizycznej

4,0
- sporadycznie bierze udział   w życiu sportowym uczelni
-pomaga  w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych
-posiadane wiadomości z kultury fizycznej potrafi (przy pomocy nauczyciela) ,zastosować w praktyce.

4,5

-włącza się  w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych
-jest aktywnym uczestnikiem życia sportowego Uczelni
-prowadzi higieniczny i zdrowy tryb życia
-rozwija swoje zainteresowania sportowe poza zajęciami programowymi
-Zdobytą wiedzę z zakresu kultury fizycznej stosuje w  praktycznym działaniu

5,0

-Potrafi podejmować różnorodne działania sportowo-rekreacyjne na rzecz  społeczności
  akademickiej
-Indywidualnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia sportowe
-propaguje i prowadzi   sportowy, zdrowy  tryb życia
-posiada dużą wiedzę o kulturze fizycznej i umiejętnie stosuje ją w  praktycznym działaniu

Literatura uzupełniająca
1. R.Karpiński, Nauczanie pływania, AWF Katowice, Katowice, 1995, II

2. S.Owczarek, Atklas ćwiczeń korekcyjnych, WSiP, Warszawa, 2005

3. R.Trzśniowski, Gry i zabawy ruchowe, WSiP, Warszawa, 2005

4. J. Sobotta, Atlas anatomi człowieka, Urban i partner, Wrocław, 1994

5. G.Gracz, Emocje przedstartowe oraz ich zwiazek z aspiracjami sportowców, AWF Poznań, Poznań, 1998

6. Z.Stawczyk, Gry i zabawy lekkoatletyczne, AWF Poznań, 1998

7. J.Grabowski,J.Szpa(przekład), Europejski test sprawności, AWF Kraków, Kraków, 1989

8. K.Zuchora, Podstawowy test sprawności fizycznej, 2010

9. J.Mazurek, Podstawowy test sprawności fizycznej, WSiT, Warszawawa, 1980

10. J.Talaga, A-Z sprawności fizycznej, Warszawa, 1995

11. J.Bahrynowicz-Fic, Własciwości ćwiczeń fizycznych ,ich systematyka i metodyka, PZWL, Warszawa, 1995

12. J.Talaga, Sprowność fizyczna ogólna, testy, Zysk i S-ka, Poznań, 2004
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Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna
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0,0
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Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
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Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Wychowanie fizyczne IIPrzedmiot

Specjalność

Studium Wychowania Fizycznego i SportuJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 4 30 0,0 1,00 zaliczenieA

Pawlak Zbigniew (Zbigniew.Pawlak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Lemke Józef (Jozef.Lemke@zut.edu.pl), Olszewska Tamara (Tamara.Olszewska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych

W-2 Studenci całkowicie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń fizycznych

Cele modułu/przedmiotu

C-1

C1-Nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny  sportowej
C2-Rozbudzenie dbałości o własne zdrowie poprzez stosowanie  ćwiczeń fizycznych jako środka     zapobiegawczego
schorzeniom ukladów ruchowego,oddechowego.krwionośnego,nerwowego
    i innych. Mobilizacja do postaw prozdrowotnych.
C3-Podnoszenie cech motorycznych: siły szybkości wytrzymałości zwinności zręczności, mocy.
C4-Wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych. Przekazanie      wiadomości z zakresu
kultury fizycznej ,organizacji imprez sportowych,turystycznych
     oraz   przepisów podstawowch dyscyplin sportowych.
C5-Przeciwstawienie się patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania, nikotynizm)
    poprzez propozycję uczestnictw a w szeroko pojętej aktywności fizycznej

C-2

Rozbudzenie dbalości o wlasne zdrowie poprzez stosowanie cwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów :
ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych.
Mobilizacja do postaw prozdrowotnych.
Zapoznanie studenta z historią kultury fizycznej i sportu, przepisami wybranych dyscyplin sportowych oraz przekazanie
wiedzy  o organizacji imprez sportowych,rekreacyjnych i turystycznych

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-A-1

T1)Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania.
     -studen wybiera jedną z dostępnych dyscyplin sportowych.

T-2) Wykłady dla studentów ze zwolnieniami semestralnymi i rocznymi
-Zdrowtne efekty aktywności fizycznej
-Aktywność fizyczna a uzależnienia
-Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujacych zdrowie
-Wpływ aktywności fizycznej na stan fizjologiczny organizmu (tętno,ciśnienie, rytm oddechu,
 wady postawy ciała,odporność)
-Kontrola masy ciała
-Historia igrzysk olimpijskich
-Ruch fizyczny jako forma walki ze stresem

30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
1) Ćwiczenia w grupach,treningi sportowe,uczestnictwo w imprezach turystycznych  i obozach
sportowych
2) Uczestnictwo w zajęciach dla studentów ze zwolnieniem lekarskim semestralnymi  i całorocznymi.

30A-A-1

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

Wychowanie fizyczne II
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-1

metody nauczania zadań ruchowych:syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa
metoda praktyczna-pokaz
metoda aktywizujaca- dyskusja dydaktyczna,zadaniowa,bezpośredniej celowości ruchu
metoda odtwórcza: zadaniowo ścisła
metoda obwodowo stacyjna
metoda treningowa

M-2 Wykład konwersatoryjny,prezentacja multimedialna

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 ocena studenta na podstawie jego postępów ,zangażowania ,systematycznego uczestnictw i aktywności na
zajęciacha także umiejetności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sprawdziany ,testy)F

S-2 Kolokwium,test z wiedzy o kulturze fizycznej.F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

Umiejętności

ZIIP_1A_U05 P6S_UO C-1
C-2

S-1
S-2

T-A-1
M-1
M-2

ZIIP_1A_A06_U01
posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form
aktywności fizycznej - potrafi poprawnie wykonywać elementy
techniczne z wybranych dyscyplin sportowych.

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K05 P6S_KO C-1
C-2

S-1
S-2

T-A-1
M-1
M-2

ZIIP_1A_A06_K01
Posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl życia.
Zna zależność między aktywnością ruchową a zdrowiem . Potrafi
dobrać aktywność fizyczną do stanu zdrowia ,wieku, płci i ją
promować.

ZIIP_1A_K03
ZIIP_1A_K04 P6S_KO C-1

C-2
S-1
S-2

T-A-1

M-1
M-2

ZIIP_1A_A06_K02
Nabyte umiejętności ruchowe ,techniczne i taktyczne potrafi
zastosować w poszczegónych dyscyplinach sportowch i
dzialalności turystyczno -rekreacyjnej.Potrafi pracować i
wspódziałać w grupie według zasad " fair -play"zarówno na
boisku jak i w życiu codziennym.

ZIIP_1A_K03
ZIIP_1A_K06 P6S_KO C-1

C-2
S-1
S-2

T-A-1

M-1
M-2

ZIIP_1A_A06_K03
Posiadając wiedzę w zakresie kultury fizycznej ,historii sportu,
przepisów dyscyplin sportowych.Potrafi zorganizowac i
współorganizowac imprezy sportowo-rekreacj i turystyczne .
Jest czynnym uczestnikiem życia sportowego na Uczelni oraz w
swoim środowisku Promuje społeczne i kulturowe znaczenie
sportu.Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza

Umiejętności
ZIIP_1A_A06_U01 2,0 nie uczęszcza na zajęcia

3,0 student posiada podstawowe umiejętności techniki różnych dyscyplin sportowych. ćwiczenia wykonuje z błędami
technicznymi.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A06_K01 2,0 Student nie uczęszcza na zajęcia

3,0 -Zna bardzo ogólnie podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia
-Nie potrafi swoich umiejętności zastosować w praktyce

3,5 zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia

4,0 -potrafi właczyć się w prozdrowotny styl życia
-potrafi aktywność fizyczną dobrać do stanu zdrowia

4,5
- Aktywność ruchową potrafi zastosować odpowiednio do stanu zdrowia i wieku
-Włącza się w propagowanie zdrowego stylu życia,
-Mobilizuje innych do postaw prozdrowotnych

5,0
- potrafi zastosować odpowiedni rodzaj aktywności ruchowej w zależności od potrzeb,wieku ,płci i stanu zdrowia
-indywidualnie rozwija swoje uzdolnienienia
-mobilizuje siebie i innych do działań prozdrowotnych
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A06_K02 2,0 Student nie uczęszcza na zajęcia

3,0
-Przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej
-Ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami technicznymi,wykazuje małe postępy w
 opanowaniu prostych elementów technicznych

3,5
-Przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej i nie potrafi integrować się z
  grupą
-Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące wybranych dyscyplin sportowych
i  różnych form aktywności fizycznej

4,0 Potrafi wspódziałać w grupie stosujac zasadę "fair play"
-Posiada wysoką sprawność fizyczną, małymi błędami opanował przepisy gier

4,5

-Potrafi pracowac ,wspódziałać i rywalizowac w grupie stosując zasadę "fair play"
-Indywidualnie rozwija swoje zainteresowania
-Posiada wysoką sprawność fizyczną
-Potrafi wybrać odpowiednią  aktywność ruchowa w zależności od potrzeb
-Dobrze opanował technikę i założenia taktyczne oraz przepisy wybranych dyscypli sportowych

5,0

-Potrafi wspódziałać i rywalizować w grupie stosujac zasadę "fair play"
-Indywidualnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia sportowe
-Posiada bardzo wysoką sprawność motoryczną
-Brdzo dobrze opanował technikę , zna założenia taktyczna oraz przepisy dyscyplin
  sportowych
-Posiada praktyczną umiejętność sędziowania wybranych dyscyplin sportowych.

ZIIP_1A_A06_K03
2,0

Student  nie uczęszcza na zajęcia
-ma lekceważący stosunek do przedmiotu
-nie posiada wiedzy o kulturze fizycznej

3,0
-nie włącza się w  życie sportowe Uczelni
-nie przejawia zainteresowania różnymi formamiu aktywność fizycznej
-posiada minimalny zasób pojęć i wiadomości z zakresu kultury fizycznej

3,5
-Przejawia braki w postawie społecznej ,stosunek  do zajęć jest obojętny
- nie bierze udziału w życiu sportowym uczelni, nie włącza sie i nie pomaga w organizacji imprez
-nie potrafi samodzielnie i praktycznie zastosować wiadomości dotyczących kultury
  fizycznej

4,0
- sporadycznie bierze udział   w życiu sportowym uczelni
-pomaga  w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych
-posiadane wiadomości z kultury fizycznej potrafi (przy pomocy nauczyciela) ,zastosować w praktyce.

4,5

-włącza się  w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych
-jest aktywnym uczestnikiem życia sportowego Uczelni
-prowadzi higieniczny i zdrowy tryb życia
-rozwija swoje zainteresowania sportowe poza zajęciami programowymi
-Zdobytą wiedzę z zakresu kultury fizycznej stosuje w  praktycznym działaniu

5,0

-Potrafi podejmować różnorodne działania sportowo-rekreacyjne na rzecz  społeczności
  akademickiej
-Indywidualnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia sportowe
-propaguje i prowadzi   sportowy, zdrowy  tryb życia
-posiada dużą wiedzę o kulturze fizycznej i umiejętnie stosuje ją w  praktycznym działaniu

Literatura uzupełniająca
1. R.Karpiński, Nauczanie pływania, AWF Katowice, Katowice, 1995, II

2. S.Owczarek, Atklas ćwiczeń korekcyjnych, WSiP, Warszawa, 2005

3. R.Trzśniowski, Gry i zabawy ruchowe, WSiP, Warszawa, 2005

4. J. Sobotta, Atlas anatomi człowieka, Urban i partner, Wrocław, 1994

5. G.Gracz, Emocje przedstartowe oraz ich zwiazek z aspiracjami sportowców, AWF Poznań, Poznań, 1998

6. Z.Stawczyk, Gry i zabawy lekkoatletyczne, AWF Poznań, 1998

7. J.Grabowski,J.Szpa(przekład), Europejski test sprawności, AWF Kraków, Kraków, 1989

8. K.Zuchora, Podstawowy test sprawności fizycznej, 2010

9. J.Mazurek, Podstawowy test sprawności fizycznej, WSiT, Warszawawa, 1980

10. J.Talaga, A-Z sprawności fizycznej, Warszawa, 1995

11. J.Bahrynowicz-Fic, Własciwości ćwiczeń fizycznych ,ich systematyka i metodyka, PZWL, Warszawa, 1995

12. J.Talaga, Sprowność fizyczna ogólna, testy, Zysk i S-ka, Poznań, 2004
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/A07-1

1,0

zaliczenie

1

polski

1,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Wybrane zagadnienia kultury - muzykaPrzedmiot

Specjalność

Studium KulturyJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 7 15 1,0 1,00 zaliczenieW

Charkiewicz Iwona (Iwona.Charkiewicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Charkiewicz Iwona (Iwona.Charkiewicz@zut.edu.pl), Prokesch Barbara
(Barbara.Prokesch@zut.edu.pl), Tkaczuk-Inagaki Katarzyna (Katarzyna.Tkaczuk-Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Ogólna znajomość zagadnień muzycznych

Cele modułu/przedmiotu

C-1

C1. Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C2. Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce.
C3. Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce:
      - historii muzyki rodzimej i obcej,
      - kompozytorów i ich dzieł,
      - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe,
      - wiadomości z literatury i form muzycznych.
C4. Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta.
C5. Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-W-1 Europejska tradycja muzyczna 2

T-W-2 Polska tradycja muzyczna 2

T-W-3 Muzyka współczesna - to nie takie straszne 2

T-W-4 Rola dyrygenta w zespole muzycznym 2

T-W-5 Co to jest dobra interpretacja? 2

T-W-6 Sylwetka kompozytora - życie i twórczość 2

T-W-7 Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu 3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1
Przygotowanie się do zajeć, poznanie partytury nutowej i różnic w interpretacji utworów, czytanie
wskazanej literatury, przygotowanie się do kolokwium, udział w koncercie. 10A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

Wybrane zagadnienia kultury - muzyka
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-1

1. Metody podające:
   - wykład informacyjny,
   - pogadanka,
   - opowiadanie,
   - opis,
   - anegdota,
   - objaśnienie lub wyjaśnienie.
2. Metody problemowe:
    - wykład konwersatoryjny.
3. Metody eksponujące:
   - nagranie CD, film-DVD
   - ekspozycja,
   - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem.
4. Metody programowe:
   - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD,
   - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa.
5. Metody praktyczne:
    - pokaz,
    - koncert,
    - ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1

Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe
dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować
przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne.

Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej
wiedzy.

F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-1 S-1
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
ZIIP_1A_A07-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać
ogólną wiedzę muzyczną z treści przekazanych na wykładach.

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Umiejętności

C-1 S-1

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1

ZIIP_1A_A07-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinin umieć
wykorzystywać nabytą wiedzę i zastosować ją w życiu
codziennym, aby weryfikować swoje wybory muzyczne i
świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym.

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Kompetencje społeczne

C-1 S-1

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1

ZIIP_1A_A07-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie
następujące postawy: świadomość w wyborze zagadnień
kultury, wrażliwość na piękno muzyki, zdolność do świadomego
wyboru i słuchania muzyki.

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_A07-1_W01 2,0 Student nie uczestniczył w zajęciach.

3,0 Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.

3,5 Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Jedna nieobecność. Bierna postawa studenta na zajęciach.

4,5 Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.

Umiejętności
ZIIP_1A_A07-1_U01 2,0 Student nie uczestniczył w zajęciach.

3,0 Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.

3,5 Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Jedna nieobecność. Bierna postawa studenta na zajęciach.

4,5 Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A07-1_K01 2,0 Student nie uczestniczył w zajęciach.

3,0 Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.

3,5 Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Jedna nieobecność. Bierna postawa studenta na zajęciach.

4,5 Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.

Literatura podstawowa
1. Guczalski Krzysztof, Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce., Musica Iagellonica, Krakow, 2002

2. Dąbek Stanisław, Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku, PWN, Warszawa, 1996

3. R. Chłopicka, Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum, Akademia Muzyczna, Krakow, 2000

4. Eugeniusz Kus i Mikołaj Szczęsny, Kompozytorzy szczecińscy po 1945 roku, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, 2002

5. Rogala Jacek, Muzyka polska XX wieku, PWN, Krakow, 2000

6. Schäffer Bogusław, W kręgu nowej muzyki, WL, Kraków, 1967

7. Danuta Gwizdalanka, Historia muzyki XX wieku, PWM, Krakow, 2009
8. Krukowski Stanisław, O pracy dyrygenta chóru, Wybrane zagadnienia kultury - muzyka 8 Krukowski StCentralny
Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa, 1982
9. Tomaszewski Mieczysław, Muzyka w dialogu ze słowem Akademia Muzyczna, Akademia Muzyczna, Kraków, 2003

10. Wojtczak Ziemowit, Głos ludzki jako żywy instrument w twórczości kompozytorów XX wieku, Łódź, 2009

11. Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Akademia Muzyczna, Krakow, 2000

12. Golianek Ryszard Daniel, Zrozumieć operę, Łódź, 2009

13. Mieczysław Tomaszewski, Chopin: człowiek, dzieło, rezonans, Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań, 1998, ISBN 83-7212-034-X

14. Tomasik Krzysztof, O Karolu Szymanowskim, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Kraków, 2008, ISBN 978-83-61006-20-6
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/A07-2

1,0

zaliczenie

1

polski

1,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Wybrane zagadnienia kultury- Szczecin w sztucePrzedmiot

Specjalność

Studium KulturyJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 7 15 1,0 1,00 zaliczenieW

Charkiewicz Iwona (Iwona.Charkiewicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Prokesch Barbara (Barbara.Prokesch@zut.edu.pl), Tkaczuk-Inagaki Katarzyna
(Katarzyna.Tkaczuk-Inagaki@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Ogólna wiedza ze znajomości historii i sztuki Szczecina i miast Pomorza Zachodniego.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 C1. Dostarczenie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.

C-2 C2. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury Szczecina od początków powstania po dzień dzisiejszy.

C-3 C3. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury miast woj. zachodniopomorskiego od początków powstania po
dzień dzisiejszy.

C-4 C4. Rozbudzenie, rozwijanie i kształtowanie poczucia przynależności do miejsca, w którym żyjemy.

C-5 C5. Zwiedzanie i poznawanie ważnych dla naszego miasta i województwa zabytków, instytucji, wystaw.

C-6
C6. Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania i zaprezentowania przez studenta prezentacji multimedialnej
dotyczącej przedstawienia i omówienia wybranego zabytku, wydarzenia z historii Szczecina, lub miejsca pochodzenia
studenta.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-W-1 Historia i sztuka Szczecina od X wieku do XVII wieku 2

T-W-2 Historia i sztuka Szczecina od XVIII wieku do 1945 roku. 2

T-W-3 Historia wybranych instytucji kulturalnych Szczecina na przełomie XIX i XX wieku. 2

T-W-4 Muzyczne tradycje Szczecina XIX i XX wieku. 2

T-W-5 Plastyka i architektura Szczecina. 3

T-W-6 Szlakami historycznego Szczecina. 2

T-W-7 Szlakami Pomorza Zachodniego 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach. 15A-W-1
Przygotowanie się do zajeć, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie się do kolokwium,
przygotowanie prezentacji multimedialnej, udział w wystawie. 10A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-1

Metoda podająca:
wykład informacyjny,
opowiadanie,
opis,
anegdota,
objaśnienie i wyjaśnienie.

M-2 Metoda problemowa:
wykład konwersatoryjny.

M-3 Metoda aktywizująca:
inscenizacja.

Wybrane zagadnienia kultury- Szczecin w sztuce
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-4
Metody eksponujace:
film,
pokaz multimedialny połączony z przeżyciem.

M-5 Metody programowane:
z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1

Ocena wiedzy z historii i sztuki Szczecina przeprowadzona jest przez wykładowcę poprzez dialog ze studentem w
celu ukierunkowania nauczania do poziomu studenta tak, aby uzyskać założone efekty zainteresowania podawaną
przez wykładowcę wiedzą i przyswajania jej w jak największym stopniu.
Zaliczenia przedmiotu dokonuje się na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta a
dotyczącej wybranego zabytku Szczecina, zagadnienia z historii miasta lub miasta pochodzenia studenta oraz
obecności na wykładach.
Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy
studenta.

F

S-2 Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy
studenta.F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W17 P6S_WK

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4 M-1

M-2
M-3
M-4
M-5

ZIIP_1A_A07-2_W01
Wiedza przekazana na wykładach dostarcza studentowi ogólne
treści związane z historią i sztuką Szczecina oraz Pomorza
Zachodniego, niezbędne do dalszego indywidualnego
poszerzania tych treści oraz aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym  miasta.
Student powinien być w stanie nazwać i odtworzyć przekazane
treści, rozróżnić, scharakteryzować i wskazać dany obiekt czy
fakt historyczny związany ze Szczecinem, czy innym miastem
Pomorza Zachodniego.

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Umiejętności

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5

ZIIP_1A_A07-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student  umie dobierać i
wykorzystywać nabytą wiedzę w w życiu codziennym.

Nabywa zdolność i umiejętność samodzielnego poszerzania
zdobytej wiedzy.np.: z literatury, baz danych i innych źródeł.
Umie integrować je i dokonywać ich interpretacji, a także
wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
dotyczące zjawisk zachodzących w mieście.

Potrafi weryfikować swoje wybory artystyczne i świadomie
uczestniczyć w życiu kulturalnym.

Potrafi przygotować prosty pokaz multimedialny dotyczący
przedstawianych treści.

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K05 P6S_KO

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5

ZIIP_1A_A07-2_K01
Ma świadomość ważności wiedzy z zakresu historii i sztuki
Szczecina i Pomorza Zachodniego w kształtowaniu poczucia
przynależności do miejsca w którym żyje.

Rozumie potrzebę ciągłego porzerzania tych wiadomości celem
utrzymania poziomu i podnoszenia wiedzy osobistej i społecznej.

Ma świadomość ważności tej wiedzy i rozumie jej wpływ na
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane
decyzje.

Potrafi działać w sposób profesjonalny w wyborze zagadnień
kultury.

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_A07-2_W01 2,0 Nieusprawiedliwiona nieobecność w zajęciach

3,0 Dwie nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach. Brak prezentacji multimedialnej.

3,5 Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Jedna nieusprawiedliwiona nieobecnośći w zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.

4,5 Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Obecność na zajęciach.  Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
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Umiejętności
ZIIP_1A_A07-2_U01 2,0 Nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach

3,0 Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach

3,5 Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Jedna nieusprawiedliwiona nieobecnośći w zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.

4,5 Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Obecność na zajęciach.  Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A07-2_K01 2,0 Nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach

3,0 Dwie nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach. Brak prezentacji multimedialnej.

3,5 Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Jedna nieusprawiedliwiona nieobecnośći w zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.

4,5 Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Obecność na zajęciach.  Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.

Literatura podstawowa
1. Kazimierz Kozłowski, Jerzy Podralski, Gryfici, Książęta Pomorza Zachodniego, KAW, Szczecin, 1985, ISBN: 83-03-00530-8

2. Praca zbiorowa, Władztwo Książąt Pomorskich, KAW, Szczecin, 1986

3. Tadeusz Białecki Lucyna Turek-Kwiatkowska, Szczecin stary i nowy, Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin, 1991

4. Kazimierz Kozłowski, Wiesław Wróblewski, Pomorze militarne XII–XXI wieku, KAW, Szczecin, 2006, ISBN 83–89341–36–0

5. Cezary Domalski, Napoleoński Szczecin 1806-1813, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ, Szczecin, 2009, ISBN 978-83-61805-05-2

6. Roman Czejarek, Szczecin przełomu wieków, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 2008, ISBN 978-83-61253-31-0

7. Stefan Kownas, Czesław Piskorski, Szczecin-miasto parków i zieleni, PWN, Poznań, 1958

8. Karolina Kuciapa, 30 Lat Opery na Zamku, Wyd. Opera na Zamku, Szczecin, 2008, ISBN 978-83-909715-1-3

Literatura uzupełniająca
1. XXX, Sedina.pl magazyn, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ, Szczecin, 2009, ISBN 978-83-924983-6-0

2. Portale internetowe, www.staryszczecin.cba.pl     /www.sedina.pl     /www.stettin.czejarek.pl, 2011
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/A08

1,0

zaliczenie polski

1,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Ochrona własności intelektualnejPrzedmiot

Specjalność

Dział Wynalazczości i Ochrony PatentowejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 6 15 1,0 1,00 zaliczenieW

Wielecka Monika (Monika.Wielecka@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 brak wymagań wstępnych

Cele modułu/przedmiotu
C-1 zapoznanie z podstawowymi definicjami z zakresu własności intelektualnej

C-2 wskazanie możliwości ochrony własnej twórczości i cudzej

C-3 wskazanie możliwości korzystania z dóbr własności intelektualnej osób trzecich w świetle przepisów prawa

C-4 podniesienie świadomości z zakresu własności intelektualnej u studenta, ale również u osób, z któymi może się dzielić tą
wiedzą

C-5 uświadomienie istnienia praw własności intelektualnej i ograniczeń w korzystaniu z praw osób trzecich

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-1

Przedmioty własności intelektualnej.
Prawo autorskie  –  podstawy (Konwencja berneńska), definicje; rodzaje praw (autorskie osobiste i
autorskie majątkowe); długość praw wyłącznych; pola eksploatacji utworu; licencje, przeniesienie prawa;
możliwości ochrony programów komputerowych; dozwolony użytek osobisty i publiczny.
Licencja GNU. Copyright- copyleft. Haker, cracker a przepisy prawa.

5

T-W-2

Prawo własności przemysłowej
podstawy systemu (Konwencja paryska, porozumienie TRIPS)
Wynalazk- definicja, zdolność patentowa, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo
wyłączne i zakres ochrony; możliwości ochrony programów komputerowych w kategorii wynalazek;
Procedura uzyskiwania patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym (Konwencja o patencie
europejskim) oraz przed urzędami zagranicznymi oraz w systemie międzynarodowym (PCT)

2

T-W-3

wzór użytkowy-  definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowaw Urzędzie Patentowym RP,
prawo wyłączne i zakres ochrony
wzór przemysłowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP,
prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i
międzynarodowych

2

T-W-4
znak towarowy definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo
wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych;
(Porozumienie madryckie)
inne przedmioty własności przemysłowej- topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne

2

T-W-5 Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-
line  (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, esp@cenet) 3

T-W-6 zaliczenie 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

przygotowanie do ustnej "wejściówki" z informacji z poprzednich zajęć 5A-W-2

przygotowanie do zaliczenia 4A-W-3

konsultacje 1A-W-4

Ochrona w�asnoci intelektualnej
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny z użyciem prezentacji połączony z pogadanką

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 pytania sprawdzające wiedzę i umiejętności wyciągania wniosków na podstawie informacji przekazanych na
poprzednich zajęciachF

S-2 zaliczenie pisemne lub ustne na koniec zajęć- pięć pytańP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W12
ZIIP_1A_W17 P6S_WK

C-1
C-2
C-4
C-5

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2

M-1

ZIIP_1A_A08_W01
zna podstawowe prawa własności przemysłowej
definiuje przedmioty własności przemysłowej
definiuje prawa autorskie i przedmioty praw autorskich
rozróżnia poszczególne prawa wyłączne własności intelektualnej
zna internetowe bazy patentowe
wyszukuje w internetowych bazach patentowych

T-W-3
T-W-4

Umiejętności

ZIIP_1A_U11
ZIIP_1A_U20 P6S_UW

C-2
C-3
C-5

S-1

T-W-1
T-W-2
T-W-3 M-1

ZIIP_1A_A08_U01
dobiera sposób postępowania ze względu na możliowść ochrony
przedmiotów własności intelektualnej
wyszukuje przedmioty własności przemysłowej w internetowych
bazach patentowych

T-W-4
T-W-5

ZIIP_1A_U11 P6S_UW C-3 S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3 M-1

ZIIP_1A_A08_U02
potrafi korzystać z praw osób trzecich (cudzych dóbr
intelektualnych) zgodnie z przepisami prawa- wie kiedy i na
jakich zasadach może to robić

T-W-4
T-W-5

ZIIP_1A_U20 P6S_UW C-1
C-3 S-1

T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1
ZIIP_1A_A08_U03
potrafi zinterpretować informacje zawarte w dokumentacji
patentowej

T-W-4
T-W-5

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K03 P6S_KO C-3 S-1

T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1

ZIIP_1A_A08_K01
jest zorientowany, że przed realizacją pracy i przed
wprowadzeniem produktu/usługi należy upewnić się czy nie
narusza się praw osób trzecich
odpowiedzialnie korzysta z cudzej wiedzy i własności
intelektualnej
świadomie podejmuje decyzje o ochronie swoich osiągnięć
twórczych

T-W-4
T-W-5

ZIIP_1A_K08 P6S_KK C-4
C-5

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1
ZIIP_1A_A08_K02
jest wrażliwy na naruszenia praw osób trzecich i jest zdolny
przekazywania nabytej wiedzy innym osobom

T-W-4
T-W-5

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-4
C-5 S-1

T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1
ZIIP_1A_A08_K03
jest świadomy możliwości zmian w prawie i konieczności
odświeżania wiedzy w tym zakresie

T-W-4
T-W-5

ZIIP_1A_K06 P6S_KO C-4
C-5

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1ZIIP_1A_A08_K04
dba o przestrzeganie przepisów prawa

T-W-4
T-W-5

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_A08_W01 2,0 opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%

3,0 opanowanie materiału na poziomie 60-69%

3,5 opanowanie materiału na poziomie 70-79%

4,0 opanowanie materiału na poziomie 80-89%

4,5 opanowanie materiału na poziomie 90-94%

5,0 opanowanie materiału na poziomie 95-100%

Umiejętności
ZIIP_1A_A08_U01 2,0 opanowanie materiału na pziomie poniżej 59%

3,0 opanowanie materiału na pziomie 60-69%

3,5 opanowanie materiału na pziomie 70-79%

4,0 opanowanie materiału na pziomie 80-89%

4,5 opanowanie materiału na pziomie 90-94%

5,0 opanowanie materiału na pziomie 95-100%
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Umiejętności
ZIIP_1A_A08_U02 2,0 opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%

3,0 opanowanie materiału na poziomie 60-69%

3,5 opanowanie materiału na poziomie 70-79%

4,0 opanowanie materiału na poziomie 80-89%

4,5 opanowanie materiału na poziomie 90-94%

5,0 opanowanie materiału na poziomie 95-100%
ZIIP_1A_A08_U03 2,0 opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%

3,0 opanowanie materiału na poziomie 60-69%

3,5 opanowanie materiału na poziomie 70-79%

4,0 opanowanie materiału na poziomie 80-89%

4,5 opanowanie materiału na poziomie 90-94%

5,0 opanowanie materiału na poziomie 95-100%

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A08_K01 2,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie poniżej 59%

3,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 60-69%

3,5 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 70-79%

4,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 80-89%

4,5 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 90-94%

5,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 95-100%
ZIIP_1A_A08_K02 2,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie poniżej 59%

3,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 60-69%

3,5 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 70-79%

4,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 80-89%

4,5 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 90-94%

5,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 95-100%
ZIIP_1A_A08_K03 2,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie poniżej 59%

3,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 60-69%

3,5 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 70-79%

4,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 80-89%

4,5 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 90-94%

5,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 95-100%
ZIIP_1A_A08_K04 2,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie poniżej 59%

3,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 60-69%

3,5 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 70-79%

4,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 80-89%

4,5 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 90-94%

5,0 opanowanie materiału i aktywność na poziomie 95-100%

Literatura podstawowa
1. Renata zawadzka, własność intelektualna własność przemysłowa materiały pomocnicze do wykładów z przedmiotu Ochrona własności
intelektualnej, Wydawnictwo Uczelniane politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2008, 1
2. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz 1117 z późn. zm., Ustawa prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz 1117 z późn. zm.,
2007, tekst jednolity
3. Dz. U. z .2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z .2006 r. Nr 90, poz. 631 z
późn. zm., 2006, tekst jednolity
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/A09-1

2,0

zaliczenie

2

polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

EtykaPrzedmiot

Specjalność

Studium Nauk Humanistycznych i PedagogicznychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 5 15 1,0 0,50 zaliczenieA

wykłady 5 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Dydycz Bożena (Bozena.Dydycz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Dydycz Bożena (Bozena.Dydycz@zut.edu.pl), Zienkiewicz Dariusz
(Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawy filozofii.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Orientacja w lokowaniu moralności wśród innych regulatorów relacji międzyludzkich. Znajomość głównych zagadnień etyki
jako wiedzy o moralności.

C-2 Umiejętność rozważania poglądów etycznych jako składnika kultury i życia społecznego.

C-3 Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych. Umiejętność formułowania i rozwiązywania dylematów
moralnych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 KIedy spotykamy się z dylematem etycznym? Metody rozwiązywania dylematów etycznych. 4

T-A-2 Problemy rozwoju moralnego i odpowiedzialności moralnej a wiedza z etyki. 3

T-A-3 Aspekty etyczne w życiu prywatnym i zawodowym. Problem socjotechnicznych manipulacji w sferze
wartości moralnych. Czy wiedza etyczna pomaga w budowaniu integralności osobistej? 4

T-A-4 Problemy etyczne współczesności - światopogląd a etyka; polityka a etyka. 4

T-W-1 Filozoficzne podstawy etyki. Etyka jako dyscyplina wiedzy i moralność jako jej przedmiot. Współczesna
etyka jako nauka wyłaniająca się z badań neurobiologii, biologii ewolucyjnej, psychologii społecznej. 3

T-W-2 Przykłady poglądów etycznych od starożytności po współczesność. 3

T-W-3 Podstawowe kierunki i stanowiska w etyce – etyki  naturalistyczne i antynaturalistyczne;
konsekwencjalistyczne i nonkonsekwencjalistyczne. Etyka opisowa i normatywna. 2

T-W-4 Normy i odpowiedzialność (klasyfikacje norm; kryteria etyczne i ocena etyczna- problemy z
wartościowaniem; koncepcje odpowiedzialności. 4

T-W-5
Elementy psychologii i socjologii moralności (normy dojrzałości, podmiotowości i autonomii;
mechanizmy psychologiczne a postawy moralne, wpływ społeczeństwa na indywidualne postawy
moralne.

3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

Konsultacje 2A-A-2

Przygotowanie do koncowej rozmowy zaliczeniowej. 8A-A-3

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

Pzygotowanie do wykładu konwersatoryjnego 4A-W-2

przygotowywanie pracy końcowej 4A-W-3

konsultacje 2A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

Etyka
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład problemowy.

M-2 Wykład konwersatoryjny.

M-3 Prezentacja multimedialna.

M-4 Cwiczenia przedmiotowe

M-5 dyskusja

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego.F

S-2 Ocena umiejętności na podstawie aktywności i prezentacji zespołowej.P

S-3 Ocena umiejętności rozważania zagadnień problemowych na podstawie napisanego eseju.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W11 P6S_WK C-1
C-2

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_A09-1_W01
Student wykazuje znajomość podstawowej terminologii z
zakresu etyki, potrafi umiejscowić rozważania etyczne w
kontekście szerszej wiedzy o człowieku.

T-W-4
T-W-5

Umiejętności

ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U18

P6S_UK
P6S_UU

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-W-1

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_A09-1_U01
Student posiada umiejętność interpretowania programów
etycznych i kodeksów postępowania.

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U18

P6S_UK
P6S_UU

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-W-1

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_A09-1_U02
Student w formie werbalnej i pisemnej jest zdolny do refleksji w
kontekście wyborów moralnych. Potrafi uzasadnić wybór
stanowiska etycznego.

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K02 P6S_KR
C-1
C-2
C-3

S-1
S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-W-1

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_A09-1_K01
Student posiada kompetencje identyfikacji dylematów
etycznych i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze
osobistej i zawodowej.

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_A09-1_W01 2,0

3,0
Zna pojęcia oraz zasadnicze problemy związane ze zjawiskami moralnymi – wyodrębnia je i omawia. Nie zawsze rozumie
znaczenie rozważań etycznych w opisie człowieka. Wiedza w powyższym zakresie ma charakter pamięciowy. Znajomość
zagadnień obejmuje 60% treści przedmiotowych.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_A09-1_U01 2,0

3,0 Programy etyczne i kodeksy postępowania analizuje poprawnie w aspekcie konkretnych sytuacji ich obowiązywania.
Zauważa ich konieczność do regulowania życia społecznego. Poprawna interpretacja dotyczy 60% zadań.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A09-1_U02 2,0
3,0 Wypowiedzi ustne i pisemne wskazują na pogłębioną refleksję w kontekście wyborów moralnych, co wyraża się w

poszukiwaniu zróżnicowanych argumentów uzasadniających dokonywane wybory oraz krytyczną postawę.
3,5
4,0
4,5
5,0
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A09-1_K01 2,0

3,0 W większości sytuacji teoretycznych i praktycznych (60%) wyodrębnia dylematy etyczne i uwzględnia je przy poszukiwaniu
rozwiązań. Poza ponoszeniem odpowiedzialności rozumie konieczność jej podejmowania.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Harris S., Pejzaż moralny. W jaki sposób nauka może określać wartości, Wydawnictwo CiS, 2012

2. Kalita Z. (red.), Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007

3. MacIntyre A., Krótka historia etyki, PWN, 2012

4. Singer P., Etyka praktyczna, KiW, 2007

Literatura uzupełniająca
1. Cathcart T., Dylemat wagonika, PWN, 2014

2. Churchland P.S., Moralność mózgu, Copernicus Center Press SP.z.o.o., 2013

3. Hołówka J., Etyka w działaniu, Wiedza Powszechna, 2001

4. Ossowska M., O człowieku, moralności i etyce, PWN, 1983
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/A09-3

2,0

zaliczenie

2

polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

SocjologiaPrzedmiot

Specjalność

Studium Nauk Humanistycznych i PedagogicznychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 5 15 1,0 0,50 zaliczenieA

wykłady 5 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Zychowicz Marzena (Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Zienkiewicz Dariusz (Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl), Zychowicz Marzena (Marzena-
Zychowicz@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Wiedza ogólna z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Charakterystyka kanonu wiedzy socjologicznej w zakresie zasad funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych,
organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej oraz ładu społecznego.

C-2 Charakterystyka podstawowych metod i technik badawczych w socjologii służących do identyfikacji, analizy i wyjaśnienia
społecznych zachowań grup i jednostek.

C-3 Na podstawie przeglądu najważniejszych zjawisk i procesów społecznych student dysponuje aparatem pojęciowym
umożliwiającym zrozumienie i analizę procesów i zjawisk społecznych współczesnego świata.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Świadomość społeczna, elementy składowe oraz sposób kształtowania. 5

T-A-2 Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości. 5

T-A-3 Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych. 5

T-W-1 Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura
procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii. 2

T-W-2 Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia
społecznego. 2

T-W-3 Kultura i jej elementy składowe. 2

T-W-4
Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś.
Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style
życia, uniformizacja i atomizacja.

2

T-W-5 Ład społeczny i ład ekonomiczny. Instytucjonalny wymiar funkcjonowania społeczeństwa. 2

T-W-6 Zmiana społeczna. Marginalizacj, bezrobocie i pauperyzacja jako negatywne skutki szybkich przemian
społecznych. 2

T-W-7
Charakterystyka dynamiki procesów i opis najważniejszych zjawisk społecznych współczesnego świata:
modernizacja, globalizacja, migracja, urbanizacja, sekularyzacja, zmiany demograficzne, rozwój mass-
mediów.

3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w ćwiczeniach 15A-A-1

Przygotowanie prezentacji 4A-A-2

Przygotowanie do zaliczenia 6A-A-3

Udział w wykładach. 15A-W-1

Konsultacje 2A-W-2

Przygotowanie prezentacji na wybrany temat. 3A-W-3

Socjologia
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Przygotowanie merytoryczne do wykładów. 2A-W-4

Przygotowanie do zaliczenia z przedmiotu. 3A-W-5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny.

M-2 Wykład problemowy.

M-3 Wykład konwersatoryjny.

M-4 Prezentacja multimedialna.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Referat/prezentacja tematu.F

S-2 Aktywność merytoryczna.F

S-3 Konsultacje.F

S-4 Końcowa rozmowa zaliczeniowa.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W17 P6S_WK
C-1
C-2
C-3

S-4
T-A-1
T-A-2
T-A-3

M-1
M-2

ZIIP_1A_A09-3_W01
Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu
przedmiotu socjologia.

T-W-1
T-W-2
T-W-4

Umiejętności

ZIIP_1A_U20 P6S_UW
C-1
C-2
C-3

S-2
S-3

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-W-1

M-2
ZIIP_1A_A09-3_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych
procesów i zjawisk społecznych.

T-W-2
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K03
ZIIP_1A_K09

P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3

S-2
S-4

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-W-1
T-W-2

M-1
M-2
M-3
M-4

ZIIP_1A_A09-3_K01
Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego
potrafi odgrywać różne role społeczne.

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_A09-3_W01 2,0 Nie opanował aparatu pojęciowego z zakresu socjologii i nie potrafi wyjaśnić na czym polega perspektywa socjologiczna w

wyjaśnianiu mechanizmów życia społecznego.

3,0
Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii na poziomie elementarnym. Potrafi wymienić podstawowe metody i
techniki badawcze socjologii, rozumie i umie wyjaśnić specyfikę perspektywy socjologicznej w analizowaniu i wyjaśnianiu
faktów społecznych.

3,5
Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii na poziomie elementarnym. Potrafi wymienić podstawowe metody i
techniki badawcze socjologii, rozumie i umie wyjaśnić specyfikę perspektywy socjologicznej w analizowaniu i wyjaśnianiu
faktów społecznych; rozumie czym jest struktura społeczna i jaki ma wpływ na społeczne i ekonomiczne zachowania
podmiotów życia społecznego.

4,0 Opanował wiedzę opisującą i wyjaśniającą mechanizmy życia społecznego, potrafi wyjaśnić rolę kultury w kształtowaniu
postaw i zachowań ludzi.

4,5 Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między kulturą, strukturą społeczną, formalną
organizacją społeczeństwa a gospodarką.

5,0
Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między kulturą, strukturą społeczną, formalną
organizacją społeczeństwa a gospodarką. Potrafi samodzielnie dokonać analizy społecznych uwarunkowań zjawisk
ekonomicznych.

Umiejętności
ZIIP_1A_A09-3_U01 2,0 Nie dostrzega i nie rozumie zjawisk i procesów społecznych otaczającego świata.

3,0 Dokonuje powierzchownego oglądu życia społecznego, dostrzega jednak stałość i powtarzalność zjawisk i procesów
społecznych.

3,5 Dokonuje samodzielnej analizy nieskomplikowanych zjawisk i procesów społecznych.

4,0 Dokonuje całościowego opisu i analizy zjawisk i procesów społecznych istotnych dla kondycji społeczeństw.

4,5 Dostrzega, rozumie i potrafi wyjaśnić przesłanki warunkujące przebieg konkretnych zjawisk i procesów społecznych.

5,0 Każdą istotną zmianę społeczną potrafi umiejscowić we właściwym społecznym kontekście i wyjaśnić przesłanki jej
zaistnienia oraz przebiegu.
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A09-3_K01 2,0

3,0 Przejawia zdolność do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków, 2012

2. Karwińska A., Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów., PWN, Warszawa, 2008

3. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa, 2010

Literatura uzupełniająca
1. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2003

2. Babbie E., Istota socjologii., PWN, Warszawa, 2007

3. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia, PWN, Warszawa, 2012
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/A10

3,0

zaliczenie polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Nauka o przedsiębiorstwiePrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 15 1,5 0,41 zaliczenieA

wykłady 1 15 1,5 0,59 zaliczenieW

Sobczak Tomasz (Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość podstawowych pojęć i zagadnień z makro i mikroekonomii.

W-2 Znajomość realiów gospodarczych na minimalnym poziomie.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Posiadanie wiedzy o funkcjonowaniu podmotów gospodarczych (przedsiębiorstw) w warunkach gospodarki rynkowej.

C-2 Rozumienie i umiejętność wyjaśniania zasad funkcjonowania oraz budowy przedsiębiorstw.

C-3 Dobór odpowiednich form działalności gospodarczej.

C-4 Umiejętność identyfikacji, kwantyfikacji oraz hierarchizacji przyczyn zdarzeń i ich skutków w przedsiębiorstwie.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Wprowadzenie do przedmiotu 1

T-A-2 Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw - geneza i istota 2

T-A-3 Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw i ich przekształcenia. 4

T-A-4 Diagnoza dzialalności przedsiębiorstwa. 2

T-A-5 Identyfikacja i dobór zasobów w działalności gospdoarczej 2

T-A-6 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 2

T-A-7 Analiza strategicznych i operacyjnych aspektów funkcjonowania przedsięniorstwa 2

T-W-1 Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw. 2

T-W-2 Zasoby w przedsiębiorstwie 3

T-W-3 Formy prawno-organizacyjne działalności przedsiębiorstw. 4

T-W-4 Funkcje przedsiębiorstwa 2

T-W-5 Otoczenie przedsiębiorstwa 2

T-W-6 Przedsiębiorstwo w układzie strategicznym i operacyjnym 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w ćwiczeniach 15A-A-1

Przygotowanie do ćwiczeń 10A-A-2

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 12A-A-3

Uczestnictwo w wykładach 15A-W-1

Konsultacje 2A-W-2

Przygotowanie studenta do zaliczenia przedmiotu 20A-W-3

Nauka o przedsibiorstwie
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informujący w formie prezentacji oparty na przykładach z życia gospodarczego

M-2 Ćwiczenia - metoda przypadków połączona z dyskusją panelową, wielokrotnie wznawiana.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Na zakończenie kursu zaliczenie pisemne z prezentowanego zakresu wiadomości (w formie pytań)P

S-2 Ćwiczenia - ocena w trakcie zajęć, bazująca na prezentacji wiedzy, umiejętności jej wykorzystywania, często w
połączeniu z wnioskowaniem logicznymF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W10
ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK

C-1
C-2
C-3
C-4

S-1

T-A-2
T-A-3 M-1

M-2

ZIIP_1A_A10_W01
Student ma wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w
gospodarce rynkowej. Definuje przedsiębiorstwo i
przedsiębiorcę. Podaje cechy osoby przedsiębiorczej.  Wymienia
i charakteryzuje podstawowe zasoby przedsiębiorstwa.

T-A-4

ZIIP_1A_W10 P6S_WK
C-1
C-3
C-4

S-1
S-2

T-A-3
M-1
M-2

ZIIP_1A_A10_W02
Student rozróżnia podstawowe formy prawno-organizacyjne
działalności gospodarczej w Polsce. Charakteryzuje na bazie
dostęmych przepisów prawa formy prawno-organizacyjne
przedsiębiorstw.

T-W-3

ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-1
C-4

S-1
S-2

T-W-4 M-1
M-2

ZIIP_1A_A10_W03
Student wymienia i charakteryzuje funkcje przedsiębiorstwa

ZIIP_1A_W10
ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-1

C-4
S-1
S-2

T-A-6
M-1
M-2

ZIIP_1A_A10_W04
Student identyfikuje i charakteryzuje elementy otoczenia
bliższego i dalszego przedsiębiorstwa. Tłumaczy wpływ
składników otoczenia na działalność przedsiębiorstwa

T-W-5

ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK
C-1
C-2
C-4

S-1
S-2

T-A-7 M-1
M-2

ZIIP_1A_A10_W05
Student identyfikuje, podaje i charakteryzuje działania
strategiczne i operacyjne w ramach przedsiębiorstwa.

T-W-6

Umiejętności

ZIIP_1A_U05
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U20
ZIIP_1A_U22

P6S_UO
P6S_UW P6S_UW

C-2
C-3
C-4

S-1
S-2

T-A-3
T-W-2

M-1
M-2

ZIIP_1A_A10_U01
Student identyfikuje, porządkuje i prezentuje wiedzę z zakresu
funkcjonowania przedsiębiorstwa, że szczególnym
uwzględnieniem jego funkcji, zasobów i składników otoczenia.
Łączy przyczyny i skutki zjawisk społeczno-gospodarczych z
perspektywy przedsiębiorstwa

T-W-3

ZIIP_1A_U11
ZIIP_1A_U20 P6S_UW

C-1
C-2
C-4

S-1
S-2

T-A-2
T-A-3 M-1

M-2

ZIIP_1A_A10_U02
Student na bazie przepisów prawa diagnozuje i rozwiązuje
problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w
Polsce, ze szczególnym uwzlędnieniem prawno-organizacyjnych
aspektów zakładania przedsiębiorstw.

T-W-3

ZIIP_1A_U05
ZIIP_1A_U20
ZIIP_1A_U22

P6S_UO
P6S_UW P6S_UW C-1

C-4
S-1
S-2

T-A-6
T-A-7 M-1

M-2

ZIIP_1A_A10_U03
Diagnozuje i rozwiązuje problemy związane z podstawowymi
funkcjami zarządzania w przedsiębiorstwie w ujęciu
strategicznym i operacyjnym

T-W-5
T-W-6

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K02
ZIIP_1A_K03
ZIIP_1A_K07

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3
C-4

S-1
S-2

T-A-2

M-1
M-2

ZIIP_1A_A10_K01
Student ma śwaidomość potrzeby samokształcenia i
aktualizowania wiedzy i postępowania zgodego z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prowadzenia
działaności gospodarczej. Postrzega relacje pomiędzy
przedsiębiorstwem a jego otoczeniam. Jest zorientowany na
działanie zespołowe. Postępuje zgodnie z podstawowymi
zasadami etyki.

T-A-4

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_A10_W01

2,0
nie zna zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, nie definuje pojęcia przedsiębiorstwo i
przedsiębiorca, nie podaje cech osoby przedsiębiorczej,  nie wymieninia w i nie charakteryzuje podstawowych zasobów
przedsiębiorstwa

3,0 zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, definuje pojęcia przedsiębiorstwo i przedsiębiorca,
podaje cechy osoby przedsiębiorczej, wymienia i charakteryzuje podstawowe zasoby przedsiębiorstwa.

3,5
4,0
4,5
5,0
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Wiedza
ZIIP_1A_A10_W02 2,0 nie rozróżnia podstawowych form prawno-organizacyjnych działalności gospodarczej w Polsce, nie charakteryzuje na bazie

dostęnych przepisów prawa form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw

3,0 rozróżnia podstawowe formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej w Polsce, charakteryzuje na bazie dostępnych
przepisów prawa formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A10_W03 2,0 nie wymienia i nie charakteryzuje funkcji przedsiębiorstwa

3,0 wymienia i charakteryzuje funkcje przedsiębiorstwa

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A10_W04
2,0

nie identyfikuje i nie charakteryzuje elementów otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa, nie wyjaśnia istoty wpływu
składników otoczenia na działalność przedsiębiorstwa, nie zna zależności pomiędzy składnikami otoczenia a działalnością
przedsiębiorstwa

3,0 identyfikuje i charakteryzuje elementy otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa,  wyjaśnia istotę wpływu składników
otoczenia na działalność przedsiębiorstwa,  zna zależności pomiędzy składnikami otoczenia a działalnością przedsiębiorstwa

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A10_W05 2,0 nie identyfikuje, nie podaje i nie charakteryzuje podstawowych działań strategicznych i operacyjnych w ramach
przedsiębiorstwa

3,0 identyfikuje, podaje i charakteryzuje podstawowe działania strategiczne i operacyjne w ramach przedsiębiorstwa.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_A10_U01

2,0
nie identyfikuje, nie porządkuje i nie prezentuje wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, że szczególnym
uwzględnieniem jego funkcji, zasobów i składników otoczenia, nie potrafi łaczyć przyczynn i skutków zjawisk społeczno-
gospodarczych z perspektywy przedsiębiorstwa

3,0
identyfikuje, porządkuje i prezentuje wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, że szczególnym uwzględnieniem
jego funkcji, zasobów i składników otoczenia, łączy przyczyny i skutki zjawisk społeczno-gospodarczych z perspektywy
przedsiębiorstwa

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A10_U02 2,0 na bazie przepisów prawa nie diagnozuje i nie rozwiązuje problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
w Polsce, ze szczególnym uwzlędnieniem prawno-organizacyjnych aspektów zakładania przedsiębiorstw.

3,0 na bazie przepisów prawa diagnozuje i rozwiązuje problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, ze
szczególnym uwzlędnieniem prawno-organizacyjnych aspektów zakładania przedsiębiorstw.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_A10_U03 2,0 nie diagnozuje i nie rozwiązuje problemów związanych z podstawowymi funkcjami zarządzania w przedsiębiorstwie w ujęciu
strategicznym i operacyjnym

3,0 diagnozuje i rozwiązuje problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania w przedsiębiorstwie w ujęciu
strategicznym i operacyjnym

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A10_K01

2,0
nie wykazuje cech, że świadomie rozumie potrzebę samokształcenia i aktualizowania wiedzy i postępowania zgodego z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prowadzenia działaności gospodarczej, nie postrzega relacji pomiędzy
przedsiębiorstwem a jego otoczeniam, jego postawa wskazuje, że nie jest zorientowany na działanie zespołowe  i nie
postępuje zgodnie z podstawowymi zasadami etyki

3,0
ma śwaidomość potrzeby samokształcenia i aktualizowania wiedzy, postępowania zgodego z obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie prowadzenia działaności gospodarczej, ostrzega relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniam,
prezentuje postawę zorientowaną na działanie zespołowe i postępuje zgodnie z podstawowymi zasadami etyki

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Zb. pod red. S. Marka, Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Economicus, Szczecin, 2008

2. Zb. pod red. J. Lichtarskiego, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2009

3. Zb. pod red. J. Lichniak, Nauka o przedsiębiorstwie, Sskoła Główna Handlowa, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca
1. B. Wieczerzyńska, Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa, 2009

2. Red. naukowa S. Marek, M. Białasiewicz, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2008
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/A11

1,0

zaliczenie polski

1,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

BHP i ergonomia w przemyślePrzedmiot

Specjalność

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii ŚrodowiskaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 5 15 1,0 1,00 zaliczenieW

Pradziadowicz Monika (monika.pradziadowicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Ogólna wiedza z zakresu szkoły średniej.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów z zasadami BHP obowiązującymi w uczelni, ergonomią pracy i ochroną przeciwpożarową

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-1

Zasady zachowania się na terenie uczelni i akademików. Higiena nauki i odpoczynku. Zachowanie
czystości osobistej i otoczenia. Zachowanie bezpieczeństwa w laboratoriach (szczególnie urządzenia pod
napięciem, obchodzenie się z otwartym ogniem..). Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem.
Podstawowe zasady związane z obsługą urządzeń technicznych. Zasady BHP na praktykach studenckich.
Szkodliwość spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków. Zagrożenie pożarowe.
Podstawowe przepisy i zasady bezpieczeństwa pożarowego. Drogi ewakuacji. Zasady użycia
podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnica, koc, piasek, część garderoby..). Wykrycie zagrożenia
pożarowego, metody postepowania, alarm, elimonowanie zagrożenia lub gaszenie. Podstawowe zasady
bezpieczeństwa w klubach studenckich. Rola organizacji i stowarzyszeń studenckich w kształtowaniu
obrazu absolwenta wyższej uczelni technicznej. Zapoznanie ze strukturami uczelni i wydziału.

15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
1. Uczestnictwo w wykładach 2. Udział w dyskusji w trakcie wykładu
3. Zgłaszanie wątpliwosci dotyczących pzekazanych na wykładzie informacji
4. Przedstawianie propozycji prawidłowych rozwiązań w trakcie wykładu dotyczących omawianego
tematu

15A-W-1

Zapoznanie z wymaganiami BHP 10A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 zaliczenie ustneP

S-2
Ocena słowna prowadzona w trakcie zajęć odnosząca się do odpowiedzi na stawiane pytania wskazująca na
występujące braki lub nieprawidłowe rozwiązania problemów bhp. Ukierunkowuje nauczanie oraz pomaga
studentowi w uczeniu się. Przy ocenie słownej używane są określenia: prawidłowo; nieprawidłowo; dobrze ale należy
uwzględnić ......; prawie dobrze ale należy poprawić....

F

S-3 Ocena podsumowująca przygotowany referat ze wskazaniem braków w opracowaniu. Ocena podsumowująca efeky
uczenia w oparciu o wynik kolokwium.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

BHP i ergonomia w przemyle
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Wiedza

ZIIP_1A_W09 P6S_WG C-1 S-1
T-W-1

M-1
ZIIP_1A_A11_W01
ma podstawową wiedzę z zakresu ergonomii pracy, zasad
bezpieczeństwa pracy i ochrony p/poż

Umiejętności

ZIIP_1A_U11
ZIIP_1A_U17 P6S_UW C-1 S-1

T-W-1
M-1

ZIIP_1A_A11_U01
Ma przygotowanie do stosowania zasad BHP, p/poż i stosowania
wiedzy o ergonomii pracy w praktyce

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K02
ZIIP_1A_K05
ZIIP_1A_K06

P6S_KO
P6S_KR C-1 S-1M-1

ZIIP_1A_A11_K01
ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, zasad p/poż i potrzeby doskonalenia ergonomii
pracy

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_A11_W01 2,0

3,0 ma podstawową wiedzę z zakresu ergonomii pracy, zasad bezpieczeństwa pracy i zasad ochrony p/poż

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_A11_U01 2,0

3,0 Student umie stosować zasady BHP, p/poż i zasady zdobywania wiedzy

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_A11_K01 2,0

3,0 Student ma świadomość potrzeby przestrzeganiaę zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony p/poż, doskonalenia
ergonomii pracy

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. pod redakcją Danuty Koradeckej, Nauka o pracy-bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa,
2000
2. Dz.U.07.128.897    ROZPORZĄDZENIE   MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)   z dnia 5 lipca 2007 r.   w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach   (Dz. U. z dnia 18 lipca 2007 r.), Warszawa, 2007
3. Marian Ryng, Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1985, poradnik

4. Plewka, Taraszkiewicz, Uczymy się uczyć, Pedagogium Wydawnictwo OR TWP, Szczecin, 2010
5. pod redakcją Danuty Koradeckej, Nauka o pracy-bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa,
2000
6. Plewka, Taraszkiewicz, Uczymy się uczyć, Pedagogium Wydawnictwo OR TWP, Szczecin, 2010

7. Marian Ryng, Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1985, poradnik

Literatura uzupełniająca
1. Kancelaria Sejmu RP, http://isap.sejm.gov.pl, 2012, internetowy system aktów prawnych

2. Centralny Instytut Ochrony Pracy, www.ciop.pl, Warszawa, 2012
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/B01

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Matematyka IPrzedmiot

Specjalność

Studium MatematykiJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 30 3,0 0,41 zaliczenieA

wykłady 1 30 2,0 0,59 egzaminW

Hajduk-Chmielewska Grażyna (Grazyna.Hajduk-Chmielewska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość matematyki w zakresie egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego
kształcenia na kierunkach technicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów fizycznych i
ekonomicznych.

C-2 Uświadomienie potrzeby systematycznej i uczciwej pracy.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Ciagi liczbowe, granica ciągu, zbieżność do liczby e. 4

T-A-2 Dziedzina funkcji, funkcja złożona i odwrotna, funkcje cyklometryczne. 3

T-A-3 Granica i ciągłość funkcji. 3

T-A-4 Pochodna funkcji i jej zastosowania do badania funkcji. 4

T-A-5 Wzór Taylora i Maclaurina. 2

T-A-6 Podstawowe metody całkowania, całkowanie funkcji wymiernych i trygonometrycznych. 6

T-A-7 Obliczanie całek oznaczonych i niewłaściwych, zastosowania. 4

T-A-8 Macierze i wyznaczniki. rozwiązywanie równań macierzowych. 4

T-W-1 Ciągi liczbowe. Granica ciągu, twierdzenia o granicach. Definicja liczby e. 3

T-W-2 Funkcje elementarne. Funkcja złożona i odwrotna. Funkcje: logarytmiczna, wykładnicza,
cyklometryczne. 3

T-W-3 Granica i ciągłość funkcji. 3

T-W-4 Pochodna funkcji, zastosowanie pochodnych, badanie monotoniczności funkcji i ekstremów, wzory
Taylora i  Maclaurina. 6

T-W-5 Całka nieoznaczona, podstawowe metody całkowania. 6

T-W-6 Całka oznaczona, zastosowania całek oznaczonych. Całka niewłaściwa. 5

T-W-7 Macierze, wyznaczniki macierzy, macierze odwrotne i równania macierzowe. 4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych . 30A-A-1

Przygotowanie do cwiczeń, samodzielne rozwiązywanie zadań. 28A-A-2

Konsultacje. 2A-A-3

Przygotowanie do kolokwiów. 15A-A-4

Udział w wykładach. 30A-W-1

Matematyka I
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Samodzielne studiowanie tresci wykładów. 8A-W-2

Konsultacje. 1A-W-3

Przygotownie do egzaminu. 9A-W-4

Egzamin. 2A-W-5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjno-problemowy.

M-2 Ćwiczenia audytoryjne, dyskusje problemowe.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Student pisze dwa sprawdziany, o ocenie końcowej decyduje suma punktów uzyskana z obu sprawdzianów.P

S-2 Student uzyskuje punkty za aktywny udział w ćwiczeniach . Ocena końcowa zależy od ilości tych punktów.P

S-3
Po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń student przystępuje do egzaminu. Egzamin jest pisemny, zawiera część praktyczną
(zadania) i teoretyczną (pytania z teorii). W razie watpliwości co do oceny, egzamin zostaje poszerzony o egzamin
ustny. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną oceny za ćwiczenia (wsp. 0,7) i z egzaminu (wsp. 1).

P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W01 P6S_WG C-1 S-2
S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
ZIIP_1A_B01_W01
Zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w ramach
przedmiotu.

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Umiejętności

ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U20 P6S_UW C-1

S-1
S-2
S-3

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4

M-2
ZIIP_1A_B01_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą w ramach nauczania przedmiotu
wiedzę oraz znalezione w literaturze fakty do rozwiązywania
zadań, problemów matematycznych i inżynierskich.

T-A-5
T-A-6
T-A-7
T-A-8

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-2 S-2
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-2
ZIIP_1A_B01_K01
Ma świadomość potrzeby dalszego kształcenia oraz potrzeby
systematycznej i uczciwej pracy.

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_B01_W01 2,0 Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.

3,0 Potrafi podać treść kilku wybranych definicji i twierdzeń omówionych w ramach wykładu.

3,5 Potrafi podać treśc większości podstawowych definicji i twierdzeń omówionych w trakcie wykładu.

4,0 Potrafi podać treśc większości definicji i twierdzeń omówionych w trakcie wykładu i niektóre z nich zilustrwać przykładami.

4,5 Potrafi podać treśc większości definicji i twierdzeń omówionych w trakcie wykładu, niektóre z nich zilustrwać przykładami, a
ponadto (przy niewielkiej pomocy prowadzącego) wyciągnąć z nich wnioski dotyczące zastosowań.

5,0 Potrafi podać treśc większości definicji i twierdzeń omówionych w trakcie wykładu i zilustrwać je przykładami, a ponadto
samodzielnie wyciągnąć z nich wnioski dotyczące zastosowań.

Umiejętności
ZIIP_1A_B01_U01 2,0 Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.

3,0 Potrafi rozwiązać większość podstawowych zadań matematycznych, analogicznych do zadań omówionych na ćwiczeniach.

3,5 Potrafi rozwiązać większość podstawowych zadań matematycznych, analogicznych do zadań omówionych na ćwiczeniach,
ponadto podać opis tych rozwiązań, odnoszący się do twierdzeń podanych na wykładzie.

4,0 Potrafi rozwiązać prawie wszystkie podstawowe zadania matematyczne, analogiczne do zadań omówionych na ćwiczeniach,
ponadto podać opis tych rozwiązań, odnoszący się do twierdzeń podanych na wykładzie.

4,5 Potrafi rozwiązać prawie wszystkie podstawowe i większość pozostałych zadań matematycznych, analogicznych do zadań
omówionych na ćwiczeniach,  podać opis tych rozwiązań, odnoszący się do twierdzeń podanych na wykładzie.

5,0
Potrafi rozwiązać prawie wszystkie podstawowe i większość pozostałych zadań matematycznych, analogicznych do zadań
omówionych na ćwiczeniach,  podać opis tych rozwiązań oraz (przy pomocy niewielkich wskazówek) rozwiązać zadania inne,
wyciągając samodzielne wnioski z twierdzeń z wykładu.

Inne kompetencje społeczne
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_B01_K01 2,0 Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.

3,0 Dość regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w prawie wszystkich wykładach, uzupełnia na bieżąco braki swojej
wiedzy.

3,5 Systematycznie  przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w prawie wszystkich wykładach, uzupełnia na bieżąco braki swojej
wiedzy. W trakcie ćwiczeń jest umiarkowanie aktywny i otwarty na sugestie prowadzącego.

4,0
Systematycznie  i starannie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w prawie wszystkich wykładach, uzupełnia na bieżąco
braki swojej wiedzy. W trakcie ćwiczeń jest aktywny i otwarty na sugestie prowadzącego, wyraźnie angażując się w
poznawanie nowych zagadnień i zdobywanie nowych umiejętności.

4,5
Systematycznie  i starannie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w prawie wszystkich wykładach, uzupełnia na bieżąco
braki swojej wiedzy. W trakcie ćwiczeń jest bardzo aktywny i samodzielny, wyraźnie angażując się w poznawanie nowych
zagadnień i zdobywanie nowych umiejętności.

5,0
Systematycznie  i bardzo starannie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w prawie wszystkich wykładach, uzupełnia na
bieżąco braki swojej wiedzy. W trakcie ćwiczeń jest bardzo aktywny i samodzielny, w wysokim stopniu angażując się w
poznawanie nowych zagadnień i zdobywanie nowych umiejętności. jego przygotowanie do zajęć jest na poziomie wiedzy i
umiejętności wymaganych na ocenę 5,0.

Literatura podstawowa
1. Roman Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 8, część I i II

2. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, OW GIS, Wrocław, 2008, 15, 1. Def., tw., wzory i 2. Przykłady i zadania

3. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2, OW GIS, Wrocław, 2008, 15, 1.Definicje, tw. wzory i 2. Przykłady i zadania
4. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2008, 14, 1. Definicje, tw., wzory oraz 2. Przykłady i
zadania

Literatura uzupełniająca
1. R. Leitner, W. Matuszewski, Z. Rojek, Zadania z matematyki wyższej, WNT, Warszawa, 1992, 2, część 1

2. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN, Warszawa, 1995, 8, część IA i IB
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/B02

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Matematyka IIPrzedmiot

Specjalność

Studium MatematykiJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 2 30 2,7 0,50 zaliczenieA

wykłady 2 30 2,3 0,50 egzaminW

Hajduk-Chmielewska Grażyna (Grazyna.Hajduk-Chmielewska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość treści programowych kursu Matematyka I. Umiejętności nabyte w trakcie kursu Matematyka I.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych, w
tym do rozwiązywania problemów z zakresu swojego kierunku studiów.

C-2 Uświadomienie potrzeby systematycznej i uczciwej pracy.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Rozwiązywanie układów równań liniowych. 4

T-A-2 Iloczyn wektorowy i mieszany, płaszczyzna i prosta w przestrzeni. 3

T-A-3 Liczby zespolone. Potęgowanie i pierwiastkowanie, rozwiązywanie równań zespolonych. 4

T-A-4 Szeregi liczbowe - badanie zbieżności szeregu. Szeregi potegowe, promień zbiezności, rozwinięcie
funkcji w szereg. 5

T-A-5 Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych. 5

T-A-6 Całki podwójne. Zastosowanie całek podwójnych. 5

T-A-7 Równania różniczkowe zwyczajne. 4

T-W-1 Układy równań liniowych. 4

T-W-2 Iloczyn wektorowy i mieszany, równanie płaszczyzny i prostej w przestrzeni. 3

T-W-3 Liczby zespolone. Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych. 4

T-W-4 Szeregi liczbowe i potegowe. Rozwinięcie funkcji w szereg potegowy. 4

T-W-5 Funkcje dwóch i trzech zmiennych - pochodne cząstkowe i zupełne, ekstemum funkcji dwóch
zmiennych. 5

T-W-6 Całka podwójna. Zastosowania całki podwójnej. 4

T-W-7 Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzedu. Równania liniowe rzędu drugiego o stałych
współczynnikach. 6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych. 30A-A-1

Przygotowanie do ćwiczeń, samodzielne rozwiązywanie zadań. 20A-A-2

Konsultacje. 2A-A-3

Przygotowanie do kolokwiów. 16A-A-4

Udział w wykładach. 30A-W-1

Samodzielne analizowznie treści wykładów. 10A-W-2

Matematyka II
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Konsultacje. 2A-W-3

Przygotownie do egzaminu. 13A-W-4

Egzamin. 3A-W-5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjno-problemowy.

M-2 Ćwiczenia audytoryjne, dyskusja problemowa.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Student pisze dwa sprawdziany, o ocenie końcowej decyduje suma punktów uzyskana z obu sprawdzianów.P

S-2 Student uzyskuje punkty za aktywność w trakcie ćwiczeń. Ocena końcowa zależy od  ilości tych punktów.P

S-3
Po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń student przystępuje do egzaminu. Egzamin jest pisemny, zawiera część praktyczną
(zadania) i teoretyczną (pytania z teorii). W razie watpliwości co do oceny, egzamin zostaje poszerzony o egzamin
ustny. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną oceny za ćwiczenia (wsp. 0,7) i z egzaminu (wsp. 1).

P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W01 P6S_WG C-1 S-2
S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
ZIIP_1A_B02_W01
zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w ramach
przedmiotu.

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Umiejętności

ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U20 P6S_UW C-1

C-2
S-1
S-2
S-3

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4

M-2
ZIIP_1A_B02_U01
potrafi zastosować poznane podczas kursu metody oraz
wyszukane w literaturze informacje do rozwiązywania zadań i
problemów.

T-A-5
T-A-6
T-A-7

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-2 S-2
T-A-1
T-A-2
T-A-4

M-2
ZIIP_1A_B02_K01
ma świadomość potrzeby dalszego kształcenia oraz potrzeby
systematycznej i uczciwej pracy.

T-A-5
T-A-6
T-A-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_B02_W01 2,0 Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.

3,0 Potrafi podać treść kilku wybranych definicji i twierdzeń omówionych w ramach wykładu.

3,5 Potrafi podać treśc większości podstawowych definicji i twierdzeń omówionych w trakcie wykładu.

4,0 Potrafi podać treśc większości definicji i twierdzeń omówionych w trakcie wykładu i niektóre z nich zilustrwać przykładami.

4,5 Potrafi podać treśc większości definicji i twierdzeń omówionych w trakcie wykładu, niektóre z nich zilustrwać przykładami, a
ponadto (przy niewielkiej pomocy prowadzącego) wyciągnąć z nich wnioski dotyczące zastosowań.

5,0 Potrafi podać treśc większości definicji i twierdzeń omówionych w trakcie wykładu i zilustrwać je przykładami, a ponadto
samodzielnie wyciągnąć z nich wnioski dotyczące zastosowań.

Umiejętności
ZIIP_1A_B02_U01 2,0 Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.

3,0 Potrafi rozwiązać większość podstawowych zadań matematycznych, analogicznych do zadań omówionych na ćwiczeniach.

3,5 Potrafi rozwiązać większość podstawowych zadań matematycznych, analogicznych do zadań omówionych na ćwiczeniach,
ponadto podać opis tych rozwiązań, odnoszący się do twierdzeń podanych na wykładzie.

4,0 Potrafi rozwiązać prawie wszystkie podstawowe zadania matematyczne, analogiczne do zadań omówionych na ćwiczeniach,
ponadto podać opis tych rozwiązań, odnoszący się do twierdzeń podanych na wykładzie.

4,5 Potrafi rozwiązać prawie wszystkie podstawowe i większość pozostałych zadań matematycznych, analogicznych do zadań
omówionych na ćwiczeniach,  podać opis tych rozwiązań, odnoszący się do twierdzeń podanych na wykładzie.

5,0
Potrafi rozwiązać prawie wszystkie podstawowe i większość pozostałych zadań matematycznych, analogicznych do zadań
omówionych na ćwiczeniach,  podać opis tych rozwiązań oraz (przy pomocy niewielkich wskazówek) rozwiązać zadania inne,
wyciągając samodzielne wnioski z twierdzeń z wykładu.

Inne kompetencje społeczne
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_B02_K01 2,0 Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.

3,0 Dość regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w prawie wszystkich wykładach, uzupełnia na bieżąco braki swojej
wiedzy.

3,5 Systematycznie  przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w prawie wszystkich wykładach, uzupełnia na bieżąco braki swojej
wiedzy. W trakcie ćwiczeń jest umiarkowanie aktywny i otwarty na sugestie prowadzącego.

4,0
Systematycznie  i starannie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w prawie wszystkich wykładach, uzupełnia na bieżąco
braki swojej wiedzy. W trakcie ćwiczeń jest aktywny i otwarty na sugestie prowadzącego, wyraźnie angażując się w
poznawanie nowych zagadnień i zdobywanie nowych umiejętności.

4,5
Systematycznie  i starannie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w prawie wszystkich wykładach, uzupełnia na bieżąco
braki swojej wiedzy. W trakcie ćwiczeń jest bardzo aktywny i samodzielny, wyraźnie angażując się w poznawanie nowych
zagadnień i zdobywanie nowych umiejętności.

5,0
Systematycznie  i bardzo starannie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w prawie wszystkich wykładach, uzupełnia na
bieżąco braki swojej wiedzy. W trakcie ćwiczeń jest bardzo aktywny i samodzielny, w wysokim stopniu angażując się w
poznawanie nowych zagadnień i zdobywanie nowych umiejętności. jego przygotowanie do zajęć jest na poziomie wiedzy i
umiejętności wymaganych na ocenę 5,0.

Literatura podstawowa
1. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław, 9, Części: Definicje, tw., wzory oraz Przykłady i
zadania.
2. T. Jurlewicz, Z.Skoczylas, Algebra liniowa 2, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 9, Części: Definicje, twierdzenia, wzory oraz Przykłady
i zadania
3. M.Gewert, Z Skoczylas, Analiza matematyczna 2, OW GIS, Wrocław, 14, Części: definicje, tw., wzory oraz Przykłady i zadania

4. M. Gewert, Z. Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne, OW GIS, Wrocław, 6

5. R. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów, WNT, Warszawa, 6, część I i II

Literatura uzupełniająca
1. R. Leitner, W. Matuszewski, Z. Rojek, Zadania z matematyki wyzszej, WNT, Warszawa, 2, część I i II

2. J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT, Warszawa, 2

3. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki wyższej dla uczelni technicznych, PWN, Warszawa, 8, części:  IA, IB i II
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/B03

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

StatystykaPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 30 3,0 0,38 zaliczenieL

wykłady 3 30 2,0 0,62 egzaminW

Powałka Bartosz (Bartosz.Powalka@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Matematyka I i Matematyka II

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów ze sposobem opisu zjawisk cechujacych sie losowoscia.

C-2 Ukształtowanie umiejetnosci wyznaczania parametrów opisujacych zmienne losowe.

C-3 Ukształtowanie umiejetnosci formułowania i weryfikacji hipotez statystycznych.

C-4 Ukształtowanie umiejetnosci okreslenia zaleznosci regresyjnej miedzy zmiennymi na podstawie danych
doswiadczalnych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 Statystyka opisowa. Obliczanie parametrów opisowych zmiennych losowych na podstawie
próby. Opis cech zmiennej losowej w oparciu o histogramy. 6

T-L-2 Wprowadzenie do cwiczen, zapoznanie z programem STATISTICA PL 4

T-L-3 Weryfikacja hipotez statystycznych dotyczacych równosci miedzy wartosciami oczekiwanymi
dwu zmiennych losowych. 6

T-L-4 Badanie zgodnosci rozkładu zmiennej losowej z rozkładem teoretycznym. 6

T-L-5 Regresja liniowa jednej i wielu zmiennych. 8

T-W-1
Parametry opisowe rozkładu zmiennych losowych. Rozkłady zmiennej losowej skokowej:
dwumianowy, geometryczny, hipergeometryczny, Poissona. Rozkłady zmiennej losowej
ciagłej: normalny, logarytmo normalny, Weibulla, jednostajny, centralne twierdzenie
graniczne.

4

T-W-2 Zadania i przedmiot statystyki matematycznej. Zdarzenia losowe. Prawdopodobienstwo
zdarzenia. Zmienna losowa, funkcja rozkładu prawdopodobienstwa, dystrybuanta. 2

T-W-3 Podstawowe pojecia statystyki matematycznej. Próba i jej zwiazek z populacja generalna.
Statystyka opisowa. 2

T-W-4
Estymatory i ich własciwosci. Metody estymacji: najwiekszej wiarygodnosci i momentów.
Estymacja punktowa i przedziałowa. Estymacja przedziałowa wartosci oczekiwanej, wariancji
i odchylenia standardowego.

6

T-W-5

Weryfikacja hipotez statystycznych, pojecie hipotezy statystycznej i zasady jej weryfikacji.Testy
parametryczne. Wnioskowanie dotyczace wartosci oczekiwanej i wariancji. Wnioskowanie dotyczace
równosci wartosci oczekiwanych i wariancji. Weryfikacja hipotez dotyczacych typu rozkładu. Testy
zgodnosci: chi-kwadrat i
Kołmogorowa. Testy normalnosci.

8

T-W-6
Dwu i wielowymiarowa zmienna losowa dyskretna i ciagła. Rozkłady brzegowe i warunkowe.
Kowariancja i wspólczynnik korelacji. Wariancja sumy zmiennych losowych. Przyblizone
wyznaczanie wartosci oczekiwanej i wariancji funkcji zmiennych losowych.

2

Statystyka


[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-7
Estymacja wspólczynnika korelacji. Badanie istotnosci współczynnika korelacji. Regresja
liniowa jednej zmiennej. Estymacja wspólczynników funkcji regresji. Badanie istotnosci
funkcji regresji i wspólczynników. Analiza wariancji dla zaleznosci regresyjnej. Ocena
dopasowania zaleznosci regresyjnej do danych z próby.

4

T-W-8
Regresja liniowa wielu zmiennych. Estymacjia współczynników funkcji regresji. Współczynnik
korelacji wielowymiarowej. Ocena stopnia dopasowania zaleznosci regresyjnej do danych z
próby.Badanie istotnosci funkcji i współczynników.

2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Przygotowanie do zajęć 22A-L-2

Opracowanie sprawozdań 23A-L-3

uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Przygotowanie do egzaminu i egzamin końcowy 20A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie sprawozdańF

S-2 Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnejF

S-3 Egzamin pisemny i ustnyF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W01
ZIIP_1A_W04 P6S_WG

C-1
C-2
C-3
C-4

S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4 M-1

ZIIP_1A_B03_W01
Student potrafi scharakteryzowac zmienne losowe. Objasnic
metody estymacji parametrów zmiennych losowych.
Wytłumaczyc pojecie hipotezy statystycznej i zasady jej
weryfikacji. Opisac sposoby oszacowania współzaleznosci
miedzy zmiennymi losowymi.

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Umiejętności

ZIIP_1A_U03
ZIIP_1A_U15 P6S_UW P6S_UW

C-1
C-2
C-3
C-4

S-1

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4 M-2

ZIIP_1A_B03_U01
Student potrafi opracowac i zinterpretowac wyniki badan
doswiadczalnych. Dobrac odpowiednie testy statystyczne do
weryfikacji podstawowych hipotez statystycznych i
przeprowadzic ich weryfikacje. Obliczyc współczynnik
korelacji i estymowac zaleznosc regresyjna.

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK
C-1
C-2
C-3
C-4

S-1
S-2
S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
ZIIP_1A_B03_K01
Ma swiadomosc potrzeby ciagłego dokształcania sie w
zakresie opracowania i analizy obserwowanych danych
doswiadczalnych.

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
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Wiedza
ZIIP_1A_B03_W01

2,0
Student nie potrafi poprawnie scharakteryzowac zmiennych losowych. Nie potrafi
zdefiniowac miar pozycji i rozrzutu zmiennej losowej. Nie potrafi wyjasnic pojecia
hipotezy statystycznej. Nie zna zasad weryfikacji hipotez.

3,0
Student potrafi poprawnie scharakteryzowac zmienne losowe. Zdefiniowac miary
pozycji i rozrzutu zmiennej losowej. Wyjasnic pojecie hipotezy statystycznej i
wytłumaczyc zasady weryfikacji hipotez.

3,5
Student potrafi poprawnie scharakteryzowac zmienne losowe. Zdefiniowac miary
pozycji, rozrzutu, asymetri i koncentracji zmiennej losowej i zna ich interpretacje.
Wyjasnic pojecie hipotezy statystycznej i wytłumaczyc zasady weryfikacji hipotez.
Zdefiniowac współczynnik korelacji.

4,0

Student potrafi poprawnie scharakteryzowac zmienne losowe. Zdefiniowac miary
pozycji, rozrzutu, asymetri i koncentracji zmiennej losowej i zna ich interpretacje.
Poprawnie opisuje rozkłady zmiennej losowej skokowej i ciagłej przedstawione na
zajeciach. Potrafi wyjasnic pojecie hipotezy statystycznej i wytłumaczyc zasady
weryfikacji hipotez. Potrafi zdefiniowac współczynnik korelacji.

4,5

Student poprawnie definiuje zmienne losowe i parametry opisowe zmiennych
losowych i zna ich interpretacje. Poprawnie opisuje rozkłady zmiennej losowej
skokowej i ciagłej przedstawione na zajeciach. Objasnia zasady estymacji
punktowej i przedziałowej. Potrafi opisac metody uzyskiwania estymatorów. Potrafi
wyjasnic pojecie hipotezy statystycznej i wytłumaczyc zasady weryfikacji hipotez.
Zdefiniowac wspólczynnik korelacji i wytłumaczyc jego interpretacje.Objasnic
zasady estymacji współczynników zaleznosci regresyjnej. Opisac sposób oceny
istotnosci zaleznosci regresyjnej. Zdefiniowac współczynnik determinacji i go
zinterpretowac.

5,0

Student poprawnie definiuje zmienne losowe i parametry opisowe zmiennych
losowych i zna ich interpretacje. Poprawnie opisuje rozkłady zmiennej losowej
skokowej i ciagłej przedstawione na zajeciach. Objasnia zasady estymacji
punktowej i przedziałowej. Potrafi opisac metody uzyskiwania estymatorów. Potrafi
wyjasnic pojecie hipotezy statystycznej i wytłumaczyc zasady weryfikacji hipotez.
Zdefiniowac współczynnik korelacji i wytłumaczyc jego interpretacje.Objasnic
zasady estymacji współczynników zaleznosci regresyjnej. Opisac sposób oceny
istotnosci zaleznosci regresyjnej. Wytłumaczyc analize wariancji dla zaleznosci
regresyjnej.

Umiejętności
ZIIP_1A_B03_U01

2,0
Student nie potrafi prawidłowo obliczyc miar pozycji i rozrzutu opisujacych
zmienna losowa oraz nie umie zweryfikowac podstawowych hipotez
statystycznych.

3,0 Student potrafi prawidłowo obliczyc miary pozycji i rozrzutu opisujace zmienna
losowa oraz umie weryfikowac podstawowe hipotezy statystyczne.

3,5

Student potrafi prawidłowo obliczyc miary pozycji, rozrzutu, asymetrii i
koncentracji opisujace zmienna losowa i własciwie je interpretuje. Umie obliczyc
przedział ufnosci dla wartosci oczekiwanej i wariancji. Potrafi zweryfikowac
podstawowe hipotezy statystyczne. Potrafi obliczyc współczynnik korelacji i
współczynniki regresji.

4,0

Student potrafi prawidłowo obliczyc miary pozycji, rozrzutu, asymetrii i
koncentracji opisujace zmienna losowa i własciwie je interpretuje. Umie obliczyc
przedział ufnosci dla wartosci oczekiwanej i wariancji. Potrafi zweryfikowac
hipotezy statystyczne przedstawione na zajeciach. Potrafi obliczyc i zinterpretowac
współczynnik korelacji oraz obliczyc współczynniki regresji.

4,5

Student potrafi prawidłowo obliczyc miary pozycji, rozrzutu, asymetrii i
koncentracji opisujace zmienna losowa i własciwie je interpretuje. Umie zastosowac
poznane metody estymacji do wyznaczenia estymatorów dla wskazanych
parametrów zmiennej losowej. Umie obliczyc przedział ufnosci dla wartosci
oczekiwanej i wariancji. Potrafi zweryfikowac hipotezy statystyczne przedstawione
na zajeciach. Potrafi obliczyc współczynnik korelacji i go zinterpretowac. Obliczyc
współczynniki zaleznosci regresyjnej. Dokonac oceny istotnosci zaleznosci i
dopasowania zaleznosci do danych z próby.

5,0

Student potrafi prawidłowo obliczyc miary pozycji, rozrzutu, asymetrii i
koncentracji opisujace zmienna losowa i własciwie je interpretuje. Umie zastosowac
poznane metody estymacji do wyznaczenia estymatorów dla wskazanych
parametrów zmiennej losowej. Umie obliczyc przedział ufnosci dla wartosci
oczekiwanej i wariancji. Potrafi zweryfikowac hipotezy statystyczne przedstawione
na zajeciach. Potrafi obliczyc współczynnik korelacji i go zinterpretowac. Obliczyc
współczynniki zaleznosci regresyjnej. Dokonac oceny istotnosci zaleznosci i
dopasowania zaleznosci do danych z próby. Potrafi dobierac metody analizy
statystycznej do inzynierskich zadan praktycznych.

Inne kompetencje społeczne
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_B03_K01

2,0
Student nie potrafi poprawnie scharakteryzowac zmiennych losowych. Nie potrafi
zdefiniowac miar pozycji i rozrzutu zmiennej losowej. Nie potrafi wyjasnic pojecia
hipotezy statystycznej. Nie zna zasad weryfikacji hipotez.

3,0
Student potrafi poprawnie scharakteryzowac zmienne losowe. Zdefiniowac miary
pozycji i rozrzutu zmiennej losowej. Wyjasnic pojecie hipotezy statystycznej i
wytłumaczyc zasady weryfikacji hipotez.

3,5
Student potrafi poprawnie scharakteryzowac zmienne losowe. Zdefiniowac miary
pozycji, rozrzutu, asymetri i koncentracji zmiennej losowej i zna ich interpretacje.
Wyjasnic pojecie hipotezy statystycznej i wytłumaczyc zasady weryfikacji hipotez.
Zdefiniowac współczynnik korelacji.

4,0

Student potrafi poprawnie scharakteryzowac zmienne losowe. Zdefiniowac miary
pozycji, rozrzutu, asymetri i koncentracji zmiennej losowej i zna ich interpretacje.
Poprawnie opisuje rozkłady zmiennej losowej skokowej i ciagłej przedstawione na
zajeciach. Potrafi wyjasnic pojecie hipotezy statystycznej i wytłumaczyc zasady
weryfikacji hipotez. Potrafi zdefiniowac współczynnik korelacji.

4,5

Student poprawnie definiuje zmienne losowe i parametry opisowe zmiennych
losowych i zna ich interpretacje. Poprawnie opisuje rozkłady zmiennej losowej
skokowej i ciagłej przedstawione na zajeciach. Objasnia zasady estymacji
punktowej i przedziałowej. Potrafi opisac metody uzyskiwania estymatorów. Potrafi
wyjasnic pojecie hipotezy statystycznej i wytłumaczyc zasady weryfikacji hipotez.
Zdefiniowac wspólczynnik korelacji i wytłumaczyc jego interpretacje.Objasnic
zasady estymacji współczynników zaleznosci regresyjnej. Opisac sposób oceny
istotnosci zaleznosci regresyjnej. Zdefiniowac współczynnik determinacji i go
zinterpretowac.

5,0

Student poprawnie definiuje zmienne losowe i parametry opisowe zmiennych
losowych i zna ich interpretacje. Poprawnie opisuje rozkłady zmiennej losowej
skokowej i ciagłej przedstawione na zajeciach. Objasnia zasady estymacji
punktowej i przedziałowej. Potrafi opisac metody uzyskiwania estymatorów. Potrafi
wyjasnic pojecie hipotezy statystycznej i wytłumaczyc zasady weryfikacji hipotez.
Zdefiniowac współczynnik korelacji i wytłumaczyc jego interpretacje.Objasnic
zasady estymacji współczynników zaleznosci regresyjnej. Opisac sposób oceny
istotnosci zaleznosci regresyjnej. Wytłumaczyc analize wariancji dla zaleznosci
regresyjnej.

Literatura podstawowa
1. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobienstwa i statystyka matematyczna w
zadaniach. Czesc I. Rachunek prawdopodobienstwa, PWN, Warszawa, 2010, 9
2. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.,, Rachunek prawdopodobienstwa i statystyka matematyczna. Czesc II.
Statystyka matematyczna., PWN, Warszawa, 2010, 9
3. Chmielewski K., Berczynski St., Statystyka matematyczna. Cwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem pakietu STATISTICA PL, WUPS,
Szczecin, 2002

Literatura uzupełniająca
1. Plucinska A., Plucinski E., Rachunek prawdopodobienstwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczn, WNT, Warszawa, 2000
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/B04

4,0

egzamin polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Badania operacyjnePrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 15 2,0 0,38 zaliczenieL

wykłady 3 30 2,0 0,62 egzaminW

Sobczak Tomasz (Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Jardzioch Andrzej (Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl), Leśna-Wierszołowicz Elwira
(elwira.lesna@zut.edu.pl), Skobiej Bartosz (Bartosz.Skobiej@zut.edu.pl), Sobczak Tomasz
(Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl)

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Elementy analizy matematycznej

W-2 Algebra liniowa

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów z metodami optymalizacji i przykładami ich zastosowań

C-2 Ukształtowanie umiejętności rozpoznania sytuacji decyzyjnej i właściwego doboru modelu optymalizacyjnego

C-3 Przygotowanie do samodzielnego procesu budowy i identyfikacji współczynników modelu matematycznego problemu
decyzyjnego

C-4 Rozwijanie umiejętności inetrpretacji otrzymanych wyników oraz ewentualnej interakcji z decydentem

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Programowanie liniowe, „metoda geometryczna”, problem struktury asortymentowej produkcji 2

T-L-2 Komputerowe wspomaganie rozwiązywania zadań programowania liniowego, dobór struktury
asortymentowej, programowanie całkowitoliczbowe 7

T-L-3 Problemy transportowe,l Problem komiwojażera, Problemy przydziału 2

T-L-4 Problemy rozkroju materiałowego, zagadnienia dualne 2

T-L-5 Komputerowe wspomaganie rozwiązywania zadań programowania nieliniowego 2

T-W-1 Podstawowe pojęcia z teorii badań operacyjnych: problem decyzyjny, modelowanie sytuacji decyzyjnej,
metody i narzędzia z obszaru badań operacyjnych. 2

T-W-2
Programowanie liniowe (PL):
postać kanoniczna i standardowa programowania liniowego;
metoda graficzna i bazowa rozwiązania zadania PL;
algorytm SIMPLEKS i analiza wrażliwości; Zagadnienie dualne PL

8

T-W-3 Programowanie całkowitoliczbowe: metoda odcięć Gomoryego, metoda podziału i ograniczeń Land-
Doiga. 2

T-W-4 Programowanie nieliniowe: metody optymalizacji bez i z ograniczeniami, metody minimalizacji
kierunkowe (dwufazowe), metody analityczne. 4

T-W-5 Wielokryterialne programowanie liniowe (WPL): 2

T-W-6 Programowanie sieciowe: podstawy teorii grafów, modelowanie procesów w konwencji grafów
sieciowych, metoda CPM, PERT, analiza czasowo-kosztowa. 6

T-W-7 Teoria kolejek: parametry systemu kolejkowego, modele i obliczenia systemu kolejkowego. 2

T-W-8 Problemy decyzyjne w konwencji zadania optymalizacji liniowej: problem doboru struktury
asortymentowej, transportowy, rozkroju materiałowego, problem komiwojażera, przydziału i alokacji. 4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Badania operacyjne
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Uczestnictwo w laboratoriach 15A-L-1

Przygotowanie się do zajęć 15A-L-2

Konsultacje do laboratorium 4A-L-3

Przygotowanie się do kolokwium 15A-L-4

Uczestnictwo w wykładach 30A-W-1

Konsultacje do wykładu 2A-W-2

Przygotowanie się do egzaminu 15A-W-3

Egzamin 3A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny wraz z szeregiem przykładów użycia i zastosowań przedstawianej treści

M-2 Wykład problemowy oparty na interakcji ze studentami

M-3 Ćwiczenia laboratoryjne w formie budowania modeli optymalizacyjnych do różnych sytuacji decyzyjnych i wyznaczanie
rozwiązań optymalnych z wykorzystaniem oprogramowania do wspomagania modelowania

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Egzamin testowy jednokrotnego wyboru (około 24 pytań) sprawdzający przyswojenie wymaganych umiejętności
przez ich zastosowanie w zadaniach problemowych (teoretycznych i praktycznych)P

S-2
Kolokwium sprawdzające umiejętności budowania właściwych modeli programowania matematycznego do różnych
sytuacji decyzyjnych i posługiwanie się dostępnym oprogramowaniem do wspomagania modelowania i
rozwiązywania problemów optymalizacyjnych

P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W01 P6S_WG C-1 S-1

T-L-1
T-L-3
T-L-4
T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1

ZIIP_1A_B04_W01
Student będzie rozróżnić optymalizacyjne narzędzia
teoretyczne, bedzie w stanie wyznaczyć rozwiązanie optymalne
zadań programowania matematycznego metodami graficznymi i
algebraicznymi

T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Umiejętności

ZIIP_1A_U19 P6S_UW P6S_UW
C-2
C-3
C-4

S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3

M-2
M-3

ZIIP_1A_B04_U01
Student powinien umieć samodzielnie rozpoznać rodzaj sytuacji
decyzyjnej i dobrać odpowiedni model matematyczny (tj.
wyznaczyć zmienne decyzyjne i dokonać identyfikacji
współczynników modelu na podstawie danych), wykorzystać
narzędzia komputerowego wspomagania modelowania
i rozwiązywania problemów optymalizacyjnych oraz dokonać
interpretacji otrzymanych wyników.

T-L-4
T-L-5
T-W-8

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K06 P6S_KO C-4 S-1
S-2

T-W-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_B04_K01
Student powinien docenić rolę komunikacji z decydentem i
zewnętrznym środowiskiem przy tworzeniu systemu
wspomagania decyzji

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_B04_W01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i
obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Umiejętności
ZIIP_1A_B04_U01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i
obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_B04_K01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i
obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Literatura podstawowa
1. Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z., Programowanie wielokryterialne, PWE, Warszawa, 1987

2. Galas Z., Nykowski I. (red.), Zbiór zadań z programowania matematycznego, cz. I i II, PWE, Warszawa, 1988

3. Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa, 2004

4. Runka H.J., Programowanie matematyczne. Część II: Programowanie nieliniowe., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 1997

Literatura uzupełniająca
1. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych komputerem, PWE, Warszawa, 2003
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/B05

7,0

egzamin polski

7,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

FizykaPrzedmiot

Specjalność

Instytut FizykiJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 2 30 2,0 0,30 zaliczenieA

laboratoria 2 30 2,5 0,26 zaliczenieL

wykłady 2 30 2,5 0,44 egzaminW

Gnutek Paweł (Pawel.Gnutek@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Gnutek Paweł (Pawel.Gnutek@zut.edu.pl), Kaczmarek Sławomir
(Slawomir.Kaczmarek@zut.edu.pl), Piwowarska Danuta (Danuta.Piwowarska@zut.edu.pl),
Żołnierkiewicz Grzegorz (Grzegorz.Zolnierkiewicz@zut.edu.pl)

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Zna podstawy matematyki (wektory, podstawowe funkcje, rozwiązywanie równań) i potrafi je zastosować do opisu zjawisk
fizycznych i rozwiązywania problemów fizycznych.

W-2 Zna podstawy fizyki na poziomie szkoły średniej

W-3 Potrafi wykonać obliczenia posługując się kalkulatorem i komputerem

W-4 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Przekazywanie wiedzy z zakresu fizyki, właściwej dla kierunku i przydatnej w praktyce inżynierskiej

C-2 Nauczenie wykonywania pomiarów podstawowych i wyznaczanie pośrednich wielkości fizycznych z zakresu mechaniki,
ciepła, elektryczności, magnetyzmu i optyki.

C-3
Rozwinięcie umiejętności właściwej analizy otrzymanych wyników, szacowania niepewności pomiarów bezpośrednich i
pośrednich w wykonanym eksperymencie fizycznym oraz stosowania podstawowego oprogramowania używanego do
analizy danych i prezentacji wyników

C-4 Wyrobienie umiejętności doboru właściwej wiedzy z wykładów do rozwiązywania zadań z fizyki, przydatnych inżynierowi ww.
kierunku.

C-5 Nauczenie sposobu opracowania wyników pomiarów fizycznych i wyrobienie umiejętności korzystania ze żródeł
literaturowych w zakresie wiedzy fachowej

C-6 Rozwinięcie umiejętności pracy i komunikacji w grupie

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem praw i zasad zachowania fizyki klasycznej 4

T-A-2 Rozwiązywanie zadań z termodynamiki 6

T-A-3 Rozwiązywanie zadań z mechaniki płynów 6

T-A-4 Kolokwium #1 1

T-A-5 Rozwiązywanie zadań z ruchu drgającego i falowego 4

T-A-6 Rozwiązywanie zadań z zakresu elektrostatyki i prądu elektrycznego o stałym natężeniu 4

T-A-7 Rozwiązywanie zadań z magnetyzmu 4

T-A-8 Kolokwium zaliczeniowe #2 1

T-L-1 Zapoznanie się z Regulaminem  laboratoriów z fizyki; wprowadzenie do wykonywania ćwiczeń,
niepewności pomiarowych i prezentacją wyników pomiaru. 2

T-L-2
Student wykonuje 10 ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki spośród wybranych, zgodnie z obowiązującym
harmonogramem dla danego kierunku,zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni:
http://labor.zut.edu.pl/

20

Fizyka
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-3 Rozliczenie sprawozdań połączone z kolokwium ustnym. 8

T-W-1
Zajęcia organizacyjne.
Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu kursu; określenie sposobu i formy zaliczenia
przedmiotu;  iloczyn skalarny, wektorowy; elementy rachunku różniczkowego.

2

T-W-2 Kinematyka punktu materialnego. 3

T-W-3 Dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej; warunki równowagi statycznej. 4

T-W-4 Prawa i zasady zachowania fizyki klasycznej. 2

T-W-5 Nieinercjalne układy odniesienia; siły bezwładności. 2

T-W-6 Ruch drgający i falowy. Elementy akustyki. 3

T-W-7 Elementy optyki geometrycznej i falowej. 3

T-W-8 Podstawowe pojęcia i prawa termodynamiki; mechanika cieczy i gazów. 3

T-W-9 Elektrostatyka. 3

T-W-10 Prawa przepływu prądu stałego. 3

T-W-11 Wielkości charakteryzujące pole magnetyczne. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne 30A-A-1

Przygotowanie się do zajęć 6A-A-2

Przygotowanie się do kolokwium 7A-A-3

Konsultacje do ćwiczeń 1A-A-4

Obliczanie zadań z fizyki - ćwiczenia 6A-A-5

Studiowanie literatury i przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych. 10A-L-1
Ukończenie sprawozdania z wykonanych doświadczeń. Realizacja sprawozdania  (praca w parach lub
praca własna studenta) 15A-L-2

Uczestnictwo w zajęciach. 30A-L-3

Udział w konsultacjach do ćwiczeń laboratoryjnych. 7A-L-4

Udział w wykładach 30A-W-1

Przygotowanie do egzaminu 10A-W-2

Studiowanie literatury 15A-W-3

Udział w konsultacjach 5A-W-4

Egzamin 3A-W-5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych

M-2 Wykład połączony z pokazem eksperymentów fizycznych z zakresu omawianej tematyki.

M-3 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Egzamin pisemnyP

S-2 Sprawozdania z laboratoriów. Kolokwia ustne zaliczające 10 ćwiczeń laboratoryjnych.P

S-3 Aktywność na zajęciach.F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W01
ZIIP_1A_W02
ZIIP_1A_W04

P6S_WG

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

S-1
S-2
S-3

T-A-1
T-A-2
T-A-5

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_B05_W01
Student ma widzę obejmującą mechanikę, termodynamikę,
optykę, elektryczność, magnetyzm i fizykę ciała stałego w
stopniu niezbędnym do zrozumienia podstaw działania urządzeń
mechanicznych i układów elektronicznych.
Student rozumie rolę eksperymentu fizycznego w praktyce
inżynierskiej, potrafi planować i przeprowadzać proste
eksperymenty fizyczne. Potrafi analizować wyniki pomiarów, zna
i umie zastosować elementy teorii niepewności pomiarowych.
Student ma wiedzę z wybranych działów fizyki niezbędną do
ilościowego opisu, rozumienia oraz rozwiązywania prostych
zadań.

T-A-6
T-A-7

Umiejętności
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ZIIP_1A_U03
ZIIP_1A_U09
ZIIP_1A_U13

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UW

P6S_UW
C-1
C-4
C-5

S-1
S-2

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_B05_U01
Student rozumie rolę eksperymentu fizycznego w praktyce
inżynierskiej. Student zna zasady i umie wykonać pomiary
podstawowych wielkości fizycznych z zakresu: mechaniki,
ciepła, elektryczności, magnetyzmu, optyki i fizyki jądrowej.
Student potrafi szacować niepewności pomiarowe wykonanych
pomiarów. Umie opracować i przedstawić wyniki eksperymentu
fizycznego z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych.

ZIIP_1A_U09
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U18

P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-5 M-1

M-3

ZIIP_1A_B05_U02
Student potrafi sformułować podstawowe twierdzenia i prawa
fizyczne, zapisać je używając formalizmu matematycznego i
zastosować do rozwiązywania prostych zadań fizycznych.

T-A-6
T-A-7

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K06

P6S_KK
P6S_KO

C-2
C-3
C-4
C-5

S-1
S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-5

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_B05_K01
Student potrafi uczyć się samodzielnie, a także potrafi pracować
w zespole. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w
literaturze.
Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie.
Student ma świadomość ważnej roli fizyki przy rozwiązywaniu
prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku
studiów jak i w praktyce inżynierskiej.

T-A-6
T-A-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_B05_W01

2,0
Student nie zna podstawowych pojec i terminologii z zakresu fizyki, obejmujacych podstawy mechaniki, ciepła, optyki,
elektrycznosci i magnetyzmu, w tym nie ma wiedzy potrzebnej do zrozumienia, przeprowadzenia i opisu prostych
eksperymentów fizycznych, a także do ilosciowego opisu, rozumienia oraz rozwiazywania prostych zadan. Nie zna i nie umie
zastosowac teorii niepewnosci pomiarowych potrzebnej do prawidłowego zapisu wyników pomiaru.

3,0

Student zna podstawowe pojecia i terminologie z zakresu fizyki, obejmujace podstawy mechaniki, ciepła, optyki,
elektrycznosci i magnetyzmu, w tym ma słaba wiedze potrzebna do zrozumienia, przeprowadzenia i opisu prostych
eksperymentów fizycznych, a także do ilosciowego opisu, rozumienia oraz rozwiazywania prostych zadan. W stopniu
podstawowym zna i potrafi zastosowac elementy teorii niepewnosci pomiarowych, potrzebne do prawidłowego zapisu
wyników pomiaru.

3,5

Student zna podstawowe pojecia i terminologie z zakresu fizyki, obejmujace podstawy mechaniki, ciepła, optyki,
elektrycznosci i magnetyzmu, w tym ma dostateczna wiedze potrzebna do zrozumienia, przeprowadzenia i opisu prostych
eksperymentów fizycznych,  a także do ilosciowego opisu, rozumienia oraz rozwiazywania  zadan  fizycznych o srednim i
wyzszym poziomie trudnosci.
Podaje przykłady ilustrujace wazniejsze poznane prawa. . Zna i potrafi zastosowac elementy teorii niepewnosci
pomiarowych, potrzebne do prawidłowego zapisu wyników pomiaru.

4,0

Student zna wiekszosc pojec i terminologii z zakresu fizyki, obejmujace podstawy mechaniki, ciepła, optyki, elektrycznosci i
magnetyzmu, w tym ma wystarczajaca wiedze potrzebna do zrozumienia, przeprowadzenia i opisu prostych eksperymentów
fizycznych, a także do ilosciowego opisu, rozumienia oraz rozwiazywania  zadan  fizycznych o srednim i wyzszym poziomie
trudnosci, zadań. Zna i potrafi zastosowac elementy teorii niepewnosci pomiarowych, potrzebne do prawidłowego zapisu
wyników pomiaru. Potrafi omówic wyniki pomiarów. Podaje przykłady ilustrujace poznane prawa.

4,5

Student zna prawie wszystkie pojecia i terminologie z zakresu fizyki, obejmujace podstawy mechaniki, ciepła, optyki,
elektrycznosci i magnetyzmu, w tym ma wystarczajaca wiedze potrzebna do zrozumienia, przeprowadzenia i opisu prostych
eksperymentów fizycznych, a także do ilosciowego opisu, rozumienia oraz rozwiazywania  trudnych zadan . Zna i potrafi
zastosowac elementy teorii niepewnosci pomiarowych, potrzebne do prawidłowego zapisu wyników pomiaru. Potrafi
szczegółowo omówic wyniki pomiarów. Podaje przykłady ilustrujace poznane prawa i umie podac ich wazniejsze własnosci.
Zna prawie wszystkie wyprowadzenia podstawowych wzorów.

5,0

Student zna prawie wszystkie pojecia i terminologie z zakresu fizyki, obejmujace podstawy mechaniki, ciepła, optyki,
elektrycznosci i magnetyzmu, w tym ma bardzo dobra wiedze potrzebna do zrozumienia, przeprowadzenia i opisu prostych
eksperymentów fizycznych, a także do ilosciowego opisu, rozumienia oraz rozwiazywania  trudnych zadan . Zna i potrafi
zastosowac elementy teorii niepewnosci pomiarowych, potrzebne do prawidłowego zapisu wyników pomiaru. Potrafi
analizowac wyniki pomiarów oraz zatosowac swoja wiedze w zadaniach problemowych. Podaje przykłady ilustrujace poznane
prawa i umie
podac ich wazniejsze własnosci. Zna prawie wszystkie wyprowadzenia podstawowych wzorów. Stosuje swoja wiedze w
niektórych zadaniach problemowych.

Umiejętności
ZIIP_1A_B05_U01 2,0 Brak sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

3,0
Student potrafi zastosować teorię niepewności pomiarowych i wykonać poprawnie sprawozdanie  z ćwiczeń laboratoryjnych,
ale słabe  zrozumienie zasad pomiaru i interpretacji wyników . Przedstawia rozwiązania mało przejrzyste, bez komentarza,
często z błędami rachunkowymi wpływającymi na wynik.

3,5
Student potrafi samodzielnie zastosować teorię niepewności pomiarowych oraz przedstawić poprawne sprawozdanie z
ćwiczeń laboratoryjnych, ale dostateczne zrozumienie zasad pomiaru i interpretacji wyników. Przedstawia rozwiązania z
odpowiednim  komentarzem zawierającym usterki i niedociągnięcia. Mała aktywność na zajęciach.

4,0
Student potrafi samodzielnie zastosować teorię niepewności pomiarowych oraz przedstawić poprawne sprawozdanie z
ćwiczeń laboratoryjnych, dobre zrozumienie zasad pomiaru i interpretacji wyników. Przedstawia poprawne obliczenia
zawierające poprawny komentarz . Aktywny na zajęciach.

4,5
Student potrafi samodzielnie zastosować teorię niepewności pomiarowych oraz przedstawić poprawne sprawozdanie z
ćwiczeń laboratoryjnych, bardzo dobre zrozumienie zasad pomiaru i interpretacji wyników. Przedstawia poprawne obliczenia
zawierające poprawny komentarz .  Bardzo aktywny na zajeciach.

5,0
Student potrafi samodzielnie zastosować teorię niepewności pomiarowych oraz przedstawić poprawne sprawozdanie z
ćwiczeń laboratoryjnych, bardzo dobre zrozumienie zasad pomiaru i interpretacji wyników. Przedstawia poprawne obliczenia
zawierające poprawny komentarz . Potrafi weryfikowac i interpretować wyniki pomiarów oraz  zatosować swoją wiedzę w
zadaniach problemowych.  Bardzo aktywny na zajęciach. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę.
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Umiejętności
ZIIP_1A_B05_U02 2,0 Student nie potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowych praw fizyki, nie potrafi zapisać ich używając formalizmu

matematycznego oraz  nie potrafi samodzielnie rozwiązywać prostych zadań  fizycznych.

3,0
Student  potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki, potrafi zapisać je używając formalizmu
matematycznego  i  zastosować je do  rozwiązywania  zadań fizycznych  o średnim i niskim poziomie trudności. Wykonuje
poprawnie proste obliczenia i przekształcenia rachunkowe. Przedstawia rozwiązania mało przejrzyste, bez komentarza,
często z błędami rachunkowymi wpływającymi na wynik.

3,5
Student  potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki oraz  zastosować je do  rozwiązywania  zadań
fizycznych  o średnim i wyższym poziomie trudności. Wykonuje poprawnie proste obliczenia i przekształcenia rachunkowe
 oraz przedstawia poprawne rozwiązanie z  komentarzem zawierającym usterki i niedociagnięcia.

4,0
Student  potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki,  zastosować je do  rozwiązywania  zadań fizycznych
na średnim i wyższym poziomie trudności, stosując poprawny zapis i komentarz z nielicznymi usterkami. Potrafi przedstawić
poprawny tok rozumowania i poprawne obliczenia.
Potrafi weryfikowac i interpretować wyniki.

4,5
Student  potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki,  zastosować je do  rozwiązywania trudnych zadań
fizycznych, stosując poprawny, symboliczny jezyk zapisu, przejrzysty tok rozumowania i poprawne obliczenia rachunkowe.
Potrafi weryfikować i interpretować wyniki.

5,0
Student  potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki,  zastosować je do  rozwiązywania trudnych zadań
fizycznych, stosując przejrzysty, symboliczny język zapisu z poprawnym komentarzem. Potrafi weryfikować i interpretować
wyniki. Stosuje swoją wiedzę w  zadaniach problemowych. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_B05_K01 2,0 Brak współpracy w zespole i samodzielnego przygotowania do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych i rozwiązywania zadań

rachunkowych.

3,0 Mała  współpraca w zespole. Bardzo słabe przygotowanie do  samodzielnego  wykonania ćwiczeń laboratoryjnych i
rozwiązywania zadań rachunkowych. Słaba interpretacja otrzymanych wyników i ich dokładności.

3,5 Dostateczna  współpraca w zespole. Słabe przygotowanie do  samodzielnego wykonania ćwiczeń laboratoryjnych i
rozwiązywania zadań rachunkowych. Słaba interpretacja otrzymanych wyników i ich dokładności.

4,0 Średna  współpraca w zespole. Dobre przygotowanie do  samodzielnego wykonania ćwiczeń laboratoryjnych i rozwiązywania
zadań rachunkowych. Samodzielna i dobrze uzasadniona interpretacja otrzymanych wyników i ich dokładności.

4,5 Dobra współpraca w zespole. Dobre przygotowanie do  samodzielnego wykonania ćwiczeń laboratoryjnych i rozwiązywania
zadań rachunkowych. Samodzielna i dobrze uzasadniona interpretacja otrzymanych wyników i ich dokładności.

5,0
Bardzo dobra  współpraca w zespole. Bardzo dobre przygotowanie do  samodzielnego wykonania ćwiczeń laboratoryjnych i
rozwiązywania zadań rachunkowych. Samodzielna i bardzo dobrze uzasadniona interpretacja otrzymanych wyników i ich
dokładności.

Literatura podstawowa
1. . K. Lichszteld, I. Kruk, Wykłady z fizyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2004

2. D.Halliday, R.Resnik, Fizyka, PWN, Warszawa, 1989

3. Czesław Bobrowski, Fizyka -krótki kurs, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003

4. T.Rewaj, Zbiór zadań z fizyki, Wyd.Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1996

5. A.Bujko, Zadania z fizyki z rozwiązaniami i komentarzem, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006

6. T. Rewaj(red.), Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki,  część I, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1996

7. I.Kruk, J. Typek, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, część II, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2007

Literatura uzupełniająca
1. K. Jezierski, B.Kołotka, K.Sierański, Zadania z fizyki z rozwiązaniami cz I i II, Oficyna Wydawnicza, Wrocław, 2000

2. J. Masalski, M. Masalska, Fizyka dla inżynierów”, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977 ( i wydania kolejne)., 1992

3. H. Szydłowski, „Pracownia fizyczna”, PWN, Warszawa 1993, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa, 1993
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/B06

6,0

egzamin polski

6,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Mikro i makroekonomiaPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 30 3,0 0,41 zaliczenieA

wykłady 1 45 3,0 0,59 egzaminW

Sobczak Tomasz (Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Engel-Babska Edyta (Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1
Podstawy ekonomicznych definicji nabyte w trakcie nauki przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach średnich, obserwacja
zjawisk gospodarczych w Polsce i za granicą, umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy społeczno-gospodarcze; analiza
prasy codziennej.

Cele modułu/przedmiotu

C-1

Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z dziedziny ekonomii w zakresie koncepcji
teoretycznych i umiejętności praktycznych, w tym zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania gospodarki
rynkowej, wskazanie złożoności problemów ekonomicznych, szerokich powiązań z innymi aspektami życia (m.in. polityką)
oraz rozwijanie u studentów zdolności do wieloaspektowego spojrzenia na procesy gospodarcze i wskazanie możliwości
praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Podstawowe kategorie ekonomiczne 2

T-A-2 Elementy rynku i mechanizm rynkowy 3

T-A-3 Czynniki determinujące popyt i podaż oraz analiza ich wpływu na popyt i podaż 4

T-A-4 Zachowanie konsumenta na rynku (racjonalność, użyteczność, równowaga konsumenta) 3

T-A-5 Przedsiębiorstwo na rynku (funkcja produkcji, koszty, przychód, zysk) 3

T-A-6
Struktury rynkowe (konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol – pojęcie,
cechy, przykłady, równowaga przedsiębiorstwa w poszczególnych strukturach w krótkim i długim
okresie)

3

T-A-7 Rynek ziemi, pracy i kapitału 3

T-A-8 Podstawowe agregaty makroekonomiczne: PKB, inflacja, bezrobocie, deficyt, dług publiczny, itd. 3

T-A-9 Pieniądz, jego funkcje, stabilizacja, popyt na pieniądz i podaż pieniądza 3

T-A-10 Rynek Wspólnoty Europejskiej. Pomoc publiczna dla firm oraz ze środków Unii Europejskiej. 3

T-W-1 Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 1

T-W-2 Współczesne systemy społeczno-gospodarcze ( zalety i słabość gospodarki rynkowej) 2

T-W-3 Podstawowe kryteria gospodarki rynkowej ( rynek, podaż, popyt, cena) 3

T-W-4 Gospodarstwo domowe (teoria wyboru konsumenta) 2

T-W-5 Podstawy teorii przedsiębiorstwa 3

T-W-6 Rynek czynników produkcji i podział dochodów (teoria podziału) 2

T-W-7 Główne kategorie i pojęcia makroekonomii 1

T-W-8 Produkt krajowy brutto i dochód narodowy 2

T-W-9 Rodzaje i czynniki wzrostu i rozwoju ekonomicznego 2

T-W-10 Rola państwa w gospodarce 3

Mikro i makroekonomia
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-11 Budżet państwa. Podatki, polityka finansowa. 3

T-W-12 Bank centralny. Polityka pieniężna 3

T-W-13 Inflacja i deflacja 3

T-W-14 Bezrobocie 3

T-W-15 Cykliczność rozwoju gospodarczego i polityka antycykliczna 2

T-W-16 Handel międzynarodowy i zagraniczny 3

T-W-17 Elementy finansów międzynarodowych 2

T-W-18 Struktura współczesnej gospodarki światowej 2

T-W-19 Globalizacja 3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-A-1
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą oraz fachową prasą (czytanie/krytyczna analiza literatury,
czytanie fachowej prasy) 14A-A-2

Prace domowe (np. rozwiązywanie zadań) 28A-A-3

Konsultacje 2A-A-4

Godziny kontaktowe z nauczycielem 45A-W-1
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą oraz fachową prasą (czytanie/krytyczna analiza literatury,
czytanie fachowej prasy) 15A-W-2

Przygotowanie się do zajęć 15A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Kolokwium pisemne, pytania otwarte. Oceniany jest zasób wiedzy studenta umiejętność kojarzenia faktów, analizy i
syntezy zjawisk.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-1 S-1
T-W-1
T-W-3 M-1

ZIIP_1A_B06_W01
W zakresie wiedzy student definiuje podstawowe kategorii,
opisuje prawa i prawidlowosci ekonomiczne oraz wyjaśnia
związki i zależności występujące między nimi

T-W-11

Umiejętności
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U18
ZIIP_1A_U23

P6S_UK
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
T-A-3
T-A-6 M-1

ZIIP_1A_B06_U01
Student umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie
przedmiotu i powiązać z praktyką

T-W-6

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K06
ZIIP_1A_K07

P6S_KK
P6S_KO C-1 S-1

T-A-4
T-W-13

M-1

ZIIP_1A_B06_K01
W zakresie kompetencji student potrafi podejmować decyzje i
dokonywać wyborów w oparciu o wiedzę ekonomiczną. Ma
podstawy do organizowania i prowadzenia przyszłej własnej
działalności gospodarczej. Umie prawidłowo odczytywać
informacje ekonomiczne płynące z różnych źródeł informacji i
wyciąga na ich podstawie prawidłowe wnioski dla własnej
działalności gospodarczej.

T-W-14

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_B06_W01 2,0 Student nie zna podstawowyh definicji w zakresie przedmiotu

3,0 Student w minimalnym stopniu wiedzę w zakresie przedmiotu

3,5 Student poprawnie definiuje większość pojęć i prawidłowości w zakresie przedmiotu

4,0 Student dobrze definiuje, opisuje zależności wynikające z zakresu przedmiotu

4,5 Student posiada rozległa wiedzę w podstawowycy kategoriach, prawach ekonomicznych w zakresie mikro- i makroekonomii

5,0 Student bardzo dobrze rozumie i posiada rozległą wiedzę w szerokim zakresie przedmiotu mikro- i makroekonomia



[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Umiejętności
ZIIP_1A_B06_U01 2,0 Student nie posiada umiejętności w zakresie przedmiotu

3,0 Student posiada w dostatecznym stopniu umiejętności związane z zakresem przedmiotu

3,5 Student posiada znaczne umiejeności polegające na prawidłowej ocenie otoczenia mikro- i makroekonomicznego

4,0 Student  zdobył umiejętności na dobrym poziomie, przejawiające się prawidłowej ocenie otaczającej rzeczywistości z teorią
ekonomiczną

4,5 Student potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu mikro- i makroekonomii

5,0 Student umie bardzo dobrze orientuje się w otaczającej go rzeczywistości mikro- i makroekonomicznej

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_B06_K01 2,0 Student nie posiada żadnych kompetencji w zakresie przedmiotu

3,0 Student posiada kompetencje w dostatecznym stopniu

3,5 Student posiada podstawowe kompetencje polegające na rozróżnianiu źródeł informacji i wyciąganie wniosków

4,0 Student posiada dobre kompetencje z zakresu rozwiązywania zadań i problemów mikro- i makroekonomicznych

4,5 Student dobrze potrafi definiować, formułować, opisać i podsumować zdobyte kompetencje w zakresie przedmiotu

5,0 Student zdobył bardzo dobre komptencje w zakresie mikro- i makroekonomii polegające na zdolności stosowania zdobytej
wiedzy w pracy lub w nauce

Literatura podstawowa
1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia (t. I – II), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003

2. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, Podstawy prawne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007

3. Czarny B., Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005

Literatura uzupełniająca
1. Dębniewski G., Pałach H., Zakrzewski W., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2007

2. Bożyk P., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2004

3. Czasopisma, Ekonomista, Gospodarka Narodowa, roczniki statystyczne, dzienniki, Internet, portale tematyczne, 2012
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/B07

3,0

zaliczenie polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy prawaPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 15 1,2 0,41 zaliczenieA

wykłady 1 30 1,8 0,59 zaliczenieW

Engel-Babska Edyta (Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Wiedza ogólna na poziomie maturalnym

Cele modułu/przedmiotu

C-1

C- 1 Zapoznanie studentów z podstawami prawa jako przepisami organizującymi życie społeczne i gospodarcze.
C-2 Zapoznanie studentów ze źródłami prawa, ich hierarchią i umiejętnością ich wyszukiwania.
C-3 Zapoznanie studentów z:
a) oranizacją życia gospodarczego
b) formami prowadzenia działalności gospodarczej
c) relacjami między tymi podmiotwami (relacje zewnętrzne) oraz relacjami między przedsiębiorcą (dającym pracę) a
pracobiorcą
C-4 Ukształtowanie umiejętności posługiwania się podtsawową terminologią z materii prawa gospodarczego, w tym z
zobowiązań, prawa pracy

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Kazusy z prawoznawstwa, rozwiązywanie problemów w oparciu o studium przypadków 1

T-A-2 Kazusy z prawa cywilnego części ogólnej - analiza studium przypadków - orzecznictwo Sądu
Najwyższego 1

T-A-3 Kazysy z powstania zobowiązania - na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego 1

T-A-4 kazusy z wykonania i niewykonania zaobowiązań - w oparciu o orzeczenia Sądu Njwyższego 1

T-A-5 Kazusy z wykonania i niewykonania zobowiązań c.d. 1

T-A-6 Analiza prawna umów o korzystanie z cudzej własności 1

T-A-7 Analiza prawna umów o przenoszenie praw 1

T-A-8 analiza prawna umów o usługi 1

T-A-9 Analiza prawna ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 1

T-A-10 Analiza ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w szczególności o obowiązkach i skutkach ich nie
wykonywania 1

T-A-11 Kazusy z obrotu gospodarczego, w tym prawa handlowego 1

T-A-12 Kazusy z prawa gospodarczego, w tym handlowego - c.d 1

T-A-13 Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego z prawa cywilnego, w tym zobowiązań 1

T-A-14 Orzecznictwo i kazusy z prawa pracy 1

T-A-15 kazusy z prawa pracy - cd. 1

T-W-1
1. Pojęcie prawa, w tym: cechy prawa, gałęzie prawa, relacje: Państwo - Prawo, rodzaje norm i
przepisów prawa, pojęcie stosunku prawnego, budowa aktu normatywnego, hierarchia aktów prawnych,
stanowienie, przestrzeganie i stosowanie prawa

2

Podstawy prawa
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-2
2. Prawo cywilne: pojęcie osoby fizycznej, prawnej, konsumenta, zdolność prawna, zdolność do
czynności prawnych, przedstawicielstwo (pełnomocnictwo, prokura), czynności prawne, przedawnienie
roszczeń

2

T-W-3 3. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego - pojęcie, powstanie, strony, treść, przedmiot,
rodzaje świadczeń 2

T-W-4
4. Żródła powstania zobowiązań: czynność prawna (umowy, uchwały), akt administracyjny,
konstytutywne orzeczenie sądu, inne: bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, prowadzenie
cudzych spraw bez zlecenia

2

T-W-5 5. Wykonanie i niewykonanie zobowiązania: zasady, przedmiot, miejsce, czas, przesłanki, zasady
odpowiedzialności, opóźnienie, zwłoka, kary umowne 2

T-W-6
6. Rozpoczęcie działalności gospodarczej, uprawnienia ogólne: ewidencja działalności gospodarczej,
Krajowy Rejestr Sądowy, uprawnienia szczególne: koncesje, zewolenia, działalność regulowana, wolny
zawód

2

T-W-7
7. Formy prowadzenia działalności gospodarczej oprate na:
a) prawie cywilnym
b) prawie handlowych.
Ogólna charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych.

3

T-W-8
8. Spółki osobowe i kapitałowe, cele, oragny, reprezentacja, wymogi formalne: spółka jawna, spółka
partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowa - akcyjna, spółki kapitałowe: spółka akcyjna i
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2

T-W-9 9. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów - ustawa z 16 lutego 2007 oraz regulacje unijne, cele,
zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania 2

T-W-10 10. Zawieszenie, sanacja i zakończenie działalności gospodarczej. Postępowania naprawcze i układowe,
źródła i cechy charakterystyczne regulacji, pojęcie układu, upadłości i skutki tych zdarzeń 2

T-W-11 12. Prawo o stowarzyszeniach, prawo o fundacjach, definicje, zakres stosowania, funkcjonowanie,
nadzór, likwidacja. Prawo ubezpieczeń gospodarczych, założenia ustawy, aparatura pojęciowa 2

T-W-12
Umowy o korzystanie z cudzej własności: najem, dzierżawa, zastaw, umowy przenoszące prawa:
sprzedaż, zamiana, darowizna, umowy o usługi: dzieło, zlecenia, rachunku bankowego. Ogóna
charakterystyka, cechy szczególne, obowiązki stron.

1

T-W-13
Prawo pracy: przedsiębioraca i poracownik, wzajemne relacje, zasady traktowania pracowników,
obowiązki pracownika, odpowiedzialność materialna pracowników wobec przedsiębiorcy, obowiązki
przedsiębiorcy wynikające ze stosunku pracy, organizacja i porządek w procesie pracy. Podstawowe
założenia kodeksowe BHP. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP.

2

T-W-14
Prawo pracy. Cechy charakterystyczne stosunku pracy. Nowe formy zatrudnienia. Umowa o pracę a
umowa zlecenia. Wymogi formalne, w tym obowiązki stron związane z dopuszczeniem pracownika do
pracy.

2

T-W-15 Prawo pracy. Rodzaje umów o pracę. Elementy umowy. Sposoby rozwiązania, w tym konstrukcja prawna
wypowiedzenia i rozwiązania bez wypowiedzenia. Sankcje z tytułu naruszeń praw pracowniczych. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział studenta w konsultacjach 2A-A-1

uczestnictwo w zajęciach 15A-A-2

Przygotowanie się do zaliczenia 7A-A-3

Studia literaturowe 6A-A-4

Udział studenta w zajęciach 30A-W-1

Udział studenta w konsultacjach 2A-W-2

Studia literaturowe 13A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-1
wykłady informacyjny
pogadanka (na podstawie konkretnych zdarzeń prawnych)
ćwiczenia: omawianie kazusów, omawianie umów z zobowiązań, omawianie orzeczeń Sądu Najwyższego, szczegółowa
analiza wybranych zagadnień wykładowych

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Kolokwium pisemne obejmujące zaprezentowaną materię wykładową w postaci trzech pytań (zagadnień) a
sprawdzające efekty kształceniaP

S-2 opracowanie z zaproponowanych przez prowadzącego wybranego przypadku prawnego (tzw. casus) w formie
pisemnej i prezentacja na forum grupy ćwiczeniowejF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza
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ZIIP_1A_W09
ZIIP_1A_W10
ZIIP_1A_W16
ZIIP_1A_W17

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1 S-1

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

M-1

ZIIP_1A_B07_W01
Student potrafi określić prawne podstawy życia społecznego i
gospodarczego, potrafi określić źródła prawa, ich hierarchię
potrafi rozróżnicać formy oranizacyjne podmiotów prawa, ich
relacje zewnętrzne i wewnętrzne, ma świadomość istnienia
różnych gałęzi prawa.

T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13
T-W-14
T-W-15

Umiejętności

ZIIP_1A_U11
ZIIP_1A_U14 P6S_UW C-1 S-1

S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-A-6
T-A-7
T-A-8

M-1

ZIIP_1A_B07_U01
1. umiejętność zakwalifikowania zdarzenia prawnego z punktu
widzenia gałęzi prawa
2. umiejętność wyszukiwania przepisów regulujących zdarzenie
prawne n. umowę o pracę, umowę najmu, umowę spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością, umowę spółki cywilnej
3. umiejętność wyszukiwania pomocy prawnej

T-A-9
T-A-10
T-A-11
T-A-12
T-A-13
T-A-14
T-A-15

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K02 P6S_KR C-1 S-1
S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-A-6
T-A-7
T-A-8

M-1

ZIIP_1A_B07_K01
Student jest władny do kwalifikowania zdarzeń prawnych i
świadmość potrzeby bieżącego zapoznawania się z przepisami
regulującymi daną dziedzinę z uwagi na prawne skutki zdarzeń i
zmian przepisów prawnych

T-A-9
T-A-10
T-A-11
T-A-12
T-A-13
T-A-14
T-A-15

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K02
ZIIP_1A_K07
ZIIP_1A_K09

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-A-6
T-A-7
T-A-8

M-1

ZIIP_1A_B07_K02
Student potrafi dotrzeć do źródeł prawa cywlnego -
gospodarczego.
Student dostrzega relacje między podstawowymi instytucjami
prawa cywilnego i gospodarczego oraz pracy.
Student potrafi zastosować przepis do prostego zdarzenia
cywilnego i gospodarczego oraz pracy.

T-A-9
T-A-10
T-A-11
T-A-12
T-A-13
T-A-14
T-A-15

ZIIP_1A_K02 P6S_KR C-1 S-1
S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-A-6
T-A-7
T-A-8
T-A-9
T-A-10
T-A-11
T-A-12
T-A-13
T-A-14
T-A-15

M-1
ZIIP_1A_B07_K03
zna uwarunkowania prawne z obszaru inżynierii produkcji i
działaności gospodarczej

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13
T-W-14
T-W-15

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_B07_W01 2,0 Student nie potrafi prawidłowo sklasyfikować omawianych gałęzi prawa , właściwie ich nazywać , w podstawowym stopniu

opisać . Nawet w minimalnym stopniu nie porusza sie po ww materii.

3,0 Student potrafi nazywać podstawowe , omawiane gałęzie prawa , potrafi opisać rolę podstawowych instytucji i je w
podstawowym stopniu scharakteryzować

3,5 Student potrafi nazywać podstawowe , omawiane gałęzie prawa , potrafi opisać rolę podstawowych instytucji i je w
podstawowym stopniu scharakteryzować . Student potrafi rozróżnić obowiązki i uprawnienia i wytłumaczyć ich rolę.

4,0 Student swobodnie porusza się w materii prawnej objętej przedmiotem , swobodnie rozpoznaje , rozróżnia i tłumaczy rolę
instytucji i podmiotów prawnych . Potrafi wytłumaczyć ich zadania .

4,5
Student swobodnie porusza się w materii prawnej objętej przedmiotem , swobodnie , rozróżnia i tłumaczy rolę instytucji i
podmiotów prawnych . Potrafi wytłumaczyć ich zadania. Student potrafi zaproponować pożądane kierunki zmian
legislacyjnych .

5,0 Student biegle porusza się w poznawanej materii , bez problemu rozpoznaje , tłumaczy i wylicza instytucje i obowiązki i
uprawnienia stron. Proponuje pożądane kierunki zmian , identyfikuje je w rzeczywistości społecznej (prawnej).

Umiejętności
ZIIP_1A_B07_U01 2,0

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_B07_K01 2,0

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_B07_K02 2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_B07_K03 2,0 brak wiedzy o strukturze prawa

3,0 opanowanie podstawowych wiadomości o prawie

3,5 jak na ocenę 3, ale brak samodzilności w rozwiązywaniu casusów

4,0 dobra znajomość teoretyczna przedmiotu wraz ze znajomością rozwiązań omawianych na zajęciach

4,5 wyrózniająca wiedza wychodząca ponad ocenę dobrą, ale brak zdolności prezentacji innego rozwiązania

5,0 biegła znajomość uwarunowań prawnych objętych przedmiotem zajęć, w tym, trafność kwalifikacji prawnej zdarzeń
wywołujących skutki z jednoczesną zdolnością prezentacji innego rozwiązania

Literatura podstawowa
1. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa, 2009, 5

2. A. Koch, J. Napierała, Prawo spółek handlowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2007, 2

3. A. Kawałko, H. Witczak, Zobowiązania, C.H. Beck, Warszawa, 2010, 3

4. M. Barzycka - Banaszczyk, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa, 2010, 12

5. G. Michniewicz, Prawo w działaności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2011, 1

Literatura uzupełniająca
1. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa, 2011, 11

2. M. Barowicz, Jak prowadzić działalność gospodarczą, C.H. Beck, Warszawa, 2008, 1



[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/B08

3,0

zaliczenie polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

MarketingPrzedmiot

Specjalność

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i RachunkowościJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 2 15 1,5 0,41 zaliczenieA

wykłady 2 15 1,5 0,59 zaliczenieW

Leśna-Wierszołowicz Elwira (elwira.lesna@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość podstawowych pojęć i zagadnień z przedmiotu "Makro i mikroekonomia" oraz "Nauki o przedsiębiorstwie"

W-2 Podstawowa znajomość realiów gospodarczych połączona z umiejętnością analizy zdarzeń przyczynowo-skutkowych

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Student po ukończeniu zajęć z marketingu winien posiadać wiedzę, umiejętności oraz dysponować kompetencjami
niezbędnymi w praktycznej działalności gospodarczej. Dysponować umiejętnością identyfikacji, doboru oraz
wykorzystywania narzędzi marketingowych w celu komunikowania się z rynkiem oraz z zespołami ludzkimi. Efektywnie
koordynować i kontrolować ich użycie z uwzględnieniem złożoności oddziaływania na rynek.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Znaczenie, miejsce i rola marketingu w przedsiębiorstwie - przykład 2

T-A-2 Zastosowanie marketingu mix przy wprowadzania nowego produktu na rynek - przykład 2

T-A-3 Cykl życia produktu - analiza przypadku 2

T-A-4 Portfolio produktowe na podstawie macierzy BCG - analiza przypadku 2

T-A-5 Segmentacja i rynek docelowy - analiza przypadku 2

T-A-6 Pozycjonowanie - analiza przypadku 2

T-A-7 Budowa strategii marketingowej 3

T-W-1 Wprowadzenie do przedmiotu. Współczesne aspekty marketingu 1

T-W-2 Podstawowe pojęcia marketingu. Ewolucja i orientacje marketingu 1

T-W-3 Znaczenie, rola i miejsce marketingu w działalności gospodarczej oraz w przedsiębiorstwie 1

T-W-4 Zasady marketingu. Znaczenie i stosowanie 1

T-W-5 Zintegrowane narzędzia marketingu mix. 1

T-W-6 Zachowanie konsumentów/nabywców oraz konkurentów na rynku 1

T-W-7 Marketing a przewagi konkurencyjne 1

T-W-8 Segmentacja rynku. Wybór rynku docelowego. 1

T-W-9 Pozycjonowanie. 1

T-W-10 Produkt - klasyfikacja, cykl życia, wprowadzenie na rynek, marka oraz strategie marek 1

T-W-11 Cena - koncepcje w marketingu, uwarunkowania budowy, zasady kalkulacji, strategie cenowe 1

T-W-12 Dystrybucja - istota, koncepcje, funkcje. Kanały dystrybucji, zasady doboru, tendencje i nowe formy
dystrybucji. Sprzedaż internetowa. 1

T-W-13 Promocja - podstawy, proces komunikowania się. Narzędzia promocji: reklama, sprzedaż osobista,
aktywizacja sprzedaży, public relations 3

Marketing
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

Praca własna: czytanie lektury, przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych (7 x 3 godz.) 20A-A-2

Konsultacje do zajęć ćwiczeniowych 2A-A-3

Konsultacje do wykładów 3A-W-1

Praca własna: czytanie literatury 10A-W-2

Uczestnictwo w zajęciach 11A-W-3

Przygotowanie do egzaminu 11A-W-4

Obecność na egzaminie 3A-W-5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Ćwiczenia - metoda przypadków połączona z dyskusją panelową, wielokrotnie wznawiana.

M-2 Wykład informacyjny w formie prezentacji

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Ćwiczenia - ocena w trakcie zajęć, bazująca na prezentacji wiedzy, umiejętności jej wykorzystywania, często w
połączeniu z wnioskowaniem logicznymF

S-2 Na zakończenie zajęć w celu sprawdzenia poziomu wiedzy na podstawie próbki zagadnień z zakresu przedmiotuP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-1 S-1
S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-5

M-1
M-2

ZIIP_1A_B08_W01
Marketing jako dyscyplina naukowa ma za zadanie poszerzanie
poziomu wiedzy ogólnej. Zajęcia wykładowe mają objaśniać
mechanizmy, cele oraz metody stosowania marketingu w
działalności gospodarczej, w tym zastosowanie określonych
narzędzi marketingu, warunki ich doboru, rozpoznawanie
skuteczności. Zajęcia audytoryjne - proponowanie oraz
dobieranie metod i narzędzi skutecznego oddziaywania na
rynek. Student powinien posiadać wiedzę w zakresie
identyfikacji, rozpoznania zdarzenia oraz przyporządkowania
narzędzia (palety narzędzi) w określonej gospodarczo sytuacji.

T-A-6
T-A-7

Umiejętności

ZIIP_1A_U07
ZIIP_1A_U14 P6S_UW C-1 S-1

S-2

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2

ZIIP_1A_B08_U01
Student po ukończeniu zajęć wykładowych winien umieć
zastosować posiadaną wiedzę w praktycznej działalności
gospodarczej. Rozpoczynając od rozpoznawania sytuacji
przedsiębiorstwa, wpływu przyjętych rozwiązań w zakresie
ksztatowania poziomu i jakości produktu, sposoby jego
dystrybuowania, budowy ceny oraz metodyki wprowadzania
produktu na rynek. Student winien analizować rozwiązania,
dobierać na określonym poziomie narzędzia marketingowe,
kształtować ich wagi, opracowywać (lub współuczestniczyć w
opracowaniu) strategię marketingową, przygotowywać i
kontrolować stopień jej realizacji. Zajęcia rozwiną umiejętności
w zakresie koordynacji pracy zespołowej, pozyskiwania wiedzy,
umiejętności analitycznych oraz - w ich wyniku - umiejętność
budowy syntezy marketingowej.

T-W-6
T-W-8
T-W-10
T-W-12

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K07

P6S_KK
P6S_KO C-1 S-1

S-2

T-A-2
T-A-4
T-A-5
T-A-6
T-A-7
T-W-4
T-W-5
T-W-6

M-1
M-2

ZIIP_1A_B08_K01
Postawę studenta winny cechować przemyślenia oraz poziom
autorefleksji wynikających z treści przedmiotu. Student osiągnie
świadomość posiadanych kompetencji, ewentualnych braków i
zrodzonej na tej kanwie potrzeby ich uzupełnienia. Student
winien rozumieć i prezentować postawę permanentnego
dokształcania się, determinacji w osiąganiu celu, kreowania
postaw akceptujących, otwartości i humanizmu w róznorodnych
środowiskach. Cechować go winna postawa zrozumienia dla
ważności i znaczenie komunikowania się, pracy w zespołach
oraz tolerowania odmienności.

T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_B08_W01 2,0 Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu marketingu

3,0 Student poprawnie definiuje niektóre pojęcia  zakresu marketingu

3,5 Student poprawnie definiuje większość pojęć z zakresu marketingu

4,0 Student zna definicje wszystkich pojęć z zakresu marketingu

4,5 Student poprawnie definiuje wszystkie pojęcia z zakresu marketingu oraz identyfikuje kluczowe problemy

5,0 Student poprawnie definiuje wszystkie pojęcia z zakresu marketingu, przytacza kluczowe informacje, a także samodzielnie
identyfikuje narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
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Umiejętności
ZIIP_1A_B08_U01 2,0 Student nie rozumie problematyki marketingu oraz nie umie posługiwać się elementami marketingu mix

3,0 Student rozumie problematykę marketingu, ale posługuje się elementami marketingu mix w ograniczonym zakresie

3,5 Student posługuje się elementami marketingu mix w wystarczającym stopniu

4,0 Student posługuje się elementami marketingu mix w wystarczającym stopniu oraz potrafi wymienić poszczególne fazy cyklu
życia produktu

4,5 Student posługuje się wszystkimi elementami marketingu mix, potrafi wymienić poszczególne fazy cyklu życia produktu oraz
dodatkowo rozumie problematykę segmentacji rynku

5,0
Student rozumie problematykę marketingu, umie posługiwać się wszystkimi elementami marketingu mix, potrafi wymienić
poszczególne fazy cyklu życia produktu, rozumie problematykę segmentacji rynku oraz wie jak zbudować skuteczną
strategię marketingową

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_B08_K01 2,0 Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć problematykę marketingu

3,0 Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie
poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada

3,5 Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę marketingu, ale posługuje się elementami
marketingu mix w bardzo ograniczonym zakresie

4,0 Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu marketingu, ale
posługuje się elementami marketingu mix w ograniczonym zakresie

4,5 Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi zbudować skuteczną strategię marketingową

5,0 Student wykaże się kreatywnością w zakresie zastosowania elementów marketingu mix, będzie zdolny do wykorzystania w
praktyce zdobytej wiedzy z zakresu marketingu, będzie chętny do upowszechnienia wiedzy z zakresu marketingu

Literatura podstawowa
1. Zbiorowa pod red. Ph. Kotlera, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa, 2009

2. E. Michalski, Marketing. Podręćznik akademicki, PWN, Warszawa, 2008

3. Zb. pod red. L. Garbarskiego, Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa, 2011

4. I. Bielski, Współczesny marketing, Studio Emka, Warszawa, 2006

Literatura uzupełniająca
1. M. Dussel, Marketing w praktyce, BC.edu, Warszawa, 2009

2. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek,, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa, 2003

3. M. E. Porter, Przewaga konkurencyjna, Helion, Gliwice, 2006
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/B09

2,0

zaliczenie polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Ekologia i zarządzanie środowiskowePrzedmiot

Specjalność

Katedra Techniki CieplnejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 15 0,7 0,41 zaliczenieA

wykłady 1 30 1,3 0,59 zaliczenieW

Wiśniewski Sławomir (Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 brak

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania systemów naturalnych i problemami związanymi z degradacją
środowiska

C-2 Zapoznanie studentów z technicznymi możliwościami przeciwdziałania obciążeniom środowiska

C-3 Zapoznanie studentów z koncepcją zarządzania środowiskowego i instrumentami wykorzystywanymi w tym zarządzaniu

C-4 Ukształtowanie umiejętności pozwalających na ocenę wpływu procesu technologicznego na środowisko

C-5 Przygotowanie oraz prowadzenie prezentacji dotyczących ochrony środowiska i systemu zarządzania środowiskiem

C-6 Zwiększenie świadomości i wrażliwości ekologicznej przyszłego menadżera

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-A-1

Wprowadzenie do formy zajęć. Sformułowanie wymagań i zasad oceny. Przydzielenie tematów do
samodzielnego przygotowania (przedstawienie przygotowanego tematu w formie prezentacji
multimedialnej).
Ćwiczenia obliczeniowe z zakresu przedmiotu: ekologiczne aspekty wytwarzania energii, spalanie,
podstawy bilansowania procesów oczyszczania gazów odlotowych i ścieków, . rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń, podgrzew wód powierzchniowych w przemysłowych układach chłodzenia, energetyka
odnawialna
Zarządzanie środowiskiem w wybranych obszarach
Środki i instrumenty zarządzania środowiskiem
Procedura oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie: aspekty środowiskowe w działalności przedsiębiorstw.

14

T-A-2 Kolokwium (3 przykładowe zadania z tematyki przedstawionej w ramach ćwiczeń). 1

Ekologia i zarzdzanie rodowiskowe
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-1

Wprowadzenie do przedmiotu.
Zdefiniowanie pojęć: ekologia, ochrona środowiska, zarządzanie środowiskowe.
Podstawowe pojęcia związane z ekologią: organizm, populacja (stosunki między populacjami),
biocenoza, ekosystem itp. Procesy zachodzące w biosferze. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa.
Wymieranie gatunków. Formy ochrony przyrody.
Degradacja środowiska. Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń. Lokalne i globalne skutki emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przykładowe sposoby
ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery (np. odpylanie, odsiarczanie). Rola zieleni w ochronie
czystości powietrza atmosferycznego.
Źródła zanieczyszczeń i skutki degradacji wody. Klasyfikacja ścieków. Sposoby oczyszczania ścieków.
Źródła i skutki zanieczyszczenie gleby.
Definicja i klasyfikacja odpadów. Zasady postępowania z odpadami: gromadzenie, segregacja,
składowanie, wykorzystanie do celów przemysłowych. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.
Ochrona przed hałasem i wibracjami.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Technologie bezodpadowe i zasady czystej produkcji. Odnawialne
źródła energii.
Geneza Systemów Zarządzania Środowiskiem. System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001: EMAS,
FSC. Korzyści wynikające z wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie

28

T-W-2 Dwa zaliczenia pisemne w formie testu i kilku pytań sprawdzających - jedno w połowie semestru, drugie
na koniec semestru 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

samodzielna praca - przygotowanie do zaliczenia 2A-A-2

Konsultacje 1A-A-3

Uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Konsultacje z wykładowcą 2A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 Wykład problemowy

M-3 Anegdota

M-4 Ćwiczenia przedmiotowe

M-5 Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Dwa zaliczenia pisemne sprawdzajace opanowanie materiału prezentowanego na wykładach - jedno w połowie
semestru drugie na koniec (forma zaliczenia: test, pytania opisowe)P

S-2 Kolokwia sprawdzające opanowanie materiału zrealizowanego na ćwiczeniach audytoryjnychP

S-3 Ocena aktywności studenta na ćwiczeniach audytoryjnych (rozwiązywanie zadań przy tablicy). Ocena
przygotowanego i przedstawionego w formie prezentacji multimedialnej zagadnienia.F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W08 P6S_WG

C-1
C-2
C-4
C-5
C-6

S-1
S-3

T-A-1

M-1
M-2
M-5

ZIIP_1A_B09_W01
Student potrafi definiować podstawowe systemy funkcjonujące
w przyrodzie. Potrafi wskazać główne źródła emisji
zanieczyszczeń do poszczególnych elementów środowiska.
Potrafi wymienić i scharakteryzować główne zanieczyszczenia
środowiska oraz objaśniać niekorzystne zjawiska zachodzące
pod ich wpływem

T-W-1

ZIIP_1A_W08
ZIIP_1A_W13 P6S_WG P6S_WG C-2

S-1
S-2
S-3

T-W-1

M-1

ZIIP_1A_B09_W02
Student jest w stanie wymienić podstawowe procesy
wykorzystywane do oczyszczania gazów odlotowych,
oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów. Potrafi
nazywać urządzenia wykorzystywane w tych procesach i
tłumaczyć zasady ich działania.

ZIIP_1A_W08
ZIIP_1A_W10

P6S_WG
P6S_WK C-3 S-1

T-W-1
M-1

ZIIP_1A_B09_W03
Student potrafi opisać funkcjonujące systemy zarządzania
środowiskiem.

Umiejętności

ZIIP_1A_U12 P6S_UW P6S_UW C-2
C-4

S-1
S-2

T-A-1
M-1
M-4

ZIIP_1A_B09_U01
Student potrafi obliczać wskaźniki różnorodności biologicznej i
interpretować uzyskane wyniki. Potrafi określać emisje
zanieczyszczeń do środowiska oraz ocenić przydatność
technologii ograniczających te emisje.

T-W-1
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ZIIP_1A_U09
ZIIP_1A_U12
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U18
ZIIP_1A_U20

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-5 S-3

T-A-1

M-4

ZIIP_1A_B09_U02
Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację
dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu ochrony
środowiska i zarządzania środowiskowego wykorzystując w tym
celu informacje pozyskiwane z różnych źródeł. Potrafi wyciągać
wnioski wynikające z przeglądu literatury oraz formułować
własne opinie.
Student poszerza swoją wiedzę, studiując literaturę związaną ze
wskazanym tematem.

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K03
ZIIP_1A_K06 P6S_KO

C-1
C-4
C-6

S-1
S-2
S-3

T-A-1 M-1
M-2
M-4

ZIIP_1A_B09_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane
decyzje oraz ma swiadomość negatywnego oddziaływania
procesów przemysłowych na środowisko

T-W-1

ZIIP_1A_K08 P6S_KK C-5 S-3
T-A-1

M-4
ZIIP_1A_B09_K02
Student jest zdolny do przekazywania swojej wiedzy w sposób
powszechnie zrozumiały

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_B09_W01 2,0 Student nie potrafi definiować podstawowych systemów funkcjonujących w przyrodzie. Nie potrafi wskazać  źródeł emisji

zanieczyszczeń do środowiska, jak i nie zna wpływu tych zanieczyszczeń na środowisko.

3,0 Student słabo opanował podstawy funkcjonowania systemów w przyrodzie. Potrafi wskazać niektóre źródła emisji
zanieczyszczeń do środowiska.

3,5 Student potrafi definiować podstawowe systemy funkcjonujące w przyrodzie. Potrafi wskazać niektóre źródła emisji
zanieczyszczeń oraz częścowo zna ich wpływ na środowisko.

4,0 Student dobrze opanował podstawy funkcjonowania systemów w przyrodzie. Wskazuje większość głównych źródeł emisji
zanieczyszczeń do  środowiska. Dobrze charakteryzuje te zanieczyszczenia oraz zna ich wpływ na środowisko.

4,5
Student dobrze opanował podstawowe systemy funkcjonujące w przyrodzie. Potrafi wskazać główne źródła emisji
zanieczyszczeń do środowiska. Potrafi wymienić i scharakteryzować główne zanieczyszczenia środowiska oraz objaśnić ich
wpływ na środowisko.

5,0 Student bardzo bobrze opanował podstawy funkcjonowanie systemów w przyrodzie, wskazuje  źródła emisji zanieczyszczeń
do środowiska. Potrafi bardzo dobrze scharakteryzować te zanieczyszczenia i objaśnić ich niekorzystny wpływ na środowisko.

ZIIP_1A_B09_W02 2,0 Student nie jest w stanie wymienić podstawowych procesów  wykorzystywanych do oczyszczania gazów odlotowych, ścieków
i unieszkodliwiania odpadów oraz nie zna  urządzeń wykorzystywanych w tych procesach.

3,0 Student potrafi wymienić niektóre procesy oczyszczania gazów odlotowych, ścieków i unieszkodliwiania odpadów oraz słabo
zna urządzenia wykorzystywane w tych procesach.

3,5 Student potrafi wymienić i wyjaśnić niektóre procesy oczyszczania gazów odlotowych, ścieków i unieszkodliwiania odpadów
oraz  zna urządzenia wykorzystywane w tych procesach.

4,0 Student dobrze opanował większość podstawowych procesów oczyszczania gazów odlotowych, ścieków i unieszkodliwiania
odpadów oraz zna urządzenie wykorzystywane w tych procesach.

4,5
Student dobrze opanował większość podstawowych procesów oczyszczania gazów odlotowych, ścieków i unieszkodliwiania
odpadów oraz zna urządzenie wykorzystywane w tych procesach. Potrafi scharakteryzować skuteczność tych urządzeń oraz
wyjaśnić zasadę ich działania.

5,0
Student bardzo dobrze opanował podstawowe procesy oczyszczania gazów odlotowych, ścieków i unieszkodliwiania
odpadów. Zna urządzenia wykorzystywane w tych procesach, potrafi scharakteryzować skuteczność tych urządzeń oraz
wyjaśnić zasadę ich działania.

ZIIP_1A_B09_W03 2,0 Student nie zna podstawowych systemów zarządzania środowiskiem.

3,0 Student potrafi wymienić systemy zarządzania środowiskiem.

3,5 Student potrafi wymienić systemy zarządzania środowiskiem i krótko je scharakteryzować.

4,0 Student potrafi dobrze opisać funkcjonujące systemy zarządzania środowiskiem oraz potrafi wskazać niektóre korzyści
wynikające z ich wprowadzenia.

4,5 Student potrafi dobrze opisać funkcjonujące systemy zarządzania środowiskiem,  zna genezę tych systemów oraz potrafi
wskazać niektóre korzyści wynikające z ich wprowadzenia.

5,0 Student potrafi bardzo dobrze opisać funkcjonujące systemy zarządzania środowiskiem, zna genezę tych systemów, potrafi
wyjaśnić korzyści wynikające z ich wprowadzenia zarówno dla przedsiębiorstwa jak i dla środowiska.

Umiejętności
ZIIP_1A_B09_U01 2,0 Student na kolokwium (trzy przykładowe zadania obejmujące tematykę realizowaną na ćwiczeniach) zdobył poniżej 56%

maksymalnej liczby punktów.

3,0 Student na kolokwium (trzy przykładowe zadania obejmujące tematykę realizowaną na ćwiczeniach) zdobył do 56 do 64%
maksymalnej liczby punktów.

3,5 Student na kolokwium (trzy przykładowe zadania obejmujące tematykę realizowaną na ćwiczeniach) zdobył do 65 do 74%
maksymalnej liczby punktów.

4,0 Student na kolokwium (trzy przykładowe zadania obejmujące tematykę realizowaną na ćwiczeniach) zdobył do 75 do 84%
maksymalnej liczby punktów.

4,5 Student na kolokwium (trzy przykładowe zadania obejmujące tematykę realizowaną na ćwiczeniach) zdobył do 85 do 94%
maksymalnej liczby punktów.

5,0 Student na kolokwium (trzy przykładowe zadania obejmujące tematykę realizowaną na ćwiczeniach) zdobył powyżej 94%
maksymalnej liczby punktów.



[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Umiejętności
ZIIP_1A_B09_U02 2,0 Student nie przygotował prezentacji na wskazany temat.

3,0 Student przygotował prezentację na wskazany temat i przedstawił ją w wyznaczonym terminie. Student dostatecznie
opracował temat wykorzystując bardzo mało źródeł.

3,5 Student przygotował prezentację na wskazany temat i przedstawił ją w wyznaczonym terminie. Student dostatecznie
opracował temat wykorzystując bardzo mało źródeł. Wyciągnął wnioski z zebranych informacji.

4,0 Student dobrze przygotował prezentację na wskazany temat i przedstawił ją w wyznaczonym terminie. Student dobrze
opracował temat wykorzystując wiele źródeł oraz wyciągnął wnioski z zebranych informacji.

4,5 Student  dobrze przygotował prezentację na wskazany temat i przedstawił ją w wyznaczonym terminie. Student  dobrze
opracował temat wykorzystując wiele różnych źródeł. Wyciągnął wnioski z zebranych informacji i sformułował własne opinie.

5,0
Student bardzo dobrze przygotował prezentację na wskazany temat i przedstawił ją w wyznaczonym terminie. Student
bardzo dobrze opracował temat wykorzystując wiele różnych źródeł. Wyciągnął wnioski z zebranych informacji i sformułował
własne opinie.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_B09_K01 2,0 Student nie potrafi określić negatywnych skutków oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko

3,0 Student słabo określa niektóre negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko

3,5 Student słabo określa negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko

4,0 Student  dobrze potrafi określić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko

4,5 Student  dobrze potrafi określić i ocenić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko

5,0 Student bardzo dobrze potrafi określić i ocenić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
ZIIP_1A_B09_K02 2,0 Student nie przygotował prezentacji oraz nie wykazywał aktywności na zajęciach

3,0 Student słabo przedstawił prezentację na wskazany temat

3,5 Student słabo przedstawił prezentację na wskazany temat oraz wykazywał niewielką aktywność na zajęciach

4,0 Student dobrze przedstawił prezentację na wskazany temat oraz był aktywny na zajęciach

4,5 Student dobrze przedstawił prezentację na wskazany temat oraz wykazywał dużą aktywność na zajęciach

5,0 Student bardzo dobrze przedstawił prezentację na wskazany temat oraz wykazywał dużą aktywność na zajęciach

Literatura podstawowa
1. Banaszak J., Wiśniewski H., Podstawy ekologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2005
2. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska, część 1, Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa, 2007
3. Poskrobko B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca
1. Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006

2. Warych J., Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998, wydanie trzecie

3. Kowal A.P., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003, wydanie czwarte

4. Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000

5. Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007, wydanie czwarte
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C01

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Finanse i rachunkowośćPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 2 30 2,0 0,41 zaliczenieA

wykłady 2 45 3,0 0,59 egzaminW

Sobczak Tomasz (Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowe pojęcia z przedmiotu "Makro i mikroekonomia" oraz "Nauki o przedsiębiorstwie"

W-2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa

W-3 Finanse i rachunkowość - część I

Cele modułu/przedmiotu

C-1

Celem przedmiotu - część II - jest poszerzenie wiedzy ogólnej, i w jej rezultacie, nabycie umiejętności praktycznych i
kompetencji w wybranym segmencie dotyczących finansów. Student otrzyma wiedzę o mechanizmach finansowych
funkcjonujących na rynkach oraz w przedsięborstwie (części tego rynku). Na tej podstawie będzie mógł identyfikować
zdarzenia, kwantyfikować je oraz hierarchizować, co pozwoli na prowadzenie efektywnej działalności gospodarczej. Student
przede wszystkim ma rozumieć mechanizm rynkowy i wykorzystywać go w kreowaniu zamierzeń gospodarczych.

C-2 Student stosuje podstawową wiedzę i umiejętności  z rachunkowości do prawidłowego funkcjonowania jednostek
gospodarczych, ze szczególnym zrozumieniem funkcji rachunkowości w procesie zarządzania

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Wartość pieniądza w czasie 6

T-A-2 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa 4

T-A-3 Ocena opłacalności projektów finansowych 3

T-A-4 Wycena wartości przedsiębiorstwa 2

T-A-5 Zasady ewidencji na kontach bilansowych i wynikowych 4

T-A-6 Sporządzanie zestawienia obrotów i sald 3

T-A-7 Warianty ustalania wyniku finansowego 2

T-A-8 Warianty sporządzania rachunku zysków i strat 2

T-A-9 Metody wyceny majątku trwałego 2

T-A-10 Wycena zapasów 2

T-W-1 Przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstwa 2

T-W-2 Zasady finansowania i inwestowania 1

T-W-3 Źródła i formy finansowania przedsiębiorstwa 1

T-W-4 Samofinansowanie, finansowanie własne zewnętrzne (emisja akcji, venture capital) 3

T-W-5 Finansowanie dłużne (kredyty bankowe, kupieckie, emisja krótkoterminowych papierów dłużnych i
obligacji, franczyza, faktoring, leasing) 3

T-W-6 Koszty kapitałów (długów i kapitału własnego) 2

T-W-7 Zarządzanie krótkoterminowe finansami firmy 2

T-W-8 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe 1

Finanse i rachunkowo
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-9 Funkcje i zadania rachunkowości 2

T-W-10 Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa. System rachunkowości w Polsce 2

T-W-11 Majątek i źródła jego finansowania - bilans przedsiębiorstwa 2

T-W-12 Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe. Zasady funkcjonowania kont księgowych. Plan kont 4

T-W-13 Zasady ewidencji na kontach wynikowych. Poprawianie błędów księgowych. 2

T-W-14 Ewidencja majątku trwałego 2

T-W-15 Amortyzacja jako element zarządzania finansami 2

T-W-16 Przychody i koszty w rachunkowości przedsiębiorstw 4

T-W-17 Kalkulacja kosztu jednostkowego  w przedsiębiorstwie - aspekt decyzyjny 2

T-W-18 Rachunek kosztów w produkcji 4

T-W-19 Rachunkowość małego przedsiębiorstwa - studium przypadku 2

T-W-20 Podatki w działalności gospodarczej 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 30A-A-1

Konsultacje do ćwiczeń 2A-A-2

Przygotowanie do ćwiczeń 18A-A-3

Konsultacje do wykładów 2A-W-1

Praca własna: czytanie literatury, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 25A-W-2

Uczestnictwo w zaliczeniu 3A-W-3

uczestnictwo w zajęciach 45A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład - informacyjny w formie prezentacji.

M-2 Ćwiczenia - metoda przypadków połączona z dyskusją panelową, wielokrotnie wznawiana.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Ocena w trakcie zajęć, bazująca na prezentacji wiedzy, umiejętności jej wykorzystywania, często w połączeniu z
wnioskowaniem logicznymF

S-2 Ocena końcowa prezentująca stan wiedzy na podstawie próbki zagadnień z przedmiotu zajęć ćwiczeniowychP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-1 S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4 M-1

M-2

ZIIP_1A_C01_W01
Posiada wiedzę z zakresu rachunku wartości pieniądza w czasie.
Definuje pojęcie finanse przedsiębiorstwa.
Zna obce i własne źródła finansowania działaności gospdoarczej.
Zna cechy kredytu, pożyczki, leasingu.
Wymienia podstawowe metody i techniki oceny opłacalności
projektów inwestycyjnych.

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

ZIIP_1A_W10
ZIIP_1A_W11
ZIIP_1A_W16

P6S_WK P6S_WK C-2 S-2

T-W-9
M-1
M-2

ZIIP_1A_C01_W02
Student wymienia i charakteryzuje funkcje i zadania
rachunkowości oraz objaśnia znaczenie rachunkowości w
systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Wskazuje podstawy
prawne dla rachunkowości.

T-W-10

ZIIP_1A_W10
ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-2 S-1

S-2

T-W-11

M-1
M-2

ZIIP_1A_C01_W03
Podaje kryteria rozróżniania aktywów trwałych i obrotowych
oraz kapitałów własnych i obcych.
Wymienia składniki bilansu przedsiębiorstwa z podziałem na
aktywa i pasywa. Przypisuje składniki majątku przedsiębiorstwa i
jego źródła finansowania  do właściwych pozycji aktywów i
pasywów.
Rozpoznaje operacje gospodarcze i podaje zasady
funkcjonowania kont bilansowych.
Podaje kategorie wyniku finansowego, zasady ustalania tych
kategorii oraz podaje zasady funkcjonowania kont wynikowych.
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ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-2 S-1
S-2

T-A-9
T-A-10
T-W-12

M-1
M-2

ZIIP_1A_C01_W04
Zna podstawowe schematy ewidencji majątku trwałego.
Wyjaśnia znaczenie amortyzacji jako instrumentu zarządzania
finansami  w przedsiębiorstwie. Opisuje zasady ustalania tabeli
amortyzacyji metodą liniową i metodą degresywną (amortyzacji
przyśpieszonej).
Objaśnia mechnizm funkcjonowania podatku VAT, ze
szczególnym uwzględnieniem pozycji VAT należny i VAT
naliczony.
Wymienia metody i techniki wyceny majątku trawałego i
obrotowego

T-W-14
T-W-15

ZIIP_1A_W14
ZIIP_1A_W16

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-2 S-1

S-2

T-W-13
T-W-16

M-1
M-2

ZIIP_1A_C01_W05
Student zna podstawowe kategorie przychodów i kosztów w
działalności gospodarczej. Wymienia pozycje kosztów w układzie
rodzajowym, wg sfery działaności i wg układu kalkulacyjnego.
Zna zasady przeprowadzania kalkulacji prostej, podziałowej ze
współczynnikami i kalkukacji doliczeniowej. Charakteryzuje
obszary wykorzystania rachunku kosztów w procesie
podejmowania decyzji produkcyjnych.

T-W-17

ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-2 S-1
S-2

T-W-10 M-1
M-2

ZIIP_1A_C01_W06
Podaje i charakteryzuje obszary zastosowań rachunkowości w
działalności małego przedsiębiorstwa

T-W-19

ZIIP_1A_W10
ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-2 S-1

S-2
T-W-20 M-1

M-2
ZIIP_1A_C01_W07
Charakteryzuje aspekty podatkowe prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce.

Umiejętności

ZIIP_1A_U08
ZIIP_1A_U14 P6S_UW C-1 S-1

S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2

ZIIP_1A_C01_U01
Stosuje rachunek wartości pieniądza w ocenie opłacalności
inwestycji i opłacalności działalności gospodarczej

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

ZIIP_1A_U08
ZIIP_1A_U11
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U14

P6S_UK
P6S_UW C-2 S-1

S-2

T-W-11
T-W-14

M-1
M-2

ZIIP_1A_C01_U02
Student klasyfikuje środki gospodarcze i żródła ich finansowania.
Ukazuje wpływ zdarzeń gospodarczych, a następnie operacji
gospodarczych na bilans i wynik finansowy. Posługuje się
podstawowymi schematami ewidencji majątku trwałego.
Sporządza tabele amortyzacji metodą liniową i metodą
amortyzacji degresywnej (tzw. amortyzacji przyśpieszonej).
Interpretuje przepisy prawa w zakresie amotyzacji.

T-W-15

ZIIP_1A_U08
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U23

P6S_UW P6S_UW C-2 S-1
S-2

T-W-16
T-W-17 M-1

M-2

ZIIP_1A_C01_U03
Wykorzystuje wiedzę z zakresu przychodów i kosztów w procesie
podejmowania decyzji w obszarze produkcji. Ustala koszt
jednostkowy produkcji. Wykorzystuje rachunek kosztów
relewantnych w procesie decyzyjnym w produkcji.

T-W-18

ZIIP_1A_U20
ZIIP_1A_U22 P6S_UW P6S_UW C-2 S-1

S-2
T-W-20 M-1

M-2
ZIIP_1A_C01_U04
Wyszukuje i wykorzystuje wiedzę nt. podatków w działalności
gospodarczej.

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K07 P6S_KO C-1 S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2

ZIIP_1A_C01_K01
Student podejmuje świadome i racjonalne decyzje w zakresie
rachunku ekonomicznego i gospodarki finansowej
przedsiębiorstwa

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

ZIIP_1A_K02
ZIIP_1A_K03

P6S_KO
P6S_KR C-2 S-1

S-2

T-W-10
M-2

ZIIP_1A_C01_K02
Student ma śwadomość znaczenia norm prawa bilansowego i
podatkowego w samodzielnym i grupowym rozwiązywaniu
problemów gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa

ZIIP_1A_K02
ZIIP_1A_K06

P6S_KO
P6S_KR C-2 S-1

T-A-5
T-A-6
T-A-7
T-A-8
T-A-9
T-A-10
T-W-9
T-W-10
T-W-11

M-2
ZIIP_1A_C01_K03
Student rozumie i akceptuje funkcje rachunkowości w
rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii produkcji

T-W-12
T-W-13
T-W-14
T-W-15
T-W-16
T-W-17
T-W-18
T-W-19
T-W-20

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C01_W01 2,0 Nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu finansów

3,0 Posiada podstawową wiedzę z zakresu finansów

3,5 Posiada podstawową wiedzę w zakresie finansów

4,0 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu finansów

4,5 Student poprawnie definiuje wszystkie pojęcia z zakresu finansów oraz identyfikuje kluczowe problemy

5,0 Posiada rozległa wiedzę z zakresu finansów
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Wiedza
ZIIP_1A_C01_W02 2,0 nie zna funkcj i zadań rachunkowości, nie objaśnia znaczenia rachunkowości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa,

nie wymienia podstaw prawnych dla funkcjonowania rachunkowości

3,0 wymienia i charakteryzuje funkcje i zadania rachunkowości oraz objaśnia znaczenie rachunkowości w systemie
informacyjnym przedsiębiorstwa, wskazuje podstawy prawne dla rachunkowości

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_C01_W03

2,0

nie podaje kryteriów rozróżniania aktywów trwałych i obrotowych oraz kapitałów własnych i obcych, nie wymienia składników
bilansu przedsiębiorstwa z podziałem na aktywa i pasywa, nie przypisuje składników majątku przedsiębiorstwa i jego źródeł
finansowania  do właściwych pozycji aktywów i pasywów, nie rozpoznaje operacji gospodarczych i nie podaje zasad
funkcjonowania kont bilansowych, nie podaje kategorii wyniku finansowego, zasad ustalania tych kategorii oraz nie podaje
zasad funkcjonowania kont wynikowych.

3,0

podaje kryteria rozróżniania aktywów trwałych i obrotowych oraz kapitałów własnych i obcych, Wymienia składniki bilansu
przedsiębiorstwa z podziałem na aktywa i pasywa, rzypisuje składniki majątku przedsiębiorstwa i jego źródła finansowania
do właściwych pozycji aktywów i pasywów, rozpoznaje operacje gospodarcze i podaje zasady funkcjonowania kont
bilansowych, podaje kategorie wyniku finansowego, zasady ustalania tych kategorii oraz podaje zasady funkcjonowania kont
wynikowych.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_C01_W04

2,0

nie zna podstawowych schematów ewidencji majątku trwałego, nie objaśnia  znaczenia amortyzacji jako instrumentu
zarządzania finansami  w przedsiębiorstwie, nie opisuje zasad ustalania tabeli  amortyzacyji metodą liniową i metodą
degresywną (amortyzacji przyśpieszonej), nie objaśnia mechnizmu funkcjonowania podatku VAT, ze szczególnym
uwzględnieniem pozycji VAT należny i VAT naliczony,
nie wymienia metod i technik wyceny majątku trawałego i obrotowego

3,0
Zna podstawowe schematy ewidencji majątku trwałego, wyjaśnia znaczenie amortyzacji jako instrumentu zarządzania
finansami  w przedsiębiorstwie, pisuje zasady ustalania tabeli  amortyzacyji metodą liniową i metodą degresywną
(amortyzacji przyśpieszonej), objaśnia mechnizm funkcjonowania podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji VAT
należny i VAT naliczony, wymienia metody i techniki wyceny majątku trawałego i obrotowego

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_C01_W05

2,0
nie zna podstawowych kategorii przychodów i kosztów w działalności gospodarczej, nie wymienia pozycji kosztów w układzie
rodzajowym, wg sfery działaności i wg układu kalkulacyjnego, nie zna zasad przeprowadzania kalkulacji prostej, podziałowej
ze współczynnikami i kalkukacji doliczeniowej, nie charakteryzuje obszarów wykorzystania rachunku kosztów w procesie
podejmowania decyzji produkcyjnych.

3,0
zna podstawowe kategorie przychodów i kosztów w działalności gospodarczej, wymienia pozycje kosztów w układzie
rodzajowym, wg sfery działaności i wg układu kalkulacyjnego, zna zasady przeprowadzania kalkulacji prostej, podziałowej ze
współczynnikami i kalkukacji doliczeniowej, charakteryzuje obszary wykorzystania rachunku kosztów w procesie
podejmowania decyzji produkcyjnych.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_C01_W06 2,0 nie podaje i nie charakteryzuje obszarów zastosowań rachunkowości w działalności małego przedsiębiorstwa

3,0 podaje i charakteryzuje obszary zastosowań rachunkowości w działalności małego przedsiębiorstwa

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_C01_W07 2,0 nie zna podstawowych aspektów podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

3,0 charakteryzuje aspekty podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_C01_U01 2,0 Student nieposiada dostatecznych umiejętności w zakresie finansów

3,0 Student posiada umiejętności na dostatecznym poziomie

3,5 Student posiada niepełne umiejętności w zakresie finansów

4,0 Student posiada niepełne umiejętności, ale orientuje się dobrze w zakresie finansów

4,5 Umiejętności studenta nie są jeszcze pełne, ale orientuje się bardzo dobrze w zakresie finansów

5,0 Student posiadł pełne umiejętności w zakresie finansów



[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Umiejętności
ZIIP_1A_C01_U02

2,0
nie klasyfikuje środków gospodarczych i żródeł ich finansowania, nie prezentuje wpływu zdarzeń gospodarczych, a następnie
operacji gospodarczych na bilans i wynik finansowy, nie posługuje się podstawowymi schematami ewidencji majątku
trwałego, nie sporządza prawidłowej tabeli amortyzacji metodą liniową i metodą amortyzacji degresywnej (tzw. amortyzacji
przyśpieszonej), nie interpretuje przepisów prawa w zakresie amotyzacji.

3,0
klasyfikuje środki gospodarcze i żródła ich finansowania, ukazuje wpływ zdarzeń gospodarczych, a następnie operacji
gospodarczych na bilans i wynik finansowy, posługuje się podstawowymi schematami ewidencji majątku trwałego, sporządza
prawidłowe tabele amortyzacji metodą liniową i metodą amortyzacji degresywnej (tzw. amortyzacji przyśpieszonej),
interpretuje przepisy prawa w zakresie amotyzacji.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_C01_U03 2,0 nie wykorzystuje wiedzy z zakresu przychodów i kosztów w procesie podejmowania decyzji w obszarze produkcji, nie ustala
kosztu jednostkowyego produkcji, nie wykorzystuje rachunku kosztów relewantnych w procesie decyzyjnym w produkcji.

3,0 wykorzystuje wiedzę z zakresu przychodów i kosztów w procesie podejmowania decyzji w obszarze produkcji, Ustala koszt
jednostkowy produkcji, Wykorzystuje rachunek kosztów relewantnych w procesie decyzyjnym w produkcji.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_C01_U04 2,0 nie wyszukuje i nie stosuje wiedzy nt. podatków w działalności gospodarczej, nie ustala zobowiązania podatkowego z tytuł
VAT oraz podatków PIT i CIT

3,0 wyszukuje i wykorzystuje wiedzę nt. podatków w działalności gospodarczej, ustala zobowiązania podatkowe z tytuł VAT oraz
podatków PIT i CIT

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C01_K01 2,0 Student nie posiadł dostatecznych kompetencji w zakresie finansów przedsiębiorstwa

3,0 Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczego rozumienia finansów przedsiębiorstwa

3,5 Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie finansów przedsiębiorstwa

4,0 Studenta posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie
finansów przedsiębiorstwa

4,5 Kompetencje studenta nie są jeszcze pełne

5,0 Student posiada pełne kompetencje w zakresie finansów przedsiębiorstwa
ZIIP_1A_C01_K02 2,0 postawa i zachowania dowodzą, że nie ma śwadomości znaczenia norm prawa bilansowego i podatkowego w samodzielnym i

grupowym rozwiązywaniu problemów gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa

3,0 postawa i zachowania dowodzą, że ma śwadomość znaczenia norm prawa bilansowego i podatkowego w samodzielnym i
grupowym rozwiązywaniu problemów gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_C01_K03 2,0 postawa studenta wskauje, że nie rozumie i nie akceptuje funkcji rachunkowości w rozwiązywaniu problemów z zakresu
inżynierii produkcji

3,0 postawa studenta wskauje, że rozumie i akceptuje funkcje rachunkowości w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii
produkcji

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. W. Szczęsny, Finanse. Zarys wykładu, Difin, Warszawa, 2010

2. Zb. pod red. W. Gabrusiewicz, J. Samelak, Podstawy rachunkowości, Uniwesytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2011

3. Red. naukowy M. Podstawka, Finanse, PWN, Warszawa, 2010

4. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa, 2009

5. K. Marecki, Podstawy finansów, PWE, Warszawa, 2008

6. W. Szczęsny, Finanse. Zarys wykładu, Difin, Warszawa, 2010

7. J. Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu.pl, Warszawa, 2010

8. Ross S.A., Westerfield R.W., Jorodan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2010

9. Brighamm E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, 2009

10. Wypych M., Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent Sp. z o.o., Łódź, 2007

Literatura uzupełniająca
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Literatura uzupełniająca
1. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, 2009

2. Red. T. Kiziukiewicz, Rachunkowość jednostek gospodarczych, PWE, Warszawa, 2012
3. T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
Warszawa, 2002
4. A. Kożuch, A.J. Kożuch, M. Wakuła, Rachunkowość po polsku, CeDeWu.pl, Warszawa, 2007

5. Ciołek M., Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach, CeDeWu, Warszawa, 2007

6. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, 2009
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C03

3,0

zaliczenie polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Rachunek kosztów dla inżynierówPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 4 15 1,4 0,41 zaliczenieA

wykłady 4 30 1,6 0,59 zaliczenieW

Sobczak Tomasz (Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bachtiak-Radka Emilia (Emilia.Bachtiak-Radka@zut.edu.pl), Kwintowski Andrzej
(Andrzej.Kwintowski@zut.edu.pl), Sobczak Tomasz (Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Znajomość tabliczki mnożenia, umiejętność posługiwania sie kalkulatorem, Podstawowa wiedza z zakresu mikro- i
makroekonomii

Cele modułu/przedmiotu

C-1

Student po ukończeniu przedmiotu zna i rozumie:
- pojęcie kosztów,
- metody klasyfikacji kosztów
- różne metody kalkulacji kosztów:
* produkcji,
* jakości
* robocizny;
- różne warianty rachunku kosztów

C-2
Student po ukończeniu przedmiotu potrafi :
- ustalać koszty za pomocą różnych metod kalkulacji,
- optymalizować koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa,
- ustalać ceny produktów wynikające z kalkulacji kosztów ich wytworzenia

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-A-1
Klasyfikacja kosztów, Rachunkowość kosztów zużycia materiałów, Finansowe aspekty gospodarki
zapasami, Kalkulacja kosztów robocizny, Rozliczanie kosztów ogólnozakładowych, Koszty stałe i koszty
zmienne

8

T-A-2 Ustalanie kosztów jednostkowych, Rachunek kosztów zmiennych, Rachunek kosztów i pełnych,
Amortyzacja, Koszty kapitału 7

T-W-1 Podstawowe pojęcia określające zużycie czynników produkcji,
Koszty w procesie informacyjnym firm, 4

T-W-2 Różne układy klasyfikacji kosztów działalności firm,
Warianty rachunku kosztów działalności gospodarczej, 6

T-W-3 Metody kalkulacji kosztów,
Metody rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich 6

T-W-4 Źródła pozyskiwania informacji o kosztach w firmie, 2

T-W-5
Rachunek kosztów ABC,Rachunek kosztów jakości,
Rachunek kosztów projektów innowacyjnych,
Koszty w systemie „Just in Time”,

6

T-W-6 Rachunek kosztów cyklu życia produktu,
Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

przygotowanie do zaliczenia 7A-A-2

konsultacje 2A-A-3

Rachunek koszt�w dla inynier�w
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

uczestnictwo w kolokwium 3A-A-4

praca własna 7A-A-5

aktywne uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

konsultacje 2A-W-2

Praca własna: przegląd literatury 8A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny, objaśnienie, wyjaśnienie, wykład problemowy, metoda przypadków

M-2 ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 3 kolokwia cząstkowe w trakcie trwania przedmiotuF

S-2 Zaliczenie w formie pisemnejP

S-3 ocena aktywności na ćwiczeniach -  rozwiazywanie zadań przy tablicyF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-1 S-1
S-2

T-A-1
T-A-2
T-W-1
T-W-2 M-1

M-2

ZIIP_1A_C03_W01
wiedza z zakresu systemów rachunków kosztów (rk pełnych, rk
zmiennych), metod podziału kosztów, rozliczania kosztów
ogólnozakładowych, ustalania kosztów prowadzenia dział gosp.
ustalania kosztów produkcji, szacowania kosztów pozyskiwania
kapitału (zewn. źródła finansowania), koszty pieniężne i
niepieniężne,

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Umiejętności

ZIIP_1A_U01
ZIIP_1A_U06
ZIIP_1A_U08

P6S_UW C-1 S-1
S-2

T-A-1

M-1

ZIIP_1A_C03_U01
umiejętności doboru metod podziału kosztów w zależności od
potrzeb sprawozdawczych
umiejętność rozliczania kosztów ogólnozakładowych i ustalania
kosztów prowadzenia dział gosp. ustalania kosztów produkcji,
umiejętność szacowania kosztów pozyskiwania kapitału (zewn.
źródła finansowania), i wyboru najkorzystniejszej formy
finansowania
umiejętnośc identyfikacji kosztów pieniężnych i niepieniężnych,
Umiejętnośc optymalizacji koszty jakości,

T-W-1

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K07

P6S_KK
P6S_KO C-1 S-2

T-A-1

M-1

ZIIP_1A_C03_K01
dobór metod kalkulacji w zależności od potrzeb
sprawozdawczych, świadomośc subiektywności danych
finansowych, świadomość dogmatów gospodarczych (np. "No
free lunch theorem")

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C03_W01 2,0 Student nie wykazuje znajomości podstawowych pojęć przedstawionych w ramach zajęć

3,0 Student uzyskał 50-60% punktów

3,5 Student uzyskał 60-70% punktów

4,0 Student uzyskał 70-80% punktów

4,5 Student uzyskał 80-90% punktów

5,0 Student uzyskał 90-1000% punktów i wykazuje aktywność  podczas ćwiczeń

Umiejętności
ZIIP_1A_C03_U01 2,0 Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań.

3,0 Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.

3,5 Student prezentuje wyniki z umiejętności ich efektywnej analizy.

4,0 Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o
osiągniętych wynikach.

4,5 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy.

5,0 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje
w układzie pomiarowym.



[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C03_K01 2,0 Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.

3,0 Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka narzędzi...

3,5 Student poprawnie wykorzystuje wszystkie narzędzia...

4,0 Student nie tylko poprawnie wykorzystuje narzędzia, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać.

4,5 Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a
także przy ich pomocy identyfikować...

5,0
Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a
także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem
wyboru

Literatura podstawowa
1. Sobańska I. (red.), Rachunek Kosztów i rachunkowość zarządcza., CH Beck, 2006

2. Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych., Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004

3. A.Karmańska, zarządzanie kosztami a rachunkowość, Difin, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca
1. Nowak E., Wierzbiński M.,, Rachunek kosztów Modele i zastosowania, PWE, 2010
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C04

4,0

zaliczenie polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy informatyki i algorytmizacji IPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 2 30 2,0 0,38 zaliczenieL

wykłady 2 15 2,0 0,62 zaliczenieW

Lachowicz Maria (Maria.Lachowicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Ziębakowski Tadeusz (Tadeusz.Ziebakowski@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz programu Microsoft Office Excel 2007 określone podstawą
programową zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Cele modułu/przedmiotu

C-1

Zapoznanie studentów z metodyką algorytmizacji  standardowych problemów menadżerskich w konwencji funkcyjnej w
środowisku MS Excel. Ukształtowanie umiejętności wykorzystania biblioteki funkcji wbudowanych w zadanich prostych i
złożonych wymagających  zagnieżdżeń funkcji w funkcji.
Ukształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami wbudowanymi umożliwiającymi przeprowadzenie agregacji
danych wielowymiarowych, optymalizacji zadań wielokryterialnych oraz analiz statystycznych. Ukształtowanie umiejętności
wykorzystania formantów skoroszytu (kontrolki graficzne) w celu uproszczenia i zautomatyzowania pracy z arkuszem.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1

Arkusz kalkulacyjny w algorytmizacji. Środowisko MS Excel. Praca z arkuszem  i  skoroszytem
Wprowadzanie danych. Generowanie serii danych. Przetwarzanie danych. Formuły przetwarzające
wartości stałe. Formuły przetwarzające wartości  zmienne odwołujące się do danych przez: adresy
względne, bezwzględne i mieszane. Nazwy obszarów. Formuły przetwarzające wartości  zmienne
odwołujące się do funkcji wbudowanych:  SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX.

4

T-L-2
Formuły przetwarzające dane typu data i czas z funkcjami: DZIŚ, TERAZ, DATA, ROK, MIESIĄC, DZIEŃ,
Dzień.tyg, CZAS. Formuły warunkowe. Definiowanie stałych typu data i czas w formułach warunkowych.
Formuły z funkcjami warunkowymi SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, ŚREDNIA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI,
LICZ.PUSTE, LICZ.WARUNKI

4

T-L-3
Formuły warunkowe oparte na prostych  testach logicznych z funkcją JEŻELI() oraz jej zagnieżdżeniami
JEŻELI(JEŻELI). Formuły warunkowe  oparte na złożonych testach logicznych z funkcjami logicznymi
ORAZ i  LUB.

4

T-L-4
Formuły przetwarzające tekst. Konwersja danych typu tekstu na liczby. Agregacja danych. Formuły z
funkcjami ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, WYST.NAJCZĘŚCIEJ, MAX.K, MIN.K. Obsługa błędów. Formuły
wykorzystujące komunikaty błędów z funkcjami: CZY.LICZBA, CZY.BŁĄD, CZY.BŁ, JEŻELI.BŁĄD

4

T-L-5 Kolokwium_1. Sprawdzian praktyczny, podsumowujący, sprawdzający umiejętności wykorzystania
wiedzy przedstawionej na wykładzie i ćwiczeniach w rozwiązywaniu zadań menadżerskich. 2

T-L-6
Formuły decyzyjne, wyszukujące rozwiązania z funkcjami: WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO,
WYSZUKAJ.POZIOMO. Formuły wyszukujące zawierające definicje stałych tablicowych. Formuły
wyszukujące  z funkcjami: PODAJ.POZYCJĘ i INDEKS, ADRES, ADR.POŚR, WIERSZ, NR.KOLUMNY

2

T-L-7
Formuły tablicowe generujące jeden wynik. Konwersja typów danych w formułach tablicowych
generujących jeden wynik. Formuły tablicowe generujące tablicę wyników. Stałe tablicowe w formułach
tablicowych.

4

T-L-8 Tworzenie niestandardowych typów wykresów. Wykresy dynamiczne. Automatyzacja działań. Makra
rejestrowane. Formanty formularza. 4

T-L-9 Kolokwium_2. Sprawdzian praktyczny, podsumowujący. Sprawdzenie umiejętności samodzielnego
rozwiązywania zadań menadżerskich o zróznicowanym stopniu trudności i prezentacji wyników obliczeń 2

Podstawy informatyki i algorytmizacji I
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-1
Wprowadzenie do algorytmizacji. Klasyfikacja metod i zadań algorytmizacji. Arkusz kalkulacyjny w
algorytmizacji. Klasyfikacja typów danych: dziedziny i operatory. Środowisko  MS Excel  edytor  stałych i
zmiennych prostych,  wektorowych i  tablicowych. Wprowadzenie do przetwarzania danych i prezentacji
wyników w środowisku MS Excel

1

T-W-2

Przetwarzanie danych. Klasyfikacja notacji algorytmicznych ze względu na strukturę danych i języków
programowania. Przetwarzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym (środowisko MS Excel). Formuły
przetwarzające stałe,  zmienne odwołujące się do danych przez: adresy względne, bezwzględne i
mieszane,  nazwy obszarów.
Budowa biblioteki funkcji wbudowanych. Klasyfikacja dziedzinowa funkcji. Klasyfikacja funkcji ze
względu na typ argumentów wejściowych i wyjściowych.

1

T-W-3
Zastosowanie notacji funkcyjnej w formułach przetwarzających dane określonego typu: tekst liczba,
data i czas, wartość logiczna.
Zastosowanie notacji funkcyjnej w złożonych formułach warunkowych i wyszukujących. Obsługa błędów.

4

T-W-4 Arkusz – tabelaryczna baza danych. Zastosowanie notacji funkcyjnej w tworzeniu zapytań
wielokryterialnych oraz w warunkowym formatowaniu danych. 1

T-W-5 Formuły tablicowe. Konwersje typów danych w formułach tablicowych generujących jeden wynik. 2

T-W-6 Zastosowanie notacji funkcyjnej w formułach złożonych generujących tablice wyników. Stała tablicowa w
formułach  tablicowych. 3

T-W-7 Graficzna prezentacja wyników. Formanty formularza: pola kombi, pola listy paski przewijania, w
wykresach dynamicznych 2

T-W-8
Zaawansowane techniki przetwarzania danych narzędziami dostępnymi w środowisku MS Excel.
Agregacja danych wielowymiarowych. Tabele i wykresy przestawne. Optymalizacja wielokryterialna -
solver. Bezpieczeństwo i ochrona danych

1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych 26A-L-1

Przygotowanie  do zajęć  laboratoryjnych przy komputerze. 12A-L-2
Przygotowanie do sprawdzianów praktycznych. Zadania samodzielne (prace domowe) wykonywane
poza zajęciami 8A-L-3

Dwa sprawdziany praktyczne przy komputerze polegające na samodzielnym rozwiązaniu zadań o
różnym stopniu trudności w określonym czasie 4A-L-4

Udział w wykładach 15A-W-1

Przygotowanie do egzaminu końcowego:  zadania domowe z wykładu, studia literaturowe, konsultacje 33A-W-2

Udział w egzaminie 2A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-1 Wykład informacyjny. Metoda objaśniająco poglądowa z użyciem komputera. Prezentacje objaśniające  zilustrowane
przykładowymi rozwiązaniami. Metoda problemowa

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera mające na celu  ugruntowanie i rozwinięcie treści wykładowych. Analiza
problemu, dyskusja,  forma konkursowa. Prezentacja różnych rozwiązań tego samego zadania

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1
Sprawdzian praktyczny z użyciem komputera mający na celu zweryfikowanie wiedzy i umiejętności studenta w
zakresie samodzielnego algorytmizowania złożonych zadań menadżerskich w konwencji proramowania funkcyjnego
oraz prezentacji wyników obliczeń

F

S-2 Egzamin. Sprawdzian praktyczny z użyciem komputera mający na celu zweryfikowanie wiedzy i umiejętności
studenta w zakresie wiedzy przedstawionej w ramach wykładuP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03 P6S_WG C-1 S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8

M-1
M-2

ZIIP_1A_C04_W01
Student powinien znać metodykę algorytmizowania prostych i
złożonych zadań menadżerskich lub inżynierskich w konwencji
funkcyjnej w środowisku MS Excel.
Student powinien znać klasyczne rozwiąznia problemów
przedstawione w ramach  wykładu

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Umiejętności

ZIIP_1A_U14 P6S_UW C-1 S-2

T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-6
T-L-7
T-L-8

M-1
M-2

ZIIP_1A_C04_U01
Student powinien  potrafić: zalgorytmizować proste i złożone
zadania menadżerskie lub inżynierskie w konwencji funkcyjne,
wykorzystać zaktualizowane biblioteki funkcji i najnowsze
rozwiązania wprowadzone przez producenta oprogramowania w
celu opracowania efektywnych algorytmów przetwarzania
danych.

T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Kompetencje społeczne
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ZIIP_1A_K07 P6S_KO C-1 S-1
T-L-7
T-L-8 M-1

M-2

ZIIP_1A_C04_K01
Zajęcia praktyczne powinny rozwinąć kreatywność i
ukształtować potrzebę ciągłego samokształcenia się w celu ich
wykorzystania  w przyszłych zadaniach zawodowych.

T-L-9

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C04_W01 2,0 Student nie zna metodyki  algorytmizowania prostych i złożonych zadań menadżerskich lub inżynierskich w konwencji

funkcyjnej w środowisku MS Excel.

3,0 Student wie na czym polega algorytmizacja prostych  zadań menadżerskich w konwencji funkcyjnej w środowisku MS Excel.
Student ma wiedzę na temat biblioteki funkcji wbudowanych, zna składnię funkcji omówionych na wykładzie.

3,5
Student  posiada wiedzę wymaganą na ocenę 3,0 wystarczajacą do rozwiązania prostych zadań   prostych zadań
menadżerskich lub inżynierskich w konwencji funkcyjnej w środowisku MS Excel.
Student powinien znać  rozwiąznia problemów przedstawionych w ramach  wykładu

4,0 Student  posiada wiedzę wymaganą na ocenę 3,5 wystarczajacą do  rozwiązania w konwencji funkcyjnej  zadań
menadżerskich lub inżynierskich o średnim stopniu trudności

4,5 Student  posiada wiedzę wymaganą na ocenę 4,0  wystarczajacą do samodzielnego opracowania własnych rozwiązań w
konwencji funkcyjnej  zadań  menadżerskich lub inżynierskich o średnim stopniu trudności

5,0 Student  posiada wiedzę wymaganą na ocenę 4,5  wystarczajacą do samodzielnego opracowania własnych rozwiązań w
konwencji funkcyjnej  złożonych i trudnych zadań  menadżerskich lub inżynierskich

Umiejętności
ZIIP_1A_C04_U01 2,0 Student nie potrafi wykorzystać rozwiązań problemów przedstawionych w ramach  wykładu w algorytmizacji  prostych zadań

menadżerskich i  inżynierskich w konwencji funkcyjnej w środowisku MS Excel.

3,0 Student  potrafi wykorzystać standardowe rozwiązania wybranych problemów przedstawionych w ramach  wykładu w
algorytmizacji  prostych zadań menadżerskich i  inżynierskich w konwencji funkcyjnej w środowisku MS Excel.

3,5
Student  posiada umiejętności wymagane na ocenę 3,0 i potrafi  wykorzystać standardowe rozwiązania problemów
przedstawionych w ramach  wykładu w algorytmizacji  prostych zadań menadżerskich i  inżynierskich w konwencji funkcyjnej
w środowisku MS Excel.

4,0 Student  posiada umiejętności wymagane na ocenę 3,5 i potrafi  samodzielnie opracować   rozwiązania   zadań
menadżerskich i  inżynierskich  o średnim stopniu trudności wykorzystując rozwiązania przedstawione na wykładzie

4,5 Student  posiada umiejętności wymagane na ocenę 4,0 i potrafi  samodzielnie opracować własne, nie przedstawiane na
wykładzie  rozwiązania   zadań menadżerskich i  inżynierskich  o średnim stopniu trudności.

5,0 Student  posiada umiejętności wymagane na ocenę 4,5 i potrafi  samodzielnie opracować własne, nie przedstawiane na
wykładzie  rozwiązania złożonych  zadań menadżerskich i  inżynierskich   w konwencji funkcyjnej w środowisku MS Excel.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C04_K01 2,0 Student nie potrafi samodzielnie zalgorytmizować prostych zadań menadżerskich

3,0 Student wykazuje ograniczoną samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu prostych zadań menadżerskich

3,5 Student wymaga wskazówek  w celu opracowania rozwiązania zadania.

4,0 Student pracuje samodzielnie na zajęciach i nad pracami domowymi.

4,5 Student pracuje samodzielnie, wykazuje znaczną kreatywność na zajęciach i w pracach domowych.

5,0 Student wykazuje pełną samodzielność, kreatywność i inowacyjność w trakcie pracy na zajęciach i  w rozwiązywaniu  zadań
domowych.

Literatura podstawowa
1. John Walkenbach, Excel 2007 PL. Seria wydawnicza Biblia, HELION 2007, 2007

2. Wayne L. Winston, Microsoft Excel, Analiza i modelowanie danych, Microsoft Press 2005, 2005

3. Maleika Wojciech, Wstęp do Informatyki, Wydawnictwo uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2006

Literatura uzupełniająca
1. Sikorski W., Wykłady z podstaw Informatyki, Wydawnictwo Mikom, Warszawa, 2009

2. Harel D., Rzecz o istocie informatyki - algorytmika, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2008

3. Praca zbiorowa, Magazyn komputerowy CHIP - roczniki 1996-2012, Vogel Publishing, 2012
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Moduł

Podstawy informatyki i algorytmizacji IIPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 30 3,0 0,38 zaliczenieL

wykłady 3 30 2,0 0,62 egzaminW

Ziębakowski Tadeusz (Tadeusz.Ziebakowski@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Lachowicz Maria (Maria.Lachowicz@zut.edu.pl), Woźny Tadeusz
(Tadeusz.Wozny@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość materiału pierwszej części tego przedmiotu: Podstawy informatyki i algorytmizacji I

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Ukształtowanie umiejętności zapisu drogi rozwiązania problemu techniką budowania algorytmów, z wykorzystaniem języka
programowania komputerów.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1

1.Deklaracje danych. Innstrucje : przypisania, warunkowa,  wywołania procedury. Pisanie i wykonywanie
krótkich fragmetów kodu.
2.Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych. Instrukcja wyboru.
3.Tworzenie procedur i funkcji.
4.Zaliczenie 1
5.Instrukcja pętli. Łączenie instrukcji pętli z instrukcją warunkową.
6.Tablice - przeszukiwanie tablic.Implementacja prostych algorytmów: zliczanie, sumowanie,
znajdowanie elementów ekstremalnych, wypisywanie list określonych warunkami, sortowanie.
7. Zagnieżdżanie pętli. Tablice wielowymiarowe.
8. Zapis złożonych algorytmów za pomocą procedur i funkcji.
9.Zaliczenie 2

30

T-W-1

1.Informatyka jako dziedzina wiedzy. Podstawowe działy informatyki. Programowanie. Pojęcie
algorytmu, programu, języków programowania.
2.Podstawy tworzenia programu: struktury danych, kod (algorytm). Struktury danych: stałe, zmienne,
typy danych: proste, strukturalne. Deklarowanie danych w programie. Zapis algorytmu w języku
programowania - instrukcje.
3.Instrukcje proste: przypisania, wywołania procedury. Instrukcje strukturalne. Iinstrukcja warunkowa,
instrukcja wyboru.
4.Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych. Tworzenie złozonych warunków za pomocą operatorów
logicznych.
5. Instrukcje iteracyjne (pętle). Warunkowe kończenie procesu iteracyjnego. Tablice, deklarowanie
tablic, tablice statyczne i dynamiczne.
6. Zagnieżdżanie pętli. Algorytmy sortowania. Tablice wielowymiarowe.
7. Programowanie proceduralne - zapis złożonych algorytmów za pomocą procedur i funkcji.
8. Elementy programowania obiektowego.

30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w zajęciach laboratoryjnych. 30A-L-1

Przygotowanie do kolejnych zajęć. 10A-L-2

Przygotowanie do kolokwiów. 10A-L-3

Udział w konsultacjach do laboratoriów 10A-L-4

Wykonanie zadań domowych 15A-L-5

Podstawy informatyki i algorytmizacji II
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Udział w wykładach 30A-W-1

Konsultacje dotyczące materiałów prezentowanych na wykładach 10A-W-2

Samodzielne przygotowanie do egzaminu końcowego 8A-W-3

Udział w egzaminie 2A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny i pokaz z użyciem komputera

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne w opanowaniu technik działania z użyciem komputerów

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Rozwiązanie prostego zadania z użyciem języka programowania. Sprawdzenie umiejętności stosowania podstawowej
ogólnej struktury algorytmu i podstawowych operatorówF

S-2 Rozwiązanie zadania z użyciem języka programowania. Sprawdzenie wszystkich założonych efektów kształcenia.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03 P6S_WG C-1 S-2
T-W-1

M-1
M-2

ZIIP_1A_C05_W01
Student zna podstawowe typy danych, pojęcie algorytmu,
elementy strukturalne algorytmu oraz formy zapisu w języku
programowania.

Umiejętności

ZIIP_1A_U14 P6S_UW C-1 S-1
T-L-1

M-1
M-2

ZIIP_1A_C05_U01
Potrafi analizować problemy i dobierać algorytmy ich
rozwiązywania i potrafi algorytm zapisać w języku
programowania.

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K07 P6S_KO C-1 S-1
S-2

T-W-1
M-1
M-2

ZIIP_1A_C05_K01
Zajęcia praktyczne powinny rozwinąć kreatywność i
ukształtować potrzebę ciągłego samokształcenia się w celu ich
wykorzystania w przyszłych zadaniach zawodowych.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C05_W01 2,0 Student nie zna podstawowych zagadnień z akresu algorytmizacji i programoiwania będących przedmiotem ćwiczeń

laboratoryjnych i wykładów.

3,0 Student zna podstawowe zagadnienia z akresu algorytmizacji i programowania będące przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych
i wykładów.

3,5 Ocena pomiędzy 3,0 a 4,0.

4,0 Student zna bardziej zaawansowane zagadnienia z akresu algorytmizacji i programowania będące przedmiotem ćwiczeń
laboratoryjnych i wykładów.

4,5 Ocena pomiędzy 3,0 a 4,0.

5,0 Student swobodnie operuje całym zakresem materiału z akresu algorytmizacji i programowania będącego przedmiotem
ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów.

Umiejętności
ZIIP_1A_C05_U01 2,0 Student nie potrafi rozwiązywać podstawowych problemów z akresu algorytmizacji i programowania będących przedmiotem

ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów.

3,0 Student potrafi rozwiązywać podstawowe problemy z akresu algorytmizacji i programowania będące przedmiotem ćwiczeń
laboratoryjnych i wykładów.

3,5 Ocena pomiędzy 3,0 a 4,0.

4,0 Student potrafi rozwiązywać bardziej zaawansowane problemy z akresu algorytmizacji i programowania będące
przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów.

4,5 Ocena pomiędzy 4,0 a 5,0.

5,0 Student potrafi rozwiązywać nowe złożone problemy z akresu algorytmizacji i programowania będące pochodną zagadnień
przerabianych na ćwiczeiach laboratoryjnych i wykładach.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C05_K01 2,0

3,0 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Wirth Niklaus, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa, 2004
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Literatura podstawowa
2. Ziębakowski T., Programowanie w Excelu w języku Visual Basic for Applications, instrukcja do zajęć w Pracowni Informatycznej WIMiM
ZUT, Szczecin, 2010
3. T.H.Cormen, Ch.E.Leiserson, R.L.Rivest, C.Stein, Wprowadzenie do algorytmów, Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005

Literatura uzupełniająca
1. Harel D., Rzecz o istocie informatyki - algorytmika, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2008

2. Alfred V. Aho,  John E. Hopcroft,  Jeffrey D. Ullman, Algorytmy i struktury danych, Wydawnictwo Helion, 2005
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C06

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy zarządzaniaPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 15 2,0 0,41 zaliczenieA

wykłady 1 30 3,0 0,59 egzaminW

Sobczak Tomasz (Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Biniek Agata (Agata.Biniek@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Brak wymagań

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Umiejętność identyfikacji funkcji, ról oraz umiejętności kirowniczych.

C-2 Umiejetność przygotowania, analizy oraz  prezentacji składników otoczenia dla wybranej firmy.

C-3 Ukształtowanie umiejetności przygotowania biznesplanu nowego przedsięwzięcia.

C-4 Zapoznanie z teorią i technikami motywacyjnymi wykorzystywanymi w organizacajch.

C-5 Zapoznanie z podstawowymi elementami kontrolowania - formami kontroli wyastępującymi w organizacjach.

C-6 Umiejetność identyfikacji kluczowych części struktury organizacyjnej.

C-7 Zapoznanie z wybranymi koncepcjami i metodami zarządzania: outsourcing, reengineering, benchmarking, lean
management, time based management.

C-8 Zapoznanie z zasadami i  metodami stosowanymi w ramach funkcji planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i
kontroli procesu zarządzania.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-A-1 Zarządzanie i praca managera: identyfikacja przykładów ilustrujacych funkcje, role oraz umiejętności
kierownicze. 2

T-A-2
Otoczenie a skuteczność organizacji: prezentacja na podstawie wybranej firmy elementów jej otoczenia
wraz z przedstawieniem wpływu każdego z wymiarów na organizację, określenie skuteczności według 4
podstawowych modeli.

3

T-A-3 Zarządzanie przedsiebiorczością i tworzenie nowych przedsiębiorstw: opracowanie biznesplanu nowego
przedsięwzięcia, prezentacja i obrona przed grupą. 4

T-A-4 Motywowanie pracowników do wykonywania pracy:  ocena osobistej wartościowości dla poszczególnych
(zadanych) wariantów decyzji, teorie i techniki motywacyjne wykorzystywane przez organizacje. 2

T-A-5 Podstawowe elementy kontrolowania: formy kontroli występujące w organizacji, przykłady -  ocena
najlepszych metod przyczyniających się do długofalowego sukcesu firmy. 2

T-A-6
Współczesne koncepcje i metody zarządzania: przykłady firm wykorzystujących w swojej dizłalności
koncepcję - outsourcingu, reengineeringu, benchmarkingu, lean managementu oraz time based
managementu.

2

T-W-1 Tradycyjne i współczesne kierunki zarządzania 2

T-W-2 Organizacja i otoczenie organizacji. Równowaga organizacyjna 2

T-W-3 Zarządzanie organizacją. Funkcje zarządzania. Postawy, umiejętności i role menedżera 4

T-W-4 Podejmowanie decyzji. 2

T-W-5 Struktury organizacyjne i czynniki strukturotwórcze 2

Podstawy zarzdzania
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-6
Proces podejmowania decyzji: podjęcie decyzji, model procesu podejmowania decyzji, racjonalność
decyzji i jej ograniczenia, rola zespołowego rozwiązywania problemów i udziału specjalistów w
procesach decyzyjnych, bariery w podejmowaniu decyzji, informacyjne wsparcie procesów decyzyjnych.

2

T-W-7 Systemy motywacyjne w organizacji: motywowanie i motywacja 2

T-W-8 Władza, autorytet i przywództwo: władza w organizacjach i jej źródła, znaczenie przywództwa, siatka
kierownicza, style przywództwa, podstawowe koncepcje dotyczace stylów kieowania i ich skuteczności. 2

T-W-9 Kontrola i ocena 2

T-W-10 Zarządzanie konfliktami 2

T-W-11 Zarządzanie zmianami. 2

T-W-12 System zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie 2

T-W-13 Przywództwo w organizacji 2

T-W-14 Zarządzanie grupami i zespołami 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

przygotowanie do ćwiczeń 15A-A-2

Realizacja zadania problemowego wraz z prezentacją: wybór tematyki, przegląd literatury 5A-A-3

Studiowanie wskazanej literatury 15A-A-4

Uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Przygotowanie do egzaminu. 17A-W-2

Udział w egzaminie. 3A-W-3

Udział w konsultacjach do wykładów. 5A-W-4

Bieżące studiowanie literatury. 20A-W-5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 Pogadanka

M-3 Metoda projektów

M-4 Metoda przypadków

M-5 Dyskusja dydaktyczna

M-6 Pokaz z użyciem środków multimedialnych

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena wyników cząstkowych (wejściówki)F

S-2 Ocena wyników czastkowych zadańF

S-3 Ocena aktywności udziału w dyskusjachF

S-4 Zdolność do formułowania wniosków z analizyF

S-5 PrezentacjaF

S-6 EgzaminP

S-7 Aktywność na ćwiczeniachF

S-8 Aktywność na wykładachF

S-9 Sprawozdanie z  opracowanego zadania problemowegoF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W15
ZIIP_1A_W16

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK

C-4
C-5
C-6
C-7
C-8

S-1
S-3
S-7

T-A-4
T-A-5
T-A-6
T-W-3

M-1
M-6

ZIIP_1A_C06_W01
Posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania organizacją

T-W-5
T-W-9
T-W-10

Umiejętności
ZIIP_1A_U05
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U24

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UW

C-2
C-3
C-6

S-7
S-8

T-A-2
T-A-3 M-1

M-3
M-6

ZIIP_1A_C06_U01
Potrafi zastosować w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności.

T-A-6
T-W-13

Kompetencje społeczne
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ZIIP_1A_K06 P6S_KO
C-2
C-3
C-6

S-7
S-8

T-A-6
T-W-3 M-1

M-6
ZIIP_1A_C06_K01
Posiada zdolnośc stosowania wiedzy z zakresu zarządzania w
życiu osobistym i zawodowym

T-W-4

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C06_W01 2,0 Nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu podstaw zarządzania

3,0 Posiada podstawową wiedzę z podstaw zarządzania

3,5 Student poprawnie wykorzystuje posiadaną wiedzę z podstaw zarządzania

4,0 Student nie tylko potragi wykorzystać posiadaną wiedzę, ale również potrafi w analityczny sposób ją porównać

4,5 Student poprawnie definiuje wszystkie pojęcia z zakresu podstaw zarządzania oraz identyfikuje kluczowe problemy

5,0 Posiada rozległą wiedzę z zakresu podstaw zarządzania

Umiejętności
ZIIP_1A_C06_U01 2,0 Student nie posiada dostatecznych umiejetności w zakresie podstaw zarxądzania

3,0 Student posiada umiejętności na dostatecznym poziomie

3,5 Student posiada niepełne umiejętności w zakresie podstaw zarządzania

4,0 Student posiada niepełne umiejętności, ale orientuje się dobrze w zakresie podstaw zarządzania

4,5 Umiejętności studenta nie są jeszcze pełne, ale orientuje się bardzo dobrze  w zakresie przedmiotu

5,0 Student posiadł pełne umiejętności w zakresie podstaw zarządzania

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C06_K01 2,0 Student nie posiadł dostatecznych kompetencji w zakresie podstaw zarządzania

3,0 Kompetencje student sprowadzają się do wybiórczego rozumienia podstaw zarządzania

3,5 Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie podstaw zarządzania

4,0 Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie
podstaw zarządzania

4,5 Kompetencje student nie są jeszcze pełne w zakresie przedmiotu

5,0 Student posiada pełne kompetencje w zakresie podstaw zarządzania

Literatura podstawowa
1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 2010

2. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, Praca zbiorowa

3. Koźmiński A., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wolters Kluwer, Warszawa, 2011, II

4. Jemelniak D., Latusek-Jurczak D., Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce, Poltext, Warszawa, Skrypt ma kilka wydań

Literatura uzupełniająca
1. M. Kostera, Nowe kierunki w zarządzaniu, podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2011

2. E.Marfo-Yiadom, Zasady zarządzania, Wydawnictwo Wyższej szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, 2008
3. R. Zygała, Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu,
Wrocław, 2007
4. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 1997



[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C07

6,0

egzamin polski

6,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł
Zarządzanie produkcją, usługami, jakością i
bezpieczeństwemPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

projekty 4 45 3,0 0,40 zaliczenieP

wykłady 4 60 3,0 0,60 egzaminW

Terelak-Tymczyna Agnieszka (Agnieszka.Terelak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bachtiak-Radka Emilia (Emilia.Bachtiak-Radka@zut.edu.pl), Jardzioch Andrzej
(Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl), Krzemieniecki Maciej (Maciej.Krzemieniecki@zut.edu.pl),
Kwintowski Andrzej (Andrzej.Kwintowski@zut.edu.pl), Terelak-Tymczyna Agnieszka
(Agnieszka.Terelak@zut.edu.pl)

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 student powinien posiadać podstawową wiedzę z ekonomii i zarządzania

W-2 Znajomość podstawowych pojęć i zagadnień dotyczących budowy, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.

W-3 Student powinien posiadać podstawową znajomość zarządzania jakością i personelem oraz podstaw oprogramowania

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie z zasadami, metodami i narzędziami planowania, organizowania, kontrolowania i koordynowania działalności w
produkcji i usługach

C-2 Ukształtowanie umiejętności analizowania przedsiębiorstwa w jego otoczeniu wewnętrznym i zewnetrznym

C-3 Zapoznanie ze strukturą procesów produkcyjnych: typy, formy i odmiany produkcjii

C-4 Zapoznanie z wybranymi procesowymi koncepcjami zarządzania oraz z technologiami informatycznymi zapewniajacymi
możliwość ich zastosowania

C-5 Zapoznanie z funkcjami odrebnchi modułów Zintegrowanych Systemów Informatycznych (TQM, JIT i inne)

C-6 Ukształtowanie pro-jakościowego rozumienia celu przedsiębiorstwa.

C-7 Poznanie koncepcji zarządzania jakością.

C-8 Budowa systemu zarządzania jakością według wymagań norm ISO serii 9000.

C-9 Zapoznanie studentów z technikiami przeprowadzanie audytów oraz analizy ryzyka różnych domen bezpieczeństwa

C-10 Ukształtowanie umiejętnosci identyfikowania i klasyfikacji zasobów, podatności, zagrożeń, oszacowania ryzyka, tworzenia
polityki zarządzania bezpieczeństwem w organizacji.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-P-1 Projekt koncepcyjny przykładowego systemu produkcyjnego 15

T-P-2 Analiza funkcjonowania wybranych elementów systemu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem
podejścia procesowego i obligatoryjnych wymagań systemu zarządzania 15

T-P-3 Przeprowadzenie analizy ryzyka przykładowego produktu( maszyny, urzadzania ,instalacji), procesu  lub
stanowiska pracy. 15

T-W-1 Charakterystyka przedsiębiorstwa, rodzaje procesów produkcyjnych, analiza otoczenia systemu
produkcyjnego, podstawowe decyzje związane z produkcją i usługami. 10

T-W-2
Podejście systemowe do zarządzania produkcja i usługami, otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne
przedsiębiorstwa, struktura produkcyjna, typy, formy i odmiany produkcji, typy procesów i strumieni
produkcyjnych.

10

T-W-3 Formy przepływu materiałów w procesie produkcyjnym, metody projektowania przepływu materiałów,
cykl życia produktu, doskonalenie cyklu produkcyjnego. 10

Zarzdzanie produkcj, us�ugami, jakoci i bezpieczestwem
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-4
Normalizacja w zakresie zarządzania jakością, Wybrane pojęcia w zakresie SZJ wg PN-EN ISO 9000:2015.
Podejście procesowe/ cykl PDCA/ podejście oparte na ryzyku. Zarządzanie ukierunkowane na trwały
sukces organizacji wg PN-EN ISO 9004:2010. Przedsiębiorstwo jako system otwarty/ kontekst
organizacji.

7

T-W-5 Wymagania Systemu Zarządzania Jakością oparte na normie ISO 9001. 8

T-W-6 Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, proces analizy i oszacowania
ryzyka, orzegla metodyk analizy ryzyka 7

T-W-7
Systemy zarządzania bezpieczeństwem ze szczególnym uwzglednieniem bezpieczeństwa i higieny
pracy, bezpieczeństwa wyrobu, bezpieczeństwa informacyjnego oraz bezpieczeństwa żywności w
przemyśle spożywczym.

8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 45A-P-1

Przygotowanie sprawozdania 15A-P-2

Konsultacje 5A-P-3

Realizacja zadania problemowego 11A-P-4

Uczestnictwo w zajęciach 60A-W-1

Przygotowanie do egzaminu 11A-W-2

Obecność na egzaminie 2A-W-3

Udział w konsultacjach do wykładu 2A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykad informacyjny

M-2 Gry dydaktyczne

M-3 Dyskusja dydaktyczna

M-4 Pokaz z użyciem środków multimedialnych

M-5 Ćwiczenia przedmiotowe w oparciu o dyskusję dydaktyczną i prezentację.

M-6 Zajęcia praktyczne w wybranych przedsiębiorstwach - wizyty studyjne.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Oceny wyników z cząstkowych zadańF

S-2 Egzamin  pisemnyP

S-3 Ocena aktywności udziału w dyskusjachF

S-4 Zaliczenie w formie pisemnej.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W14
ZIIP_1A_W16

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-7

C-8 S-4
T-P-2

M-5
ZIIP_1A_C07_W03
Student potrafi zdefiniować pojęcia związane z zarządzaniem
jakością.

ZIIP_1A_W09
ZIIP_1A_W16

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-7

C-8 S-1
T-W-5

M-5
ZIIP_1A_C07_W04
Student potrafi scharakteryzować wybrane elementy systemu
zarządzania jakością oraz procesy zachodzące w organizacji.

ZIIP_1A_W03
ZIIP_1A_W09
ZIIP_1A_W13
ZIIP_1A_W14

P6S_WG P6S_WG C-9 S-1

T-W-6

M-3
M-5

ZIIP_1A_C07_W05
Student ma wiedzę z zakresu systemów zarządzania
bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy,
bezpieczeństwa wyrobu, bezpieczeństwa informacyjnego. Zna
metody identyfikacji zagrożeń oraz przeprowadzania analizy
ryzyka dla dowolnego przedsiębiorstwa.

T-W-7

Umiejętności
ZIIP_1A_U07
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U16

P6S_UK
P6S_UW

C-1
C-2
C-3

S-2
T-W-1 M-1

M-3
M-4

ZIIP_1A_C07_U01
Student umie analizować otoczenie firmy produkcyjnej i
usługowej oraz wewnętrzną sytuację ekonomiczną w celu
formułowania strategii rozwoju firmy

T-W-2

ZIIP_1A_U05
ZIIP_1A_U06
ZIIP_1A_U20

P6S_UO
P6S_UW C-8 S-4

T-W-5
M-5

ZIIP_1A_C07_U02
Student potrafi weryfikować działania zapobiegawcze i
korygujące oraz sporządzać niezbędną dokumentację
jakościową

ZIIP_1A_U01
ZIIP_1A_U02
ZIIP_1A_U05
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UW

P6S_UW C-10 S-1

T-P-3

M-5
ZIIP_1A_C07_U03
Student potrafi przeprowadziić analizę ryzyka i/lub audyt
bezpieczeństwa, interpretować wyniki analizy ryzyka i/lub adytu
bezpieczeństwa, implementować zabezpieczenia.
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Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK
C-6
C-7
C-8

S-4
T-W-4

M-5
ZIIP_1A_C07_K02
Jest świadomy wymagań wobec systemów zarządzania
produkcją, jakością i bezpieczeństwem oraz konieczności stałej
weryfikacji posiadanej wiedzy.

T-W-5

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C07_W03 2,0 Student nie opanował podstawowej terminologii z zakresu przedmiotu.

3,0 Student definiuje wybrane pojęcia  w zakresie zarządzania.

3,5 Student opanował podstawową terminologię związaną z zarządzaniem, zarządzaniem jakością.

4,0 Student opanował terminologię związaną z tematyką przedmiotu w stopniu dobrym.

4,5 Student  potrafi zdefiniować pojęcia związane z tematyką przedmiotu.

5,0 Student opanował  terminologię  związaną z zakresem zajęć w sposób bardzo dobry i wykazuje szersze zainteresowanie
przedmiotem.

ZIIP_1A_C07_W04 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student identyfikuje elementy systemu zarządzania jakością.

3,5 Student  potrafi zidentyfikować wybrane elementy systemu zarządzania jakością oraz procesy podstawowe zachodzące w
organizacji.

4,0 Student  potrafi scharakteryzować wybrane elementy systemu zarządzania jakością oraz procesy zachodzące w organizacji.

4,5 Student  potrafi scharakteryzować elementy systemu zarządzania jakością oraz procesy z nimi związane.

5,0 Student potrafi scharakteryzować wybrane elementy systemu zarządzania jakością oraz identyfikować poszczególne grupy
procesów zachodzących w organizacji, ponadto wykazuje szersze zainteresowanie tematyką przedmiotu

ZIIP_1A_C07_W05 2,0

3,0
Student opanował podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem w przedsiebiorstwie ze
szczególnym uwzglednieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa wyrobu, bezpieczeństwa informacyjnego oraz
bezpieczeństwa żywności w przemyśle spożywczym. Zna metody identyfikacji zagrożeń oraz przeprowadzania analizy ryzyka
dla dowolnego przedsiębiorstwa.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_C07_U01 2,0 Brak umiejętności przeprowadzenia analizy otoczenia i wewnetrznej sytuacji ekonomicznej

3,0 umie korzystac z wybranych metod analizy, słabo formułuje wnioski z analizy i słabo je wykorzystuje w dalsze pracy nad
planami

3,5 umie korzystac z wybranych metod analizy, większość wniosków z analizy formułuje  słabo i słabo wykorzystuje je w dalsze
pracy nad planami

4,0 umie korzystac z większości omówionych na wykładach metod analizy, większość wniosków z analizy formułuje  dobrze i
większość z nich wykorzystuje je w dalsze pracy nad planami

4,5 umie korzystac ze wszystkich omówionych na wykładach metod analizy, większość wniosków z analizy formułuje  dobrze i
większość z nich wykorzystuje je w dalsze pracy nad planami

5,0 umie korzystac ze wszystkich omówionych na wykładach metod analizy, wszystkie wnioski z analizy formułuje  bardzo
dobrze i  wykorzystuje je w dalsze pracy nad planami

ZIIP_1A_C07_U02 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu wybranych elementów systemów zarządzania jakością.

3,0 Student potrafi identyfikować działania prowadzone w organizacji.

3,5 Student potrafi charakteryzować działania zapobiegawcze i korygujące oraz sporządzać wybrane arkusze dokumentacji
systemowej

4,0 Student potrafi charakteryzować działania zapobiegawcze i korygujące oraz strukturyzować dokumentację systemową

4,5 Student potrafi charakteryzować działania zapobiegawcze i korygujące oraz sporządzać niezbędną dokumentację
jakościową.

5,0 Student potrafi zidentyfikować, dobrać odpowiednie i oceniać realizowane działania zapobiegawcze i korygujące oraz
sporządzać niezbędną dokumentację jakościową.

ZIIP_1A_C07_U03 2,0

3,0
Student wykazuje podstawowe umiejętności przeprowadzania analizy ryzyka i/lub audytu bezpieczeństwa za pomocą
wybranych metod przedstawionych na laboratoriach,  interpretacji wyników analizy ryzyka i/lub audytu bezpieczeństwa,
implementacji zabezpieczeń i wdrażania polityki bezpieczeństwa dla systemu informacyjnego

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C07_K02 2,0 Student nie wykazał aktywnej postawy wobec realizowanego przedmiotu.

3,0 Jest świadomy wymagań wobec systemu zarządzania jakością zawartych w normach ISO serii 9000

3,5 Student posiada umiejętność wyodrębniania wymagań  wobec systemu zarządzania jakością.

4,0 Student posiada zdolność identyfikacji wymagań wobec systemu zarządzania jakością i jest otwarty na dalsze pogłebiania tej
wiedzy

4,5 Student posiada zdolność identyfikacji wymagań wobec systemu zarządzania jakością i postrzega relacje zachodzące
pomiędzy wybranymi elementami systemu.

5,0 Student jest świadomy wymagań wobec systemu zarządzania jakością i postrzega relacje zachodzące między nimi. Rozumie
konieczności stałej weryfikacji posiadanej wiedzy.
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1. Muhleman A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarzdządzanie. Produkcja i Usługi., PWN, Warszawa, 1997

2. Andrzej Białas, , Bezpieczenstwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, Warszawa, 2007, Wydanie drugie

3. J. Łunarski, Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WNT, Warszawa, 2008

4. Tomasz Polaczek, Audyt bezpieczenstwa informacji w praktyce, Helion, Gliwice, 2006
5. Chase R.B., Aquilano N.J., Jakobs F.R., Production and Operations. Manufacturing and Services, Irvin Mc Graw-Hill, Boston...Toronto,
1998
6. J. Kowalczyk, Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce, CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, 2011

7. Matczewski A., Zarządzanie produkcją przemysłową, PWE, Warszawa, 1990

8. S. Wawak, Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia, Helion, Gliwice, 2011

9. Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE, Poznań, 2006

10. Szczepańska K., Zarządzanie jakością w dążeniu do doskonałości., C.H.Beck, Warszawa, 2011

11. Adam Hamrol, Piotr Grudowski, Zofia Zymonik, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa, 2013, 1

Literatura uzupełniająca
1. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacjami, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 1997

2. Kszysztof Liderman, Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, PWN, Warszawa, 2008

3. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa, 2005
4. Zawieska Wiktor, Ocena ryzyka zawodowego Tom 1 - Podstawy metodyczne, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
Badawczy, Warszawa, 2004, III zaktualizowane
5. Sikora T., Koncepcja zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy., Wydawnictwo UE, Kraków, 2008
6. Norma PN-ISO/IEC 27001:2007, Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -Systemy zarządzania bezpieczeństwem
informacji -Wymagania, PKN, 2007
7. Norma PN-ISO/IEC 27001:2007/Ap1:2010, Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania
bezpieczeństwem informacji - Wymagania, PKN, 2010
8. Norma PN-ISO/IEC 27005:2010, Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie
informacji, PKN, 2010
9. Norma  PN-N-18001:2004, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania, PKN, 2004
10. Norma PN-N-18002:2011, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,
PKN, 2011



[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C10

2,0

zaliczenie polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Logistyka w przedsiębiorstwiePrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 5 15 1,0 0,41 zaliczenieA

wykłady 5 15 1,0 0,59 zaliczenieW

Jardzioch Andrzej (Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Bachtiak-Radka Emilia (Emilia.Bachtiak-Radka@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw ekonomii i zarządzania oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

Cele modułu/przedmiotu

C-1

Celem procesu dydaktycznego jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstwa oraz zarządzania
łańcuchem dostaw. Studenci mają przyswoić podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania nowoczesnych narzędzi,
metod i koncepcji, które wykorzystywane są w zarządzaniu logistycznym. Studenci podczas zajęć poznają zadania, funkcje i
cele logistyki w sferze społeczno-gospodarczej. Szczególny nacisk skierowany jest na procesy logistyczne zachodzące w
przedsiębiorstwie. Studenci poznają sposoby modelowania i badan symulacyjnych procesów transportowych.  Prezentowane
są sposoby wykorzystania nowoczesnych narzędzi logistycznych do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Nabyta
wiedza będzie obejmowała zarówno wykorzystanie zasad systemowego myślenia w zakładach produkcyjnych, jak i
usługowych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Sterowanie przepływem materiałów w przedsiębiorstwie przemysłowych 2

T-A-2 Sterowanie magazynem i zapasami w przedsiębiorstwie 2

T-A-3 Zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja – zadania i rozwiązania praktyczne 3

T-A-4 Wykorzystanie systemów komputerowych do modelowania procesów logistycznych w przedsiębiorstw. 4

T-A-5 Badania symulacyjne podsystemu transportowego w przykładowym systemie produkcyjnym 4

T-W-1
Znaczenie i zadania logistyki. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Logistyka i organizacja produkcji
w ujęciu systemowym. Systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka zaopatrzenia.
Logistyka produkcji. Logistyka dystrybucji.

5

T-W-2
Sterowanie przepływem materiałów w przedsiębiorstwie. Parametry logistyczne. Łańcuch logistyczny.
Zarządzanie zapasami. Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. Efektywność systemów
logistycznych.

5

T-W-3
Obszary optymalizacji procesów logistycznych. Projektowanie systemów logistycznych. Modelowanie
procesów logistycznych. Analiza pracy podsystemu przepływu przedmiotów w wybranym zakładzie
przemysłowym. Komputerowo wspomagane projektowanie systemów logistycznych.

5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w zajęciach dydaktycznych 15A-A-1

Przygotowanie się do zajęć 3A-A-2

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych zbiorów biblioteki i czytelni 2A-A-3

Przygotowanie projektu 6A-A-4

Udział w zajęciach dydaktycznych 15A-W-1

Przygotowanie się do zajęć 6A-W-2

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych zbiorów biblioteki i czytelni 5A-W-3

Logistyka w przedsibiorstwie
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie opracowanych sprawozdań z ćwiczeńF

S-2 Zaliczenie  pisemne lub ustne  obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeńP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W14
ZIIP_1A_W15 P6S_WG C-1 S-1

S-2

T-A-1
T-W-1

M-1

ZIIP_1A_C10_W01
Student posiada wiedzę z zakresu logistyki oraz zarządzania
łańcuchem dostaw. Student zna podstawowe zagadnienia
dotyczące stosowania nowoczesnych narzędzi, metod i
koncepcji, które wykorzystywane są w zarządzaniu
logistycznym. Studenci zna zadania, funkcje i cele logistyki w
sferze społeczno-gospodarczej. Student rozumie rolę logistyki w
kształtowaniu konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw.

T-W-2
T-W-3

Umiejętności

ZIIP_1A_U21 P6S_UW C-1 S-1
S-2

T-A-3
T-A-4 M-1

ZIIP_1A_C10_U01
Student potrafi opisać oraz zamodelować procesy logistyczne w
przedsiębiorstwie wraz z umiejętnością przeprowadzenia badań i
zaproponowania odpowiedniego rozwiązania logistycznego.

T-A-5

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K03 P6S_KO C-1 S-1T-A-4 M-1ZIIP_1A_C10_K01
Właściwa postawa i motywacja do pracy w grupie.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C10_W01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy. Czasem nie
wie jak ją wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z akresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Umiejętności
ZIIP_1A_C10_U01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy. Czasem nie
wie jak ją wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z akresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C10_K01 2,0 Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów. Przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w

zespołach nie angażuje się na rozwiązywanie zadań.

3,0 Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, obliczeniowych czy
symulacjach.

3,5 Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, obliczeniowych czy
symulacjach.

4,0 Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu prezentacji wyników, obliczeń czy przeprowadzonej symulacji.

4,5 Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu prezentacji wyników, obliczeń czy przeprowadzonej symulacji.

5,0 Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu postawionych
problemów. Student czynnie uczestniczy w pracach zespołowych.

Literatura podstawowa
1. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania., PWE, Warszawa, 2010
2. Praca zbior. pod red. Nauk. M. Ciesielskiego., Podstawy wiedzy logistycznej., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.,
Poznań, 2004
3. Banaszak Zbigniew, Zarządzanie operacjami, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra, 1997

Literatura uzupełniająca
1. C. Skowronek; Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWN, 2008



[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C11

3,0

zaliczenie polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Nauka o materiałachPrzedmiot

Specjalność

Instytut Inżynierii MateriałowejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 15 1,5 0,41 zaliczenieA

wykłady 1 15 1,5 0,59 zaliczenieW

Piekarski Bogdan (Bogdan.Piekarski@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Garbiak Małgorzata (Malgorzata.Garbiak@zut.edu.pl), Piekarski Bogdan
(Bogdan.Piekarski@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowe wiadomości z fizyki i chemii

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Poznanie podstawowych zasad doboru materiałów w celu zapewnienia produktom wymaganych właściwości

C-2 Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczących właściwości materiałów inżynierskich i ich zastosowania na wybrane
produkty (maszyny, urządzenia, konstrukcje)

C-3 Poznanie słownictwa specjalistycznego właściwego dla nauki o materiałach

C-4 Poznanie podstawowych różnic we właściwościach poszczególnych grup materiałów inżynierskich

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Omówienie wybranych materiałów inżynierskich 15

T-W-1 Klasyfikacja materiałów inżynierskich. Zależności między procesami wytwarzania, strukturą i
właściwościami materiału 3

T-W-2 Właściwości mechaniczne i fizyczne materiałów, metody badania 4

T-W-3 Metale i ich stopy, klasyfikacja i podstawowe właściwości 2

T-W-4 Tworzywa polimerowe, podstawowe właściwości 2

T-W-5 Materiały ceramiczne i szkła, podstawowe właściwości 2

T-W-6 Kompozyty, klasyfikacja i podstawowe właściwości 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1
Przygotowanie prezentacji multimedialnej wybranego tematu z zakresu współczesnych materiałów
inżynierskich 10A-A-2

Zapoznanie się z literaturą 7A-A-3

Konsultacje dotyczące przygotowania prezentowanych zagadnień 5A-A-4

Konsultacje dotyczące materiału prezentowanego na wykładzie 10A-W-1

Samodzielne przygotowanie do testu zaliczającego wykłady 10A-W-2

Uczestnictwo w zajęciach 15A-W-3

Uczestnictwo w zaliczeniu 2A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład; metoda podająco-aktywizująca: wykład informacyjny z elementami dyskusji zwiazanej z przekazywanymi treściami

M-2 Ćwiczenia; metoda praktyczna: prezentacja multimedialna wybranych zagadnień z zakresu praktycznych zastosowań
materiałów inżynierskich

Nauka o materia�ach
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Wykład; sprawdzenie wiedzy poprzez test pisemnyP

S-2 Ćwiczenia; sprawdzenie umiejętności doboru treści i formy przedstawienia wybranego zagadnienia z obszaru
zastosowania określonego materialu inżynierskiego poprzez ocenę jakości prezentacji multimedialnejP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W07 P6S_WG C-3 S-1
T-A-1

M-1
ZIIP_1A_C11_W01
Student zna podstawowe grupy materialów inżynierskich i
potrafi zdefinjować materiały powszechnie stosowane w
technice

T-W-1

Umiejętności

ZIIP_1A_U14 P6S_UW C-2
C-4 S-2

T-W-2
T-W-3
T-W-4 M-2

ZIIP_1A_C11_U01
Student potrafi właściwie zaprezentować podstawowe
właściwości materiałów oraz wskazać, które z nich są istotne dla
odpowiedniej jakości powszechnie stosowanego produktu

T-W-5
T-W-6

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK
C-1
C-2
C-3
C-4

S-1
S-2

T-A-1
T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1
M-2

ZIIP_1A_C11_K01
Student ma elementarną zdolność do współpracy w zespołach
zajmujących się technicznymi aspektami wykorzystywania
materiałów inżynierskich oraz wyrażania opinii o przyjętych
rozwiązaniach materiałowych

T-W-4
T-W-5
T-W-6

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C11_W01 2,0 Student nie potrafi podać definicji podstawowych materiałów stosowanych w technice i przyporządkować ich do

odpowiedniej grupy materiałów inżynierskich
3,0 Student ma ograniczoną znajomość definicji podstawowych materiałów inżynierskich

3,5 Student poprawnie definiuje większość pojęć zwiazanych z podstawowymi mateiałami inżynierskimi

4,0 Student zna definicje podstawowych materiałów inżynierskich

4,5 Student zna definicje podstawowych materiałów inżynierskich i potrafi je sklasyfikować

5,0 Student zna definicje podstawowych materiałów inżynierskich, ich klasyfikację a jednocześnie posługuje się całkowicie
poprawną terminologią

Umiejętności
ZIIP_1A_C11_U01 2,0 Student nie zna parametrów opisujących właściwości materiałów inżynierskich

3,0 Student potrafi wskazać większość podstawowych właściwości opisujących materiały inżynierskie

3,5 Student potrafi wskazać większość podstawowych właściwości opisujących materiały i jest zorjentowany w zasadach ich
pomiaru

4,0 Student potrafi wskazać podstawowe właściwości materiałów i zaproponować ich klasyfikację

4,5 Student potrafi wskazać podstawowe właściwości materiałów oraz wskazać najważniejsze dla danej grupy materiałów
inżynierskich

5,0 Student potrafi wskazać podstawowe właściwości materiału charakterystyczne dla danej grupy materiałów inżynierskich oraz
zaproponować kolejność w jakiej powinny być rozpatrywane w zależności od rodzaju typowego produktu

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C11_K01 2,0 Student nie potrafi w najprostszy sposób wypowiedzieć się/ właściwie zaprezentować przygotowanej prezentacji z zakresu

materiałoznawstwa
3,0 Student w wypowiedziach w ograniczonym stopniu stosuje odpowiednią terminologię techniczną

3,5 Student w wypowiedziach nie zwraca uwagi na jednoznaczność używanej terminologii technicznej

4,0 Student w wypowiedziach potrafi poprawnie stosować terminologię techniczną z obszaru materiałoznawstwa

4,5 Student wykazuję odpowiednią znajomość materiałowej terminologii technicznej również w odniesieniu do pokrewnych
dziedzin techniki

5,0 Student potrafi nawiązywać w swoich wypowiedziach do różnych aspektów zastosowania materiałów inżynierskich stosując
jednocześnie precyzyjne i jednoznaczene słownictwo techniczne

Literatura podstawowa
1. Piekarski B., Podstawy nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Szczecin, 2018
2. Dobrzański L.A., Zasady doboru materiałów inżynierskich, Polit. Ślaska, Gliwice, 2000

3. Dobrzański L.A., Wprowadzenie do nauki o materiałach, Polit. Śląska, Gliwice, 2007

4. Ashby M., Shercliff H., Cebon D., Inżynieria materialowa T. 1 i 2, Galaktyka, Łódź, 2011

5. Kubiński W., Wprowadzenie do techniki, AGH, Kraków, 2006

6. Wojktun E., Sołncew J.P., Materiały specjalnego przeznaczenia, Polit. Radomska, Radom, 2001

7. Celiński Z., Materiałoznawstwo elektrotechniczne, Polit. Warszawska, Warszawa, 2010

Literatura uzupełniająca
1. Ciszewski B., Przytakiewicz W., Nowoczesne materiały w technice, Bellona, Warszawa, 1993
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Literatura uzupełniająca
2. Kucharczek W., Mazurkiewicz A., Żurowski W., Nowoczesne materiały konstrukcyjne, Polit. Radomska, Radom, 2008

3. Dobrzański L.A., Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT, Warszawa, 2004

4. Grabski M.A., Kozubowski J.A., Inżynieria materiałowa - geneza, istota, perspektywy, Polit. Warszawska, Warszawa, 2003

5. Przybyłowicz K., Przybyłowicz J., Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa, 2004
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C12

4,0

egzamin polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy projektowania inżynierskiegoPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 4 15 1,6 0,38 zaliczenieL

wykłady 4 30 2,4 0,62 egzaminW

Jastrzębski Daniel (Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Umiejętność stosowania technik grafiki inżynierskiej

W-2 Informatyka (elementarna wiedza z zakresu obsługi oprogramowania)

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Student powinien umieć formułować problem projektowy i rozumieć holistyczny charakter działań projektowych oraz znać
strukturę procesu projektowania

C-2 Student powinien znać obsługę programu komputerowego wspomagania projektowania w zakresie opracowania projektowej
dokumentacji technicznej

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Wprowadzenie do użytkowania programu komputerowo wspomaganego projektowania 2

T-L-2 Techniki przestrzennego modelowani części 6

T-L-3 Projektowanie złożeń części w gotowy wyrób 4

T-L-4 Techniki opracowania projektowej dokumentacji technicznej 2

T-L-5 Zaliczenie końcowe 1

T-W-1 Projektowanie obiektów i procesów jako podstawowy element działalności inżynierskiej. 2

T-W-2 Identyfikacja potrzeb klientów. Holistyczne ujęcie procesu projektowania. 2

T-W-3 Obiekty techniczne w ujęciu systemowym – maszyny, urządzenia i procesy. 2

T-W-4 Projektowanie techniczne. Struktura procesu projektowania. Formułowanie i analiza problemu,
wymagania projektowe, koncypowanie, wartościowanie oraz ocena i wybór rozwiązań. 4

T-W-5 Wprowadzenie do metodologii projektowania. 2

T-W-6 Modelowanie geometryczne części. Klasyfikacja cech, typizacja, unifikacja i normalizacja. 8

T-W-7 Projektowanie złożeń części w podzespoły, zespoły i gotowe wyroby. 4

T-W-8 Opracowanie konstrukcyjnej dokumentacji technicznej. 2

T-W-9 Prototypowanie oraz rola symulacji komputerowych w procesie projektowania. 2

T-W-10 Integracja działań projektowych w systemach komputerowo wspomaganego projektowania. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w zajęciach i zaliczenie 15A-L-1

Samodzielne rozwiazywanie postawionych zadań domowych 11A-L-2

Przygotowanie do zajęć i zaliczeń 12A-L-3

Konsultacje 2A-L-4

Uczestnictwo w wykładach 30A-W-1

Podstawy projektowania inynierskiego
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Studiowanie literatury 16A-W-2

Konsultacje 2A-W-3

Przygotowanie do egzaminu 10A-W-4

Egzamin 2A-W-5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnych

M-2 Wykład problemowy z pokazem użytkowania programu komputerowego wspomagana projektowania

M-3 Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Praktyczne sprawdzanie umiejętności obsługi komputerowego programu wspomagania projektowania na początku
każdych zajęć laboratoryjnychF

S-2 Ocena wykonania dokumentacji projektowejP

S-3 Egzamin w formie ustnej i pisemnejP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03
ZIIP_1A_W13
ZIIP_1A_W14

P6S_WG P6S_WG C-1
C-2 S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-6

M-1
M-2

ZIIP_1A_C12_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w
stanie: formułować problem projektowy, scharakteryzować
strukturę procesu projektowania, dobierać narzędzia
wspomagające proces projektowania, zaproponować
rozwiązanie problemu projektowego

T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Umiejętności

ZIIP_1A_U21
ZIIP_1A_U25 P6S_UW P6S_UW C-2 S-1

S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3 M-3

ZIIP_1A_C12_U01
Student nabywa umiejętność obsługi programu komputerowego
wspomagania projektowania w zakresie opracowania
projektowej dokumentacji technicznej

T-L-4
T-L-5

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K06
ZIIP_1A_K07

P6S_KK
P6S_KO C-1 S-3

T-L-2
T-L-3
T-L-4

M-2
M-3

ZIIP_1A_C12_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji nie
tylko we własnym obszarze działalności zawodowej ale i
poszerzania wiedzy w zakresie dziadzin pokrewnych.

T-W-2
T-W-3
T-W-5

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C12_W01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.

3,5 Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.

4,0 Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.

4,5 Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.

5,0 Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.

Umiejętności
ZIIP_1A_C12_U01 2,0 Student nie nabył elementarnych umiejętności wykorzystania oprogramowania wspomagającego projektowanie.

3,0 Student nabył umiejętności stosowania tylko podstawowych narzędzia oprogramowania wspomagającego projektowanie.

3,5 Student nabył umiejętności zastosowania większość narzędzi oprogramowania wspomagającego projektowanie.

4,0 Student nabył umiejętności nie tylko poprawnego wykorzystywania większość narzędzi oprogramowania wspomagającego
projektowanie, ale potrafi również je porównać.

4,5 Student nabył umiejętności efektywnego wykorzystywania narzędzia oprogramowania wspomagającego projektowanie.

5,0 Student nabył umiejętności efektywnego wykorzystywania narzędzia oprogramowania wspomagającego projektowanie z
jednoczesnym uzasadnieniem ich wyboru.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C12_K01 2,0 Student nie dostrzega potrzeby łączenia wiedzy z wielu dziadzin w projektowaniu inżynierskim.

3,0 Student w minimalnym stopniu dostrzega potrzeby łączenia wiedzy z wielu dziadzin w projektowaniu inżynierskim.

3,5 Student dostrzega potrzebę łączenia wiedzy z wielu dziadzin w projektowaniu inżynierskim.

4,0 Student wykazuje zainteresowanie problematyką wieloaspektowego podejścia do projektowania inżynierskiego.

4,5 Student rozumie holistyczne charakter działań w obszarze projektowania inżynierskiego.

5,0 Student potrafi opisać i uzasadnić holistyczny charakter projektowania inżynierskiego.

Literatura podstawowa
1. Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1997
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Literatura podstawowa
2. Pahl G., Beitz W., Nauka konstruowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1984

3. Gąsiorek E., Podstawy projektowania inżynierskiego, Wyd.: Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2006

Literatura uzupełniająca
1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000

2. Kapias K., SolidWorks 2001 Plus podstawy, Helion, Gliwice, 2003

3. Babiuch M., SolidWorks 2006 w praktyce, Helion, Gliwice, 2007

4. Babiuch M., SolidWorks 2009 PL ćwiczenia, Helion, Gliwice, 2009
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C13

6,0

egzamin polski

6,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Procesy i techniki produkcyjnePrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 2 15 2,0 0,33 zaliczenieA

laboratoria 2 15 2,0 0,33 zaliczenieL

wykłady 2 30 2,0 0,34 egzaminW

Biedunkiewicz Witold (Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Borowiecki Bogusław (Boguslaw.Borowiecki@zut.edu.pl), Chmielewski Krzysztof
(Krzysztof.Chmielewski@zut.edu.pl), Fabisiak Bolesław (Boleslaw.Fabisiak@zut.edu.pl),
Grochała Daniel (Daniel.Grochala@zut.edu.pl), Tartakowski Zenon

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowe wiadomości, kompetencje i umiejętności z rysunku technicznego.

W-2 Podstawowe wiadomości, kompetencje i umiejętności z wytrzymałości materiałów

W-3 Podstawowe wiadomości, kompetencje i umiejętności z materiałoznawstwa.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Celem jest poznanie procesów i technik produkcyjnych związanych z procesem projektowo-konstrukcyjnym, w tym dobór
materiałów, systemem wytwórczym i jego organizacją, jakością i bezpieczeństwem wyrobów.

C-2 Zapoznanie z procesami metalurgicznymi i wytwarzania techniką: odlewania, kucia, obróbki plastycznej, spawania, obróbki
skarawaniem, przetwórstwa tworzyw polimerowych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Identyfikacja tworzyw polimerowych 2

T-A-2 Przygotowanie dokumentacji technologicznej odlewu i odkuwki wybranego przedmiotu. 6

T-A-3 Proces technologiczny obróbki skrawaniem wybranego elementu 7

T-L-1 Odlewanie stopów żelaza. 2

T-L-2 Obróbka plastyczna - badanie tłoczności blach. Badanie wskaźników właściwości plastycznych stopów
metali. 4

T-L-3 Łączenie i recycling tworzyw polimerowych 2

T-L-4 Procesy technologiczne obróbki skrawaniem 7

T-W-1
Proces produkcyjny i jego organizacja. Cykl zycia wyrobu: koncepcja, design, konstrukcja, technologia,
produkcja, eksploatacja, recycling i utylizacja. Wyrób i jego cechy: funkacjonalne, użytkowe, handlowe.
Charakterystyka procesów i technik produkcyjnych z uwagi na uzyskiwane cechy wyrobów i wymagania
stawiane przez rynek i proces produkcyjny.

5

T-W-2 Jakość i bezpieczeństwo wyrobów. Obowiązki producentów/ importerów - regulacje UE w zakiesie
bezpieczeństwa produktów. 1

T-W-3
Cele realizowane w procesie wytwórczym: nadanie kształtu, uzyskanie pożadanej struktury materiału,
uzyskanie efektów estetycznych, uzyskanie okreslonych właściwości fizycznych lub chemicznych,
łączenie elementów składowych w funkcjonalną całość. Zasady doboru procesów i technik
produkcyjnych.

2

T-W-4
Materiały naturalne i inżynierskie stosowane w technice, ich wydobycie i przygotowanie do dalszego
przetworzenia. Metale, stopy żelaza z węglem (staliwo/ żeliwo), metale nieżelazne.  Proces wytwarzania
stali. Tworzywa sztuczne. Metalurgia żelaza. Procesy stalownicze.

2

T-W-5 Struktura procesu produkcyjnego. System produkcyjny i wytwórczy. Budowa systemu wytwórczego.
Struktura procesu technologicznego obróbki przedmiotów. 3

Procesy i techniki produkcyjne
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-6 Dokumentacja technologiczna odlewu 1

T-W-7 Symulacje komputerowe zalewania formy i stygnięcia odlewu. 1

T-W-8 Techniki produkcyjne odlewów 2

T-W-9 Obróbka plastyczna metali na zimno i na goraco. Zjawisko umocnienia plastycznego. Zjawisko
rekrystalizacji. Sposoby walcowania. Rodzaje kucia. 2

T-W-10 Sposoby cięcia. Sposoby gięcia. Wyoblanie. Wytłaczanie. Ciągnienie. 1

T-W-11 Spawalnictwo - spawanie gazowe i elektryczne, plazmowe, spawanie termitowe, zgrzewanie, napawanie.
Gazy osłonowe, formowanie grani.  Zagrożenia przy pracach spawalnicznych. 2

T-W-12 Przetwórstwo i recycling tworzyw polimerowych 5

T-W-13 Technologiczność konstrukcji. Naddatki obróbkowe, przygotówka. Stopnie obróbki: obróbka zgrubna,
obróbka wykańczająca. Podstawoweh sposoby obobki: toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie. 2

T-W-14 Montaż maszyn. Proces technologiczny montażu i jego struktura. Metody i sposoby montażu maszyn 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

Studiowanie literatury 20A-A-2

Przygotowanie sprawozdania 11A-A-3

Konsultacje do ćwiczeń 2A-A-4

Zaliczenie ćwiczeń 2A-A-5

Uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

Studiowanie literatury 15A-L-2

Przygotowanie sprawozdań 16A-L-3

Konsultacje do laboratorium 2A-L-4

Zaliczenie laboratorium 2A-L-5

Uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Studiowanie literatury 9A-W-2

Przygotowanie do egzaminu 9A-W-3

Uczestnictwo w egzaminie 2A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny/ typowe środki audiowizualne (tablica, rzutnik przeźroczy, rzutnik komputerowy)

M-2 Ćwiczenia audytoryjne/ typowe środki audiowizualne (tablica, rzutnik przeźroczy, rzutnik komputerowy)

M-3 Ćwiczenia laboratoryjne/ stanowsko laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena ciągłaF

S-2 Sprawdzian ustny/ odpytywanie na zajęciachF

S-3 Sprawdzian pisemnyP

S-4 Egzamin pisemyP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03 P6S_WG C-1
S-2
S-3
S-4

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_C13_W01
Student powinien zdobyć po0dstawową wiedzę z procesów i
technik produkcyjnych w zakresie: odlewnictwa, obróbki
plastycznej, tworzyw polimerowych

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-12

Umiejętności

ZIIP_1A_U01 P6S_UW C-1
C-2

S-1
S-2
S-3
S-4

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_C13_U01
Student powinien wykazywać się umiejętnością w zakresie
doboru procesów i technik produkcyjnych

T-W-1
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-11
T-W-13
T-W-14

Kompetencje społeczne
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ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K03
ZIIP_1A_K06
ZIIP_1A_K07
ZIIP_1A_K08

P6S_KK
P6S_KO

C-1
C-2

S-1
S-2
S-3
S-4

T-A-2
T-W-1
T-W-2 M-1

M-2
M-3

ZIIP_1A_C13_K01
Student umie dokonywać wyboru odpowiednich procesów i
technik produkcyjnyc ze rozumieniem technicznych i
pozatechniczneych aspektów i skutków działalności
inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

T-W-3
T-W-6
T-W-14

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C13_W01 2,0 Student  nie posiada wiedzy w zakresie procesów i technik produkcyjnych

3,0 Student  posiada podstawową wiedzy w zakresie procesów i technik produkcyjnych w zakresie: odlewnictwa, obróbki
plastycznej, tworzyw polimerowych

3,5 student posiada wiedzę z przedmiotu na poziomie dość dobrym

4,0 student wykazuje się dobrą wiedzą z przedmiotu

4,5 student wykazuje sie wiedzą szczegółową w niektórych zagadnieniach

5,0 student wykazuje się szeroką wiedzą i mysleniem twórczym

Umiejętności
ZIIP_1A_C13_U01 2,0 Student nie posiada umiejętności doboru procesów i technik produkcyjnych

3,0 Student potrafi dobrać podstawowe procesy i techniki produkcyjne

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C13_K01 2,0

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Dobrzański L. A., Metaloznawstwo i obróbka cieplna, WSP, Warszawa, 1993

2. Erbel S., Kuczyński K., Marciniak Z., Obróbka plastyczna, WNT, Warszawa, 2011

3. Feld M., Podtsawy Projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa, 2003, ISBN 82-204-2841-6

4. Ferenc K., Spawalnictwo, WNT, Warszawa, 2007

5. Karpiński T., Inżynieria Produkcji, WNT, Warszawa, 2004, ISBN 83-204-2990-0

6. Perzyk M., Waszkiewicz J., Odlewnictwo, WNT, Warszawa, 2000

7. Sikora R., Przetwórstwo tworzyw wielkoczasteczkowych, Wydawnictwo Edukacyjne, Lublin, 1993

8. Szlezynger W., Tworzywa Sztuczne, Wydawnictwo Oświatowe, Rzeszów, 1998

9. Szwejcer M., Nogalska D., Metalurgia i odlewnictwometali, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2000

10. Tabor J., Rączka S., Odlewnictwo, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1996

Literatura uzupełniająca
1. Borowiecki B., Wybrane aspekty konstrukcji ukladow wlewowych dla odlewow zeliwnych w formach piaskowych, Wydawnictwo
Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2005
2. Dobrzański T., Rysunek Techniczny Maszynowy, WNT, Warszawa, 2006, ISBN 83-204-3263-4

3. Lewandowski L., Materiały formierskie i rdzeniowe, PWN, Warszawa, 2011

4. Marciniak Z., Konstrukcja Tłoczników, Ośrodek Techniczny Marciniak, 2002, ISBN 83-910970-0-5

5. Przybyłowicz K., Materiałowznawstwo, WNT, Warszawa, 1992

6. Ustasiak M., Kochmański P., Obróbka plastyczna, Skrypt Politechniki Szczecińskiej, 2004

7. Żuchowska W., Polimery Konstrukcyjne, WNT, Warszawa, 2000
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C14

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy automatyzacjiPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 5 15 1,3 0,30 zaliczenieA

laboratoria 5 15 1,3 0,26 zaliczenieL

wykłady 5 30 2,4 0,44 egzaminW

Grudziński Marek (marek.grudzinski@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Miądlicki Karol (Karol.Miadlicki@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Algebra i analiza matematyczna

W-2 Fizyka (w zakresie szkoły średniej)

W-3 Zapoznanie z budową i działaniem sterowników PLC oraz opanowanie podstaw ich programowania.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami automatyzacji.

C-2 Zapoznanie studenta z budową i działaniem podstawowych urządzeń wykorzystywanych w układach sterowania i regulacji.

C-3 Ogólna wiedza na temat automatyzacji i robotyzacji złożonych systemów produkcyjnych z uwzględnieniem ich elementów
składowych i podsystemów technologicznych.

C-4 Opanowanie teoretycznych i praktycznych umiejętności projektowania (syntezy i analizy) złożonych układów cyfrowych.

C-5 Zapoznanie z budową i działaniem sterowników PLC oraz opanowanie podstaw ich programowania.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Analiza funkcjonalna przykładowych, rzeczywistych układów regulacji. 2

T-A-2 Identyfikacja analityczna mechanicznych i elektrycznych obiektów automatyki – schematy blokowe. 2

T-A-3 Budowa układów automatyki cyfrowej – przekaźniki i elementy logiczne. 2

T-A-4 Synteza układów cyfrowych - projektowanie układów przełączających. 4

T-A-5 Przewidywanie przyszłych stanów i procesów w automatyce. 1

T-A-6 Sterowniki programowalne PLC – język  LAD i przykłady algorytmów sterownia. 2

T-A-7 Zaliczenie ćwiczeń. 2

T-L-1 Analiza połączenia regulatora z obiektem – opis zmiennych, identyfikacja i badanie stabilności układów
przeprowadzone w programie symulacyjnym Matlab/Simulink 2

T-L-2 Analiza połączeń i funkcjonowania elementów przekaźnikowych w automatyzacji w programie MultiSim. 2

T-L-3 Analiza połączeń i funkcjonowania elementów logicznych w automatyzacji w programie MultiSim. 2

T-L-4 Synteza układów cyfrowych – analiza przykładowych układów sterowania w oprogramowaniu
symulacyjnym. 4

T-L-5 Programowanie sterowników PLC w oprogramowaniu symulacyjnym. 2

T-L-6 Sterowanie układami napędowymi i wykorzystanie układów sensorycznych w oprogramowaniu
symulacyjnym. 2

T-L-7 Zaliczenie końcowe. 1

T-W-1 Rozwój automatyzacji – rys historyczny, czynniki stymulujące rozwój automatyzacji, zakres i
problematyka badawcza. 2

Podstawy automatyzacji
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-2
Podstawowe pojęcia automatyzacji. Struktura funkcjonalna i elementy układów sterowania otwartego i
automatycznej regulacji. Przykłady rzeczywistych układów regulacji. Cel regulacji. Typy obiektów i
sygnałów w układach regulacji.

3

T-W-3 Warianty technicznych rozwiązań układów sterowania i regulacji – układy mechaniczne, elektryczne i
mieszane. Schematy blokowe. 2

T-W-4 Przewidywanie przyszłych stanów i procesów w automatyce. 2

T-W-5 Układy automatyki cyfrowej – przekaźniki i elementy logiczne. Cyfrowe bloki funkcjonalne. 2

T-W-6 Synteza układów cyfrowych - projektowanie układów przełączających. 5

T-W-7 Sterowniki programowalne PLC (konstrukcja, zasady i języki programowania, zasady projektowania
algorytmów sterownia). 2

T-W-8 Definicje klasyfikacja i zastosowanie manipulatorów przemysłowych – schematy blokowe układów ruchu. 2

T-W-9 Układy napędowe – wymagania dla napędów, charakterystyka nowoczesnych napędów, zastosowanie. 2

T-W-10 Układy pomiarowe, sensoryczne i układy kodowania. 2

T-W-11 Architektury systemów sterowania. 2

T-W-12 Elastyczne systemy wytwarzania – podsystemy transportu, magazynowania, manipulacji. 2

T-W-13 Zadania układów i podsystemów nadzorowania i diagnostyki. 1

T-W-14 Sztuczna inteligencja w automatyzacji. 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach. 15A-A-1

Samodzielna realizacja zadań i przygotowanie do zaliczenia. 14A-A-2

Konsultacje do ćwiczeń. 2A-A-3

Udział w zaliczeniu. 2A-A-4

Udział w zajęciach i zaliczeniu. 15A-L-1

Opracowanie sprawozdań. 10A-L-2

Przygotowanie do zaliczenia zajęć. 7A-L-3

Konsultacje. 1A-L-4

Uczestnictwo w wykładach. 30A-W-1

Egzamin. 2A-W-2

Konsultacje do wykładu. 2A-W-3

Przygotowanie do egzaminu i studia literaturowe. 26A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny z prezentacją.

M-2 Cwiczenia przedmiotowe w rozwiązywaniu zadań.

M-3 Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Wykład: egzamin pisemny.P

S-2 Ćwiczenia: krótkie pisemne sprawdziany na początku zajęć.F

S-3 Ćwiczenia laboratoryjne: krótkie pisemne sprawdziany na początku zajęć.F

S-4 Ocena sprawozdań i raportów z zajęć.F

S-5 Zaliczenie końcowe na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz odpowiedzi ustnej.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W05 P6S_WG

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

S-1

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

M-1

ZIIP_1A_C14_W01
Student powinien znać podstawowe pojęcia związane z
automatyką, scharakteryzować budowę i działanie układu
regulacji automatycznej, powinien scharakteryzować budowę i
działanie układów regulacji cyfrowej, ze szczególnym
uwzględnieniem sterowników programowalnych PLC. Powinien
posiadać ogólną wiedzę na temat automatyzacji i robotyzacji
prostych systemów produkcyjnych z uwzględnieniem ich
elementów składowych i podsystemów technologicznych.

T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13
T-W-14

Umiejętności
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ZIIP_1A_U18
ZIIP_1A_U26

P6S_UU
P6S_UW P6S_UW

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

S-2
S-3
S-4
S-5

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-A-6

M-2
M-3

ZIIP_1A_C14_U01
Student posiada umiejętność dokonywania analizy funkcjonalnej
rzeczywistego układu sterowania i regulacji, potrafi
zaprojektować i zaimplementować złożony układ cyfrowy jak
również algorytmy sterowania z wykorzystaniem sterowników
PLC. Umiejętnie porusza się w tematyce automatyzacji i
robotyzacji prostych systemów produkcyjnych z uwzględnieniem
ich elementów składowych i podsystemów technologicznych.

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

S-4
S-5

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-A-6
T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-W-1

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_C14_K01
Świadomie rozumie potrzeby dokształcania się, gdyż kolejne
generacje rozwiązań sprzętowych będą wnosiły nowy zakres
wiedzy.

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13
T-W-14

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C14_W01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania.

Umiejętności
ZIIP_1A_C14_U01 2,0 Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań. Przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych nie potrafi wyjaśnić sposobu działania

i ma problem z formułowaniem wniosków.
3,0 Student rozwiązuje podstawowe zadania. Popełnia błędy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie ale w sposób bierny.

3,5 Student posiadł umiejętność w stopniu pośrednim między 3,0 a 4,0.

4,0 Student umiejętnie kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny i potrafi
interpretować uzyskane wyniki.

4,5 Student posiadł umiejętność w stopniu pośrednim między 4,0 a 5,0.

5,0
Student bardzo dobrze kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi posiłkując się
właściwymi technikami obliczeniowymi. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, jest aktywny i potrafi ocenić metodę i
uzyskane wyniki.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C14_K01 2,0 Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów. Przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w

zespołach nie angażuje się na rozwiązywanie zadań.

3,0 Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, obliczeniowych czy
symulacjach.

3,5
4,0 Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu prezentacji wyników, obliczeń czy przeprowadzonej symulacji.

4,5
5,0 Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu postawionych

problemów. Student czynnie uczestniczy w pracach zespołowych.

Literatura podstawowa
1. Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania obrabiarki i systemy obróbkowe, WNT, Warszawa, 2000

2. Honczarenko J., Roboty przemysłowe, WNT, Warszawa, 2010

3. A. Piegat, Wprowadzenie do automatyki, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1995

4. J. Kostro, Elementy, urządzenia i układy automatyki, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1983

5. S. Węgrzyn, Podstawy automatyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1980
6. Broel-Plater B., Sterowniki programowalne właściwości i zasady stosowania, Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej, Szczecin,
2000

Literatura uzupełniająca
1. A. Markowski, J. Kostro, A. Lewandowski, Automatyka w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa,
1985
2. W. Findeisen, Poradnik inżyniera automatyka, Wydawnicto Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1973

3. Astrom K., Hagglund T., PID controllers : Theory, design and tuning, Instrument Society of America, NY, 1995
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C15

2,0

zaliczenie polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Zarządzanie personelemPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 5 15 1,0 0,41 zaliczenieA

wykłady 5 15 1,0 0,59 zaliczenieW

Sobczak Tomasz (Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Biniek Agata (Agata.Biniek@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawy nauki o  przedsiębiorstwie

W-2 Podstawy nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwem

W-3 Podstawy ekonomii

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów z zasadami i  metodami realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

C-2 Ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia i wykorzystania narzędzi w procesie realizacji funkcji personalnej

C-3 Troska o indywidualny rozwój, uczenie się i nastawienie na współpracę grupową

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Elementy  funkcji kadrowej 2

T-A-2 Formułowanie strategii personalnej przedsiębiorstwa 2

T-A-3 Analiza pracy 2

T-A-4 Dobór personelu do przedsiębiorstwa 2

T-A-5 Projekt systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie 2

T-A-6 Projekt systemu oceniania pracowników 2

T-A-7 Szkolenie i rozwój pracowników 2

T-A-8 Audyt i ocena funkcji kadrowej 1

T-W-1 Pojęcie i elementy funkcji kadrowej.  Podstawowe modele zarządzania personelem 2

T-W-2 Strategia personalna przedsiębiorstwa. 2

T-W-3 Metody planowania potrzeb kadrowych 2

T-W-4 Dobór i derekrutacja personelu 2

T-W-5 System motywacyjny przedsiębiorstwa 2

T-W-6 Ocenianie pracowników 2

T-W-7 Szkolenie i rozwój pracowników 2

T-W-8 Organizacja i ocena funkcji kadrowej 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo studenta w ćwiczeniach audytoryjnych 15A-A-1

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 8A-A-2

Konsultacje u prowadzącego zajęcia 2A-A-3

Zarzdzanie personelem
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Uczestnictwo studenta w wykładach 15A-W-1

Samodzielne przygotowanie studenta do zaliczenia  przedmiotu 10A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 Metoda projektów

M-3 Prezentacje

M-4 Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie końcowe przedmiotu w formie pisemnejP

S-2 Zaliczenie  prac realizowanych na ćwiczeniach audytoryjnychF

S-3 Ocena postawy i aktywności studenta w trakcie  pracy grupowej na zajęciach audytoryjnychF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W10
ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-1 S-1

T-A-1
M-1

ZIIP_1A_C15_W01
ma wiedzę w zakresie podstawowych czynności składających się
na funkcję kadrową w przedsiębiorstwie

T-W-1

ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-1 S-1
T-W-1

M-1
ZIIP_1A_C15_W02
charakteryzuje podstawowe strategie personalne i objaśnia
mechanizm modelu kapitału ludzkiego i modelu sita

ZIIP_1A_W11
ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-1 S-1

T-W-8
M-1

ZIIP_1A_C15_W03
ma wiedzę w zakresie organizacji zarządzania personelem w
przedsiębiorstwie

ZIIP_1A_W09
ZIIP_1A_W10
ZIIP_1A_W11
ZIIP_1A_W16

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1 S-1

T-A-3
M-1

ZIIP_1A_C15_W04
wymienia i charakteryzuje podstawowe metody planowania
potrzeb kadrowych, opisuje podstawowe źródła i techniki
rekrutacji personelu oraz ma wiedzę z zakresu derekrutacji

T-W-3

ZIIP_1A_W11
ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-1 S-1

T-A-5
M-1

ZIIP_1A_C15_W05
ma wiedzę z zakresu tworzenia, stosowania i doskonalenia
systemu motywacyjnego, systemu oceniania i systemu szkoleń i
rozwoju pracowników

T-W-5

Umiejętności
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U22
ZIIP_1A_U24

P6S_UO
P6S_UW P6S_UW C-2 S-2

T-A-3 M-2
M-3
M-4

ZIIP_1A_C15_U01
tworzy opis stanowiska pracy i profil wymagań

ZIIP_1A_U09
ZIIP_1A_U24 P6S_UO C-2 S-2

T-A-4 M-2
M-3
M-4

ZIIP_1A_C15_U02
projektuje system doboru personelu do organizacji

ZIIP_1A_U11
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U20

P6S_UK
P6S_UW C-2 S-2

T-A-5 M-2
M-3
M-4

ZIIP_1A_C15_U03
konstruuje system wynagrodzeń

T-W-5

ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U20
ZIIP_1A_U22
ZIIP_1A_U24

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UW

P6S_UW C-2 S-2
T-A-6 M-2

M-3
M-4

ZIIP_1A_C15_U04
tworzy system oceny pracowników

T-W-6

ZIIP_1A_U24 P6S_UO C-2 S-2
T-A-8 M-2

M-3
M-4

ZIIP_1A_C15_U05
tworzy zbiór wskaźników do oceny funkcji kadrowej

T-W-8

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-3 S-2
T-A-7

M-4
ZIIP_1A_C15_K01
rozumie potrzebę uczenia się i rozwoju w realizacji
indywidualnej ścieżki kariery

T-W-7

ZIIP_1A_K03 P6S_KO C-3 S-3T-A-7 M-4ZIIP_1A_C15_K02
ma świadomość odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej

T-W-7

ZIIP_1A_K04
ZIIP_1A_K07 P6S_KO C-2 S-2

S-3
T-A-2
T-A-7 M-4

ZIIP_1A_C15_K03
ma świadomość konieczności wprowadzania zmian do
organizacji

T-W-8

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
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Wiedza
ZIIP_1A_C15_W01 2,0 Student nie wymienia podstawowych czynności składających się na funkcję kadrową w przedsiębiorstwie

3,0 Student wymienia podstawowe czynności składające się na funkcję kadrową w przedsiębiorstwie

3,5 Student wymienia i w ograniczonym stopniu opisuje podstawowe czynności składające się na funkcję kadrową w
przedsiębiorstwie

4,0 Student wymienia i opisuje podstawowe czynności składające się na funkcję kadrową w przedsiębiorstwie

4,5 Student wymienia, opisuje i proponuje kierunki doskonalenia podstawowych czynności składające się na funkcję kadrową w
przedsiębiorstwie

5,0 Student wymienia, opisuje, proponuje kierunki doskonalenia, uwzględniając najnowsze rozwiązania w zakresie
podstawowych czynności składające się na funkcję kadrową w przedsiębiorstwie

ZIIP_1A_C15_W02 2,0 Student w niewystarczającym stopniu charakteryzuje podstawowe strategie personalne i nie objaśnia machanizmu modelu
kapitału ludzkiego i modelu sita

3,0 Student  charakteryzuje podstawowe strategie personalne i objaśnia machanizm modelu kapitału ludzkiego i modelu sita

3,5 Student  charakteryzuje podstawowe strategie personalne, objaśnia machanizm modelu kapitału ludzkiego i modelu sita i
próbuje określić mocne i słabe strony wybranej przez siebie strategii i modelu

4,0 Student  charakteryzuje podstawowe strategie personalne, objaśnia machanizm modelu kapitału ludzkiego i modelu sita.
Określa mocne i słabe strony wskazanej przez nauczciela  strategii i modelu

4,5 Student  charakteryzuje podstawowe strategie personalne, objaśnia machanizm modelu kapitału ludzkiego i modelu sita.
Porównuje mocne i słabe strony strategii i modelu

5,0
Student  charakteryzuje podstawowe strategie personalne, objaśnia machanizm modelu kapitału ludzkiego i modelu sita.
Porównuje mocne i słabe strony strategii i modelu. Proponuje działania usprawniające e zakresie planowania, wdrożenia i
kontroli strategii personalnych.

ZIIP_1A_C15_W03 2,0 Student nie ma wiedzy w zakresie organizacji zarządzania personelem w przedsiębiorstwie

3,0 Student ma podstawową wiedzę w zakresie organizacji zarządzania personelem w przedsiębiorstwie

3,5 Student ma podstawową wiedzę w zakresie organizacji zarządzania personelem w przedsiębiorstwie, podaje niektóre
elementy organizacji zarządzania personelem

4,0 Student ma wiedzę w zakresie organizacji zarządzania personelem w przedsiębiorstwie, podaje wszystkie elementy i zasady
organizacji zarządzania personelem

4,5
Student ma wiedzę w zakresie organizacji zarządzania personelem w przedsiębiorstwie, podaje wszystkie elementy i zasady
organizacji zarządzania personelem. Podaje przykład struktury działu personalnego w przedsiębiorstwie, omawiając
obowiązki i zadania wybranego samodzielnie stanowiska pracy w tym dziale.

5,0
Student ma wiedzę w zakresie organizacji zarządzania personelem w przedsiębiorstwie, podaje wszystkie elementy i zasady
organizacji zarządzania personelem. Podaje możliwe koncepcje struktury działu personalnego w przedsiębiorstwie, omawia
obowiązki i zadania wybranego przez nauczyciela stanowiska pracy w tym dziale. Proponuje kierunki doskonalenia
organizacji zarządzania personelem

ZIIP_1A_C15_W04 2,0 Student nie wymienia i nie charakteryzuje podstawowych metod planowania potrzeb kadrowych, opisuje podstawowe źródła
i techniki rekrutacji personelu oraz ma wiedzę z zakresu derekrutacji

3,0 Student wymienia i charakteryzuje podstawowe metody planowania potrzeb kadrowych, opisuje  podstawowe źródła i
techniki rekrutacji personelu oraz ma wiedzę  z zakresu derekrutacji

3,5 Student wymienia i charakteryzuje metody planowania potrzeb kadrowych, opisuje sposób źródła i techniki rekrutacji
personelu oraz ma wiedzę  z zakresu derekrutacji. Podaje podstawowe metody i techniki derekrutacji

4,0 Student wymienia, charakteryzuje i porównuje metody planowania potrzeb kadrowych, wskazując wady i zalety
podstawowych źródeł i technik rekrutacji personelu oraz ma wiedzę z planowania procesu derekrutacji

4,5
Student wymienia, charakteryzuje, porównuje i wskazuje najskuteczniejsze metody planowania potrzeb kadrowych, podaje
uwarunkowania wyboru źródeł i technik rekrutacji personelu oraz ma wiedzę z planowania, wdrażania i kontrolii procesu
derekrutacji

5,0
Student wymienia, charakteryzuje, porównuje i wskazuje najskuteczniejsze metody planowania potrzeb kadrowych, podaje
uwarunkowania wyboru źródeł i technik rekrutacji personelu oraz ma wiedzę z planowania, wdrażania i kontrolii procesu
derekrutacji. Podaje kierunki doskonalenia zarówno metod planowania, jak i żródeł i technik rekruyacji

ZIIP_1A_C15_W05 2,0 Student nie ma wiedzy z zakresie tworzenia, stosowania i doskonalenia systemu motywacyjnego, systemu oceniania i
systemu szkoleń i rozwoju pracowników

3,0 Student ma wiedzę z zakresu tworzenia, stosowania i doskonalenia systemu motywacyjnego, systemu oceniania i systemu
szkoleń i rozwoju pracowników

3,5 Student ma wiedzę z zakresu tworzenia, stosowania i doskonalenia systemu motywacyjnego, systemu oceniania oraz
systemu szkoleń i rozwoju pracowników. Wiąże wymienione systemy między sobą.

4,0 Student ma wiedzę z zakresu tworzenia, stosowania i doskonalenia systemu motywacyjnego, systemu oceniania i systemu
szkoleń i rozowju pracowników. Identyfikuje powiązania między tymi systemami. Wyjaśnia efekt synergii.

4,5
Student ma wiedzę z zakresu tworzenia, stosowania i doskonalenia systemu motywacyjnego, systemu oceniania i systemu
szkoleń i rozowju pracowników. Identyfikuje i analizuje powiązania między tymi systemami, jak i innymi systemami
działającymi w przedsiębiorstwie. Wyjaśnia efekt synergii.

5,0
Student ma wiedzę z zakresu tworzenia, stosowania i doskonalenia systemu motywacyjnego, systemu oceniania i systemu
szkoleń i rozowju pracowników. Identyfikuje i analizuje powiązania między tymi systemami, jak i innymi systemami
działającymi w przedsiębiorstwie. Wyjaśnia efekt synergii. Wskazuje kierunki doskonalenia funkcjonowania tych systemów,
analizując ich mocne i słabe strony.

Umiejętności
ZIIP_1A_C15_U01 2,0 Student nie tworzy opisy stanowiska pracy i profilu wymagań

3,0 Samodzielnie tworzy opis stanowiska pracy i profil wymagań

3,5
4,0
4,5
5,0
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Umiejętności
ZIIP_1A_C15_U02 2,0 Student nie projektuje systemu doboru personelu do organizacji

3,0 Student projektuje system doboru personelu do organizacji

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_C15_U03 2,0 Student nie konstruuje systemu wynagrodzeń

3,0 Student samodzielnie konstruuje sytem wynagrodzeń

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_C15_U04 2,0 Student nie tworzy sytemu oceny pracowników

3,0 Student samodzielnie tworzy sytem oceny pracowników

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_C15_U05 2,0 Student nie tworzy wskaźników do oceny funkcji kadrowej

3,0 Student tworzy zbiór wskaźników do oceny funkcji kadrowej

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C15_K01 2,0 Student nie rozumie potrzeby uczenia się i rozwoju w realizacji indywidualnej ścieżki kariery. Student nie potrafi uzasadnić

tej potrzeby. Student nie podejmuje inicjatywy w zakresie samodzielnego uczenia się i rozwoju.

3,0
Student rozumie potrzebę uczenia się i rozwoju w realizacji indywidualnej ścieżki kariery. Student uzasadnia potrzebę
uczenia się i rozowju. Student potrafi uzasadnić potrzebę uczenia się i rozwoju. Student podejmuje inicjatywy w zakresie
samodzielnego uczenia się i rozwoju.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_C15_K02 2,0 Student bazuje na pracy innych

3,0 Student wykonuje powierzone mu zadania w ramach zespołu

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_C15_K03 2,0 Student nie wykazuje zachowań ukierunkowanych na zmianę

3,0 Student podejmuje działania ukierunkowane na wprowadzanie zmian w organizacji

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. red. T. Listwan, Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa, 2004
2. red. H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2006

Literatura uzupełniająca
1. red. A. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w firmie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 2004

2. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metd, Antykwa, Kraków, 1998

3. M. Armstrong, Zarzadzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 2001
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C16

6,0

egzamin polski

6,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Bazy danychPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 4 30 1,7 0,26 zaliczenieL

projekty 4 15 2,6 0,30 zaliczenieP

wykłady 4 15 1,7 0,44 egzaminW

Lachowicz Maria (Maria.Lachowicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Krakowiak Magdalena (Magdalena.Krakowiak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz programu Microsoft Office Excel 2007 określone podstawą
programową zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie studentów z zasadami projektowania, tworzenia, ochrony i wykorzystania systemów relacyjnych  baz danych
oraz nowymi trendami rozwojowymi z zakresu baz danych

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 Instalacja i konfiguracja systemu baz danych MS SQL Server. Omówienie zasad dostepu i korzystania z
sytemu. 2

T-L-2
Tworzenie baz danych w srodowisku MS SQL server. Modyfikacja i edycja tabeli. Tworzenie diagramu
ERD. Tworzenie widoków. Sortowania zagnieżdżone. Zapytania wybierające.
Archiwizacja bazy. Polecenia Back-Up i Restore

6

T-L-3
Przetwarzaie danych tekstowych. Zastosowania symboli grupowych oraz funkcji tekstowych w
zapytaniach wybierających. Tworzenie zapytań wybierających wielokryterialnych z operatorami AND i
OR.

4

T-L-4 Przetwarzanie danych. Tworzenie widoków z wyrażeniami. Konwersje typów danych. Konwersje wartości
Null. Przetwarzanie danych typu data i czas. Zastosowania funkcji wbudowanych z kategori data i czas 4

T-L-5 Agregacja danch. Tworzenie zapytń z funkcjami agregującymi. Złączenia lewo i prawo stronne w
zapytaniach złożonych. 4

T-L-6 Zapytania odwołujace się do podzapytań. Złączenia lewo i prawo stronne w zapytaniach złożonych.
Złączenia wenętrzne. Zpytania wybierajace odwołujące się do stałych tablicowych. 6

T-L-7 Normalizacja bazy jednotabelarycznej. 4

T-P-1 Omówienie zasad zaliczenia projektu. 1

T-P-2

Tworzenie modelu koncepcyjnego przykładowej bazy danych. Analiza opisu tekstowego.  Ustalenie celu i
zakresu  projektu.  Przeprowadzenie procesu modelowania danych (model SERM): wyodrębnienie encji i
ich atrybutów. Określenie typów relacji zachodzących pomiędzy encjami. Określenie kierunków
dziedziczenia. Zaprojektowanie relacyjnej bazy danych z użyciem diagramów ERD. Transformacja
diagramu ERD do modelu fizycznego relacyjnej bazy danych.
Normalizacji  baz danych – sprowadzanie do 3NF. Redukcja wielowartościowości i zależności
połączeniowej.

6

T-P-3 Sprawdzenie przygotowania teoretycznego do pracy nad własnym projektem. Uzgodnienie tematyki i
zakresu  projektów realizowanych w zespołach dwu osobowych. 2

T-P-4 Praca nad włanym projektem. Utworzenie modelu logicznego i diagramu SERM i diagramu ERD. 4

T-P-5 Zaliczenie projektu. 2

T-W-1 Wprowadzenie do baz danych. Podstawowe pojęcia : baza danych, system bazy danych, system
zarządzania bazą danych. Przykłady komercyjnych systemów z bazami danych. 2

Bazy danych
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-2
Modelowanie danych charakterystyka poszczególnych faz (zakres prac i efekty końcowe).  Definicja
modelu danych. Chronologiczny przegląd modeli danych. Model logiczny i fizyczny bazy danych. Projekt
koncepcyjny - model SERM

2

T-W-3

Zasady projektowania relacyjnych baz danych. Projekt koncepcyjny - model zwiazków encji. Diagramy
strukturalne w projektowaniu struktury logicznej bazy danych. Diagramy ERD. Transformacja diagramów
ERD na tabele relacyjnej bazy danych. Anomalie błędnie zaprojektowanej struktury danych.
Normalizacja i projektowanie relacyjnych struktur baz danych. Fazy normalizacji. Definicja
zależności funkcyjnych zwykłych, przechodnich, wielowartościowych i połączeniowych.
Przykłady normalizacji tabel.

4

T-W-4

Zasady i metody dostepu do relacyjnych baz danych – interfejs zapytań, program w języku
programowania z wywołaniem operacji na bazie danych. Zarzadzanie danymi. Języki zapytań
w relacyjnych bazach danych – podział jezyków i krótka ich charakterystyka. Jezyki
definiowania i manipulacji danymi (DDL, DML). Jezyk SQL. Podstawowe konstrukcje jezyka
DDL i DML w SQL. Zapytanie selekcyjne. Operatory logiczne i arytmetyczne, operator „in”,
„exists”, „like”, „between”. Funkcje agregujace. Klauzule „group by”, „order by” oraz
„having”. Zapytania zagnieżdżone. Kasowanie, wstawianie i aktualizacja danych bazy
danych w SQL.  Widoki w relacyjnej bazie danych. Tworzenie widoków w SQL.

2

T-W-5

Ochrona baz danych. Metody ochrony integralnosci baz danych – asercje, wiezy domenowe i
wiezy globalne. Przykłady. Ochrona baz danych przed niepowołanym dostepem i przed
awaria – metody. Przykłady.
Współbieznosc i wielodostep do bazy danych. Pojecie transakcji. Przykłady transakcji.
Zarzadzanie transakcjami. Metody blokowania elementów bazy danych. Protokół
dwufazowego blokowania i wypełnienia. Szeregowalnosc transakcji. Zakleszczenia

2

T-W-6 Normalizacja bazy danyh.  Jezyk SQL - charakterystyka typy zastosowań, składnia poszczególnych
instrukcji 2

T-W-7
Wprowadzenie do hurtowni i magazynów danych. Modele danych w hurtowniach danych –
wymiary i fakty. Metody projektowania magazynów i hurtowni danych. Narzedzia OLAP w
bazach i hurtowniach danych.

1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział studenta w zajęciach laboratoryjnych 30A-L-1

Przygotowanie teoretyczne do  laboratoriów 6A-L-2

Zadania domowe - praca własna studenta. Przygotowanie do zaliczenia laboratoriów 5A-L-3

Konsultacje do laboratoriów 1A-L-4

Udział studenta w zajęciach 13A-P-1

Instalacja MS Sql Server. 8A-P-2
Realizacja  własnego zadania pojektowego. Zaprojektownie bazy relacyjnej. Realizacja projektu w
środowisku MS SQL Server 2007. Konsultacje 43A-P-3

Zaliczenie projektu 2A-P-4

Udział studenta w wykładach 15A-W-1

Przygotowanie do  egzaminu. Studia literaturowe. Konsultacje 22A-W-2

Egzamin z treści przedstawionych na wykładzie 6A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Metoda objaśniająco-poglądowa - wykład z prezentacjami i przykładami.

M-2 Ćwiczenia i laboratorium -  Metoda problemowa z dyskusją - w ramach zajęć praktycznych realizacja zadań indywidualnych.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie pisemne z pytaniami w formie wyboru i opisu oraz z pytaniami praktycznymi.P

S-2 Ocena przygotowania do zajęć (wejściówek),  aktywnej obecności na zajęciach oraz dokumentacji własnego projektuF

S-3 Sprawdzian praktyczny przy komputerze umiejętności realizacji zapytań w języku SQL. Ocena realizacji projektu
własnegoF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03 P6S_WG C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-4
T-L-5
T-W-2

M-1
M-2

ZIIP_1A_C16_W01
Wiedza z zakresu projektowania relacyjnych baz danych.
Wiedza z zakresu jezyków zapytan do baz danych a w
szczególnosci znajomość języka SQL i zasad jego użycia

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Umiejętności



[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U21

P6S_UK
P6S_UW C-1 S-2

S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-4
T-L-5
T-P-1
T-P-2
T-P-3
T-P-4

M-2

ZIIP_1A_C16_U01
Umiejętność modelowania danych dla  relacyjnej bazy danych.
Umiejętność projektowania struktury logicznej i fizycznej bazy
relacyjnej. Umiejetność utworzenia bazy danych w systemie MS
SQL Server 2008. Umiejetność formułowania zadań do bazy
danych w języku
SQL.

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K07 P6S_KO C-1 S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-4
T-L-5
T-W-2

M-2
ZIIP_1A_C16_K01
Zajęcia praktyczne powinny rozwinąć kreatywność i
ukształtować potrzebę ciągłego samokształcenia się w celu ich
wykorzystania  w przyszłych zadaniach zawodowych.

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C16_W01

2,0
Student nie zna pojęć, terminologii i metodyki dotyczącej  projektowania  relacyjnych baz dnych o  bardzo prostej strukturze.
Nie zna składni języka SQL w stopniu umożliwiającym tworzenie prostych zapytań wybierających, agregujących i
przetwarzających dane

3,0
Student zna pojęcia, terminologię i metodykę dotyczącą  projektowania  relacyjnych baz dnych o  bardzo prostej strukturze.
Zna składnię języka SQL w stopniu umożliwiającym tworzenie prostych zapytań wybierających, agregujących i
przetwarzających dane

3,5 Student ma wiedzę pośrednią pomiedzy ocena 3,0 i 4,0

4,0
Student zna pojęcia, terminologię i metodykę dotyczącą  projektowania  relacyjnych baz dnych o o bardzo niezbyt
skomplikowanej strukturze.   Zna składnię języka SQL w stopniu umożliwiającym tworzenie prostych i złozonych zapytań
wybierających, agregujących i przetwarzających dane wszystkich typów  podstawowych.

4,5 Student ma wiedzę pośrednią pomiedzy ocena  4,0 i 5,0

5,0
Student zna pojęcia, terminologię i metodykę dotyczącą  projektowania  relacyjnych baz dnych o skomplikowanej strukturze.
Zna składnię języka SQL w stopniu umożliwiającym tworzenie złożonych zapytań wybierających, agregujących i
przetwarzających dane wszystkich typów  podstawowych. oraz wymagających stosowania  konwersji typów

Umiejętności
ZIIP_1A_C16_U01 2,0 Student nie potrafi  zaprojektowć  relacyjnej baz danych o  bardzo prostej strukturze.  Nie potrafi utworzyć w języku SQL

zapytań wybierających, agregujących i przetwarzających dane

3,0 Student  potrafi  zaprojektowć  i zrealizować relacyjną bazę danych o  bardzo prostej strukturze w systemie MS Sql Server
2008 i potrafi utworzyć w języku SQL zapytania wybierające, agregujące i przetwarzające dane w języku SQL

3,5 Student ma wiedzę pośrednia pomiedzy ocena 3,0 i 4,0

4,0 Student  potrafi  zaprojektowć  i  zrealizować relacyjną bazę danych o  złożonej strukturze w systemie MS SQL Server 2008 i
potrafi utworzyć  proste i złożone zapytania wybierające, agregujące i przetwarzające dane

4,5 Student ma wiedzę pośrednia pomiedzy ocena 4,0 i 5,0

5,0
Student  potrafi  zaprojektowć  i zrealizować relacyjną bazę danych o  złożonej strukturze w systemie MS Sql Server 2008 i
potrafi utworzyć  złożone zapytania wybierające, agregujące i przetwarzające dane wymagające zastosowania konwersji
typów, złączeń i podzapytań w języku SQL. Potrafi zaprojektować i wykonać interfejs graficzny do wprowadzania danych
Potrafi zaprojektować i wygenerować raport  tabelaryczny i z elementami graficznymi

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C16_K01 2,0 Student nie potrafi samodzielnie zamodelować danych dla potrzeb bazy relacyjnej zdefiniować  w jezyku SQL zapytań do

bazy

3,0 Student wykazuje ograniczoną samodzielność i kreatywność w zadaniach projektowania bazy relacyjnej i definiowanu
zapytań do bazy w jezyku SQL

3,5 Student wymaga wskazówek  wcelu opracowania rozwiązania zadania.

4,0 Student pracuje samodzielnie na zajęciach i nad pracami domowymi.

4,5 Student pracuje samodzielnie, wykazuje znaczną kreatywność na zajęciach i w pracach domowych.

5,0 Student wykazuje pełną samodzielność, kreatywność i inowacyjność w trakcie pracy na zajęciach i  w rozwiązywaniu  zadań
domowych.

Literatura podstawowa
1. Beynon-Davies P., Systemy baz danych., WNT, Warszawa, 2006

2. Ullman J., Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, Warszawa, 2000

3. Riordan R., Projektowanie systemów relacyjnych baz danych, RM, Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca
1. Mendrola D., Szeliga M., Praktyczny kurs SQL, Helion, 2011, II
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Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna
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3,0

zaliczenie polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Grafika inżynierska (komputerowa)Przedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 30 2,0 0,38 zaliczenieL

wykłady 3 15 1,0 0,62 zaliczenieW

Jastrzębski Daniel (Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Umiejętność tworzenia konstrukcji geometrycznych (wyniesiona ze szkoły średniej i gimnazjum)

W-2 Informatyka (elementarna wiedza z zakresu obsługi oprogramowania)

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Znajomość technik przetwarzania grafiki w technice komputerowej

C-2 Nabycie umiejętności przedstawienia przestrzennych utworów geometrycznych na płaszczyźnie

C-3 Nabycie elementarnej umiejętność posługiwania się wybranym programem komputerowego wspomagania projektowania

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Zapoznanie z programem komputerowym pracującym techniką rastrową 5

T-L-2 Zapoznanie z programem komputerowym pracującym techniką wektorową 5

T-L-3 Przedstawienie przestrzennych utworów geometrycznych na płaszczyźnie – szkicowanie 10

T-L-4 Zastosowanie programu komputerowo wspomaganego projektowania w zakresie opracowania
dokumentacji technicznej 10

T-W-1 Metody przetwarzania grafiki w technice komputerowej: grafika rastrowa i wektorowa 2

T-W-2 Rzutowanie: rzut równoległy, środkowy (perspektywa), aksonometryczny, przekroje brył 4

T-W-3 Rysunek techniczny: normy, formaty arkuszy, wymiarowanie, linie rysunkowe, metody przedstawiania
kształtów 4

T-W-4 Przykładowy program komputerowy wspomagający opracowanie rysunków technicznych 4

T-W-5 Oprogramowanie realizujące koncepcje komputerowo wspomaganego projektowania 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w laboratoriach 30A-L-1

Przygotowanie się do ćwiczeń 11A-L-2

Wykonanie zadań domowych 7A-L-3

Konsultacje 2A-L-4

Udział w wykładach 15A-W-1

Przygotowanie do zaliczenie, zaliczenie 10A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Metoda podająca: wykład informacyjny

M-2 Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne

Grafika inynierska (komputerowa)
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Egzamin ustnyP

S-2 Ocena nabytych umiejętności przez sprawdzenie zadań postawionych w czasie wykonywania ćwiczeń
laboratoryjnych.F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03 P6S_WG
C-1
C-2
C-3

S-1
T-L-3
T-W-1
T-W-3

M-1
M-2

ZIIP_1A_C17_W01
Student powinien być w stanie wytłumaczyć zasady
opracowywania dokumentacji technicznej.

T-W-4
T-W-5

Umiejętności

ZIIP_1A_U21 P6S_UW
C-1
C-2
C-3

S-2
T-L-1
T-L-2 M-2

ZIIP_1A_C17_U01
Umiejętności zastosowania w praktyce zasad stosowanych przy
opracowywaniu dokumentacji technicznej

T-L-3
T-L-4

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K02

P6S_KK
P6S_KR

C-1
C-2
C-3

S-2
T-W-3
T-W-4 M-2

ZIIP_1A_C17_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji nie
tylko we własnym obszarze działalności zawodowej ale i
poszerzania wiedzy w zakresie dziadzin pokrewnych.

T-W-5

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C17_W01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.

3,5 Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.

4,0 Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.

4,5 Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.

5,0 Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.

Umiejętności
ZIIP_1A_C17_U01 2,0 Student nie nabył elementarnych umiejętności szkicowania rzutów i obsługi wybranych narzędzi informatycznych grafiki

inżynierskiej.

3,0 Student nabył umiejętności szkicowania prostych rzutów oraz obsługi wybranych narzędzi informatycznych grafiki
inżynierskiej w zakresie podstawowym.

3,5 Student nabył umiejętności szkicowania prostych rzutów oraz obsługi wybranych narzędzi informatycznych grafiki
inżynierskiej w zakresie rozszerzonym.

4,0 Student nabył umiejętności szkicowania złożonych rzutów oraz obsługi wybranych narzędzi informatycznych grafiki
inżynierskiej w zakresie rozszerzonym.

4,5 Student nabył umiejętności szkicowania bardzo złożonych rzutów oraz obsługi wybranych narzędzi informatycznych grafiki
inżynierskiej w zakresie rozszerzonym.

5,0 Student nabył umiejętności szkicowania bardzo złożonych rzutów oraz efektywnej obsługi wybranych narzędzi
informatycznych grafiki inżynierskiej w zakresie rozszerzonym.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C17_K01 2,0 Student nie rozumie potrzeby ciągłego podnoszenia kwalifikacji w obszarze działalności zawodowej

3,0 Student rozumie potrzeby ciągłego podnoszenia kwalifikacji w obszarze działalności zawodowej w stopniu minimalnym

3,5 Student rozumie potrzeby ciągłego podnoszenia kwalifikacji w obszarze działalności zawodowej w stopniu wystarczającym

4,0 Student w pełni rozumie potrzeby ciągłego podnoszenia kwalifikacji w obszarze działalności zawodowej

4,5 Student w pełni rozumie potrzeby ciągłego podnoszenia kwalifikacji w obszarze działalności zawodowej i dostrzega potrzebę
podnoszenia kwalifikacji w dziedzinach pokrewnych

5,0 Student w pełni rozumie potrzeby ciągłego podnoszenia kwalifikacji w obszarze działalności zawodowej oraz w dziedzinach
pokrewnych

Literatura podstawowa
1. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, 2009

2. Krzysiak Z., Komputerowy zapis konstrukcji 2D i 3D w systemie Autocad, WUP, 2010

3. Winkler T., Komputerowy zapis konstrukcji, WNT, Warszawa, 2001

4. Ciekot J., Suseł M., Grafika inżynierska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1993

Literatura uzupełniająca
1. Foley J. D., v. Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F., Philips R. L., Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa, 1995

2. Mazur J., Kosiński K., Polakowski K., Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD, OWPW, 2006
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C18

4,0

egzamin polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy metrologiiPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 5 15 1,5 0,38 zaliczenieL

wykłady 5 15 2,5 0,62 egzaminW

Majda Paweł (Pawel.Majda@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Rachunek różniczkowy, algebra

W-2 Wiadomości z podstaw statystyki matematycznej takie jak: pojęcie zmiennej losowej, wariancji oraz odchylenia
standardowego, testowanie hipotez statystycznych, szacowanie parametrów rozkładu prawdopodobieństwa.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie Studentów z istotą pomiarów. Ukształtowanie umiejętności interpretacji otrzymanych wyników pomiarów i ich
wizualizacji.

C-2 Ukształtowanie umiejętności przygotowania, doboru odpowiednich przyrządów pomiarowych, oraz przeprowadzania
pomiarów.

C-3 Ukształtowanie umiejętności klasyfikacji błędów i ich źródeł, szacowanie niepewności pomiarów.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Pomiar prostoliniowości metodą opartą na pomiarze kąta 2

T-L-2 Pomiary współrzędnościowe 3

T-L-3 Pomiary wymiarów zewnętrznych 2

T-L-4 Pomiary wymiarów wewnętrznych 2

T-L-5 Pomiar siły 2

T-L-6 Wyznaczanie niepewności pomiaru 2

T-L-7 Sprawdzanie narzędzi pomiarowych 2

T-W-1 Podstawy metrologii, koncepcja specyfikowania geometrycznego wyrobu wg ISO. 6

T-W-2 Zasady działania i charakterystyki metrologiczne przyrządów oraz systemów pomiarowych 2

T-W-3 Układ ISO tolerancji i pasowań. Analiza tolerancji i pasowań. Działania na liczbach tolerowanych. 5

T-W-4 Analiza niepewności pomiarów (metoda A, metoda B, wielkości skorelowane) 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

przygotowanie do zajęć laboratoryjnych i ich zaliczenie 13A-L-2

Opracowanie wyników pomiarów i sprawozdania 10A-L-3

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

przygotowanie się do egzaminu 27A-W-2

czytanie wskazanej literatury 20A-W-3

uczestnictwo w egzaminie 1A-W-4

Podstawy metrologii
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wyjkład informacyjny

M-2 Wykład problemowy

M-3 Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem przyrządów pomiarowych do mierzenia wielkości geometrycznych i elektrycznych.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Egzamin pisemnyP

S-2 Ocena sprawozdań i zaliczeń z zajęć laboratoryjnychF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W06 P6S_WG
C-1
C-2
C-3

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2 M-1

M-3

ZIIP_1A_C18_W01
Zapoznanie Studentów z podstawami metrologi, technik
pomiarowych oraz metod szacowania niepewności pomiarów w
zastosowaniach inżynierskich koniecznych do wykorzystania w
dalszym procesie kształcenia oraz przyszłej pracy zawodowej.

T-W-3
T-W-4

Umiejętności

ZIIP_1A_U03
ZIIP_1A_U15
ZIIP_1A_U16
ZIIP_1A_U26

P6S_UW P6S_UW
C-1
C-2
C-3

S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_C18_U01
Student powinien umieć dobrać odpowiednie przyrządy
pomiarowe, umieć posługiwać się tymi przyrządmi oraz ocenić
ich praktyczną przydatność do danego zastosowania (tj.
oszacować niepewność pomiaru).

T-L-5
T-L-6
T-L-7

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-2
C-3 S-2

T-W-1
T-W-3 M-3

ZIIP_1A_C18_K01
Student pozyskuje świadomość roli inżyniera we współczesnej
gospodarce i społeczeństwie.

T-W-4

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C18_W01 2,0 conajmniej 50% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym

3,0 conajmniej 65% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym

3,5 conajmniej 72,5% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym

4,0 conajmniej 80% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym

4,5 conajmniej 87,5% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym

5,0 conajmniej 98% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym

Umiejętności
ZIIP_1A_C18_U01 2,0 Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań.

3,0 Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.

3,5 Student prezentuje wyniki z umiejętnością ich efektywnej analizy.

4,0 Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o
osiągniętych wynikach.

4,5 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować niepewność
pomiarów.

5,0 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje
w układzie pomiarowym.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C18_K01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Jednak wykazuje braki w tej wiedzy i nie potrafi jej analizować.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania.
Samodzielnie i kreatywnie potrafi analizować nabytą wiedzę.

Literatura podstawowa
1. Jakubiec W., Zator S., Majda P., Metrologia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014, ISBN 978-83-208-2175-8
2. Humienny Z., Osanna P.H., Tamre M., Weckenmann A., Jakubiec W., Specyfikacje geometrii wyrobów. Podręcznik europejski, WNT,
Warszawa, 2004
3. Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia wielkości geometrycznych, WNT, Warszawa, 2004

4. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A., Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, 2003

5. Majda P. i inni, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, 2011, www.pmajda.zut.edu.pl

Literatura uzupełniająca
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Literatura uzupełniająca
1. Majda P., Wyznaczanie niepewności pomiaru, Laboratorium metrologii ITM ZUT, Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych,, Szczecin,
2010, www.pmajda.zut.edu.pl
2. Jezierski J., Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn, WNT, Warszawa, 1994

3. Ratajczak E., Współrzędnościowa technika pomiarowa, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1996
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C19

3,0

zaliczenie polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy sztucznej inteligencjiPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 5 15 1,5 0,38 zaliczenieL

wykłady 5 15 1,5 0,62 zaliczenieW

Jardzioch Andrzej (Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Skobiej Bartosz (Bartosz.Skobiej@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Wiedza: matematyka, metody numeryczne, struktury danych i algoryty

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zdobycie widzy dotyczącej stosowanych w praktyce inżynierskiej metod ze sztucznej inteligencji. Umiejętność rozpoznania
problemu i skojarzenie z możliwą do rozwiązania problemu metodą.

C-2
Zdobycie umiejętności praktycznej analizy szerokiego spektrum problemów rozwiązywanych metodami sztucznej
inteligencji. Zaznajomienie z możliwościami dostępnych na rynku aplikacji sztucznej inteligencji wykorzystywanych w
zadaniach demonstracyjnych i praktycznych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1

Opracowanie modelu sterownika rozmytego. Wykorzystanie modelu wnioskowania rozmytego do analizy
wpływu postaci bazy reguł lingwistycznych na wynik wnioskowania. Modelowanie systemów
wnioskowania rozmytego z zastosowaniem programu FuzzyTECH.  Dobór struktury modelu
wnioskowania. Budowa bary reguł lingwistycznych. Ustalenie postaci zbirów rozmytych. Dobór metod
denazyfikacji.

8

T-L-2 Projekt sterowania systemem produkcyjnym z zastosowaniem zbiorów rozmytych i sztucznych sieci
neuronowych. 2

T-L-3 Wykorzystanie algorytmów genetycznych do rozwiązaywnaia przykładowych problemów produkcyjnych 5

T-W-1
Definicje i klasyfikacja metod sztucznej inteligencji. Rozwój metod sztucznej inteligencji w latach 50-90
XX wieku. Omówienie kamieni milowych: test Turinga, system symboliczny. Wprowadzenie do metod
przeszukiwania przestrzeni stanów.

3

T-W-2
Zbiory rozmyte i przybliżone. Podstawy budowy systemów Fuzzy Logic. Bazy reguł lingwistycznych.
Metody wnioskowania. Metody automatycznego generowanie baz reguł lingwistycznych. Przykłady
zastosowań logiki rozmytej do sterowania procesami produkcyjnymi.

4

T-W-3
Algorytmy ewolucyjne i genetyczne, podstawowe pojęcia, operatory ewolucyjne selekcji, krzyżowania i
mutacji, zasady działania i zastosowanie w optymalizacji. Przykłady zastosowań algorytmów
ewolucyjnych do sterowania i harmonogramowania procesów produkcyjnych.

4

T-W-4
Sztuczne sieci neuronowe. Wprowadzenie do zagadnienia. Sieć typu perceptron prosty. Uczenie
sztucznych sieci neuronowych. Uczenie sieci wielowarstwowych. Przygotowanie danych uczących.
Przykłady zastosowań sztucznych sieci neuronowych rozpoznawanie, klasyfikacja, analiza danych
temporalnych.

4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

Przygotowanie do sprawdzianów. 7A-L-2

Przygotowanie zadań domowych (sprawozdań i programów). 15A-L-3

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

Studiowanie literatury 15A-W-2

Przygotowanie do zaliczenia 6A-W-3

Podstawy sztucznej inteligencji
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Zaliczenie wykładów 2A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny-prezentacja.

M-2 Metoda przypadków. Omówienie przykładów rzeczywistych i ich dyskusja.

M-3 Dyskusja dydaktyczna. Rozważania problemu silnej sztucznej inteligencji.

M-4 Ćwiczenia laboratoryjne - samodzielna praca z oprogramowaniem komputerowym.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Wykład - egzamin pisemny z zagadnień omawianych na wykładzie. Forma otwartycz pytań i zadań do rozwiązania.P

S-2 Laboratoria - sprawdziany z bieżącej tematyki laboratoriów.F

S-3 Laboratoria - ocena sprawozdań i wykonanych na zajęciach zadań.F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03
ZIIP_1A_W14 P6S_WG C-1 S-1

T-W-1
T-W-2 M-1

M-2
M-3

ZIIP_1A_C19_W01
Student potrafi rozpoznawać problemy rozwiązywane metodami
sztucznej inteligencji. Potrafi wybrać metodę i objaśnić jakie są
jej walory i wady. Potrafi podsumować osiągnięcia ze sztucznej
inteligencji.

T-W-3
T-W-4

Umiejętności

ZIIP_1A_U03
ZIIP_1A_U04
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U16

P6S_UO
P6S_UW P6S_UW C-2 S-2

S-3

T-L-1
T-L-2

M-4

ZIIP_1A_C19_U01
Student zdobędzie umiejętność analizowania rozwiązywanego
problemu, dobrania odpowiednich metod i narzędzi potrzebnych
do jego rozwiązania, zaplanowania i wykonania eksperymentów
z użyciem narzędzi, interpretacji wyników eksperymentów.

T-L-3

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K03 P6S_KO C-1 S-3T-W-1
T-W-2

M-1
M-2

ZIIP_1A_C19_K01
Właściwa postawa i motywacja do pracy w grupie.

T-W-3
T-W-4

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C19_W01 2,0 Brak wiedzy podstawowej z zakresu materiału  przerobionego na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych.

3,0 Ugruntowana wiedza analityczna o budowie i  eksploatacji elastycznych systemów wytwarzania.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Wiedza syntetyzująca z zakresu elastycznych systemów wytwarzania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował  wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Umiejętności
ZIIP_1A_C19_U01 2,0 Student opanował  umiejętności z zakresu przedmiotu.

3,0 Student rozwiązuje podstwowe zadania. Popełnia pomyłki w obliczeniach. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w
sposób bierny.

3,5 Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student ma dobre umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny,
potrafi interpretować uzyskane wyniki.

4,5 Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.

5,0
Student ma bardzo dobre umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi.
Potrafi wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, w sposób aktywny, potrafi
ocenić metodę i uzyskane wyniki.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C19_K01 2,0 Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów. Przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w

zespołach nie angażuje się na rozwiązywanie zadań.

3,0 Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, obliczeniowych czy
symulacjach.

3,5 Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, obliczeniowych czy
symulacjach.

4,0 Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu prezentacji wyników, obliczeń czy przeprowadzonej symulacji.

4,5 Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu prezentacji wyników, obliczeń czy przeprowadzonej symulacji.

5,0 Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu postawionych
problemów. Student czynnie uczestniczy w pracach zespołowych.

Literatura podstawowa
1. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, Łódź, 1997
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Literatura podstawowa
2. Ryszard Knosala, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżyneirii produkcji, Helion, Warszawa, 2011
3. Andrzej Jardzioch, Sterowanie elastycznymi systemami obróbkowymi z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, Wydaw.
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin, 2009

Literatura uzupełniająca
1. Andrzej Piegat, Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 1999
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C21

1,0

zaliczenie polski

1,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Seminarium dyplomowe IPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

seminaria dyplomowe 6 15 1,0 1,00 zaliczenieSD

Jardzioch Andrzej (Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Umiejętnoość korzystania z baz danych i katalogów bibliotecznych.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Przygotowanie studenta do realizacji pracy dyplomowej

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-SD-1
Postawienie problemu badawczego. Cel, hipoteza/teza i metody badawcze.
Struktura pracy dyplomowej. Zasady realizacji procesu dyplomowania. Zasady prezentacja metod
realizacji pracy. Omówienie przykładowych układów prac dyplomowych.
Wybór problemu badawczego. Przedstawienie i referowanie wybranych problemów badawczych.

15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział studenta w zajęciach kontaktowych 15A-SD-1

Przygotowanie prezentacji opisującej wybrany problem badawczy. 10A-SD-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Prezentacja, dyskusja, burza mózgów, analiza.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena terminowości wykonania praca oraz ocena przygotowania do prezentacji tematu i zakresu pracy.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W12
ZIIP_1A_W14

P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

T-SD-1

M-1

ZIIP_1A_C21_W01
Wiedza na temat poprawnego przygotowywania prac o
charakterze inżynierskim, w tym pracy dyplomowej. Student zna
zasady korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł i
obcych prac naukowych i inżynierskich.

Umiejętności
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U18
ZIIP_1A_U20
ZIIP_1A_U25

P6S_UK
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-SD-1

M-1
ZIIP_1A_C21_U01
Umiejętność pisania pracy dyplomowej i prezentacji jej wyników.
Umiejętności w zakresie sposobu przygotowania pracy
dyplomowej od strony formalnej.

Kompetencje społeczne

Seminarium dyplomowe I
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ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K08 P6S_KK C-1 S-1

T-SD-1

M-1

ZIIP_1A_C21_K01
Student uświadamia sobie potrzebę samodzielnego kształcenia
się oraz rolę jaką pełni jego praca w doskonaleniu własnych
umiejętności oraz jak może popularyzować wiedzę techniczną w
społeczeństwie.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C21_W01 2,0 Brak wiedzy podstawowej w obrzarze rozwiązywanego problemu.

3,0 Ma uporządkowaną postawową wiedzę w kluczowych zagadnieniach niezbędnych do rozwiązania problemu. Poprawnie
dobiera i wykorzystuje narzędzia.

3,5 Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.

4,0 Ma ugruntowaną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod
wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.

4,5 Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 4 i 5.

5,0
Ma pogłebioną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod
wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Samodzielnie dobierać sposoby i narzędzia dla rozwiązania
zagadnienia.

Umiejętności
ZIIP_1A_C21_U01 2,0 Student nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie spełnia większości z przekazanych studentom

podstawowych zasad "dobrej prezentacji".
3,0 Student poprawnie przygotował prezentację multimedialną.

3,5 Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonumi dla ocen 3 i 4.

4,0 Student aktywnie uczestniczył w seminariach, poprawnie przygotował prezentację multimedialną i poprawnie ją przedstawił.

4,5 Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonumi dla ocen 4 i 5.

5,0 Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjiach na temat prezentacji multimedialnych kolegów z grupy, Nie ma żadnych
zastrzeżeń dotyczących  przygotowania i sposobu wygłoszenia własnej prezentacji.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C21_K01 2,0 Ujawnia nieprzygotowanie i brak zaangażowania w realizacji pracy.

3,0 Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie realizacji pracy.

3,5 Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.

4,0 Ujawnia aktywność w przygotowaniu i terminowym realizowaniu pracy.

4,5 Ujawnia aktywność w przygotowaniu i terminowym realizowaniu pracy.

5,0 Ujawnia samodzielne dążenie do poszerzania nabywanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązania zagadnienia. W
terminie realizuje pracę.

Literatura podstawowa
1. Honczarenko J. Zygmunt M., Poradnik dyplomanta, Wydawnictwo Uczelniane PS, Szczecin, 2000
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C22

1,0

zaliczenie polski

1,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Seminarium dyplomowe IIPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

seminaria dyplomowe 7 15 1,0 1,00 zaliczenieSD

Jardzioch Andrzej (Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Zaliczone seminarium dyplomowe I.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Doskonalenie umiejętności przygotowywania prezentacji multimedialnych. Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na
tematy naukowo-techniczne.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-SD-1
Zasady przygotowania prezentacji pracy na egzamin dyplomowy. Przykładowy przebieg obrony pracy
dyplomowej. Prezentacja przez studenta  stopnia zaawansowania własnej pracy dyplomowej. Ocena
pracy własnej studenta w kontekście recenzji pracy.

15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w zajęciach 15A-SD-1

Przygotowanie prezentacji z realizacji pracy 10A-SD-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Seminarium obfitujące w dyskusje i krytyczne oceny prezentacji multimedialnych.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Ocena kompleksowa obejmująca poprawność przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz
aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W12
ZIIP_1A_W14
ZIIP_1A_W15

P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

T-SD-1
M-1

ZIIP_1A_C22_W01
Student nabywa kompetencji by w sposób kulturalny brać udział
w profesjonalnych dyskusjach o charakterze naukowo-
technicznym oraz prezentować własne prace i osiągnięcia.

Umiejętności
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U15
ZIIP_1A_U18
ZIIP_1A_U20
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-SD-1

M-1
ZIIP_1A_C22_U01
Studenci nabywają umiejętności poprawnego przygotowania i
wygłaszania prezentacji multimedialnych oraz brania udziału w
dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.

Kompetencje społeczne

Seminarium dyplomowe II
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ZIIP_1A_K02 P6S_KR C-1 S-1
T-SD-1

M-1
ZIIP_1A_C22_K01
Student nabywa kompetencji by w sposób kulturalny brać udział
w profesjonalnych dyskusjach o charakterze naukowo-
technicznym oraz prezentować własne prace i osiągnięcia.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C22_W01 2,0 Student nie przedstawił własnej prezentacji.

3,0 Przedstawiona prezentacja budzi  zastrzeżenia. Prezentowany plan pracy jest nieprzemyślany ale po korektach realny.

3,5 Jakość przedstawionego planu pracy i proponowanych metod budzi pewne zastrzeżenia.

4,0 Przedstawiona prezentacja jest na dobrym poziomie. Plan pracy i proponowane metody są właściwie uzasadnione.

4,5 Przedstawiona prezentacja jest na prawie bardzo dobrym poziomie. Plan pracy i proponowane metody są właściwie
uzasadnione.

5,0 Przygotowana prezentacja jest na poziomie profesjonalny. Nie bdzi zastrzeżeń proponowany program i planowane metody
realizacji pracy.

Umiejętności
ZIIP_1A_C22_U01 2,0 Student nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie spełnia większości z przekazanych studentom

podstawowych zasad "dobrej prezentacji".
3,0 Student poprawnie przygotował prezentację multimedialną.

3,5 Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonumi dla ocen 3 i 4.

4,0 Student aktywnie uczestniczył w seminariach, poprawnie przygotował prezentację multimedialną i poprawnie ją przedstawił.

4,5 Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonumi dla ocen 4 i 5.

5,0 Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjiach na temat prezentacji multimedialnych kolegów z grupy, Nie ma żadnych
zastrzeżeń dotyczących  przygotowania i sposobu wygłoszenia własnej prezentacji.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C22_K01 2,0 Ujawnia nieprzygotowanie i brak zaangażowania w realizacji pracy.

3,0 Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie realizacji pracy.

3,5 Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.

4,0 Ujawnia aktywność w przygotowaniu i terminowym realizowaniu pracy.

4,5 Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 4 i 5.

5,0 Ujawnia samodzielne dążenie do poszerzania nabywanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązania zagadnienia. W
terminie realizuje pracę.

Literatura podstawowa
1. Honczarenko Jerzy, Zygmunt Małgorzata, Poradnik dyplomanta, Wydawnictwo Uczelniane PS, Szczecin, 2000
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C23

15,0

egzamin

40

polski

15,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Praca dyplomowaPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

praca dyplomowa 7 0 15,0 1,00 egzaminPD

Jardzioch Andrzej (Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Berlińska Justyna (Justyna.Berlinska@zut.edu.pl), Chodźko Marcin
(Marcin.Chodzko@zut.edu.pl), Cieloszyk Janusz (Janusz.Cieloszyk@zut.edu.pl), Dolata Michał
(Michal.Dolata@zut.edu.pl), Engel-Babska Edyta (Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl), Fabisiak
Bolesław (Boleslaw.Fabisiak@zut.edu.pl), Grochała Daniel (Daniel.Grochala@zut.edu.pl),
Grzesiak Dariusz (Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl), Hoffmann Marcin
(Marcin.Hoffmann@zut.edu.pl), Krawczyk Marta (Marta.Krawczyk@zut.edu.pl), Królikowski
Marcin (Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl), Leśna-Wierszołowicz Elwira
(elwira.lesna@zut.edu.pl), Majda Paweł (Pawel.Majda@zut.edu.pl), Pawełko Piotr
(Piotr.Pawelko@zut.edu.pl), Pawlukowicz Piotr (Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl), Sobczak
Tomasz (Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl), Terelak-Tymczyna Agnieszka

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1
Wiedza z zakresu materiałow kontrukcyjnych, konstrukcji maszyn i urządzeń technologicznych, systemów CAD/CAM,
metrologii technicznej, obróbki ubytkowej, technologii maszyn i spajania, programowania obrabiarek CNC, zintegrowanych
systemów wytwórczych, jakości produkcji i sterowania procesami wytwórczymi.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Podstawowym celem pracy dyplomowej jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta nabytych w czasie realizacji
programu studiów.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-PD-1 Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej. 0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie z wymaganiami. 360A-PD-1

Przygotowanie się do egzaminu 10A-PD-2

Przygotowanie niezbędnych dokumentów w procesie dyplomowania. 1A-PD-3

Konsultacje indywidualne z opiekunem pracy 12A-PD-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Konsultacje działań studenta w czasie wykonywania zadań niezbędnych do napisania pracy dyplomowej.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Ocena strony merytorycznej i formalnej przeprowadzana jest przez promotora i jednego recenzenta, specjalistę  w
dzidzinie objętej zakresem pracy dyplomowej.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W14
ZIIP_1A_W15 P6S_WG C-1 S-1

T-PD-1
M-1

ZIIP_1A_C23_W01
ma wiedzę zgodną z celem i zakresem pracy dyplomowej o
charakterze projektowym, badawczym lub przeglądowym

Praca dyplomowa


[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Umiejętności

ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U15
ZIIP_1A_U16
ZIIP_1A_U18
ZIIP_1A_U19
ZIIP_1A_U20
ZIIP_1A_U21
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-PD-1

M-1

ZIIP_1A_C23_U01
Umiejętność pisania pracy dyplomowej, umiejętność
opracowania przeglądu literatury. Umiejętność wykorzystania
wiedzy w zastosowaniu do zagadnień związanych z
zarządzaniem produkcją. Umiejętność samodzielnego
opracowania problemu sformułowanego w temacie pracy.

Kompetencje społeczne
ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K02
ZIIP_1A_K06
ZIIP_1A_K07
ZIIP_1A_K08

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1

T-PD-1

M-1
ZIIP_1A_C23_K01
Studenci uczą się działać w sposób profesjonalny. Uświadamiają
sobie potrzebę dokształcania się

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C23_W01 2,0 Nie przedstawił pracy albo ocena pracy jest niedostateczna

3,0 Średnia ocena z recenzji

3,5 Średnia ocena z recenzji

4,0 Średnia ocena z recenzji

4,5 Średnia ocena z recenzji

5,0 Średnia ocena z recenzji

Umiejętności
ZIIP_1A_C23_U01 2,0 Nie przedstawił pracy albo ocena pracy jest niedostateczna

3,0 Średnia ocena z recenzji

3,5 Średnia ocena z recenzji

4,0 Średnia ocena z recenzji

4,5 Średnia ocena z recenzji

5,0 Średnia ocena z recenzji

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C23_K01 2,0 Nie przedstawił pracy albo ocena pracy jest niedostateczna

3,0 Średnia ocena z recenzji

3,5 Średnia ocena z recenzji

4,0 Średnia ocena z recenzji

4,5 Średnia ocena z recenzji

5,0 Średnia ocena z recenzji

Literatura podstawowa
1. Honczarenko Jerzy, Zygmunt Małgorzata, Poradnik dyplomanta, Wydawn. Uczelniane PS., Szczecin, 2000
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/C24

3,0

zaliczenie polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy technologii wytwarzaniaPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

projekty 1 15 1,5 0,50 zaliczenieP

wykłady 1 15 1,5 0,50 zaliczenieW

Pawlukowicz Piotr (Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Ogólna wiedza o technikach wytwarzania

W-2 Podstawy metrologii technoicznej

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Umiejętność oceny technologiczności obróbki

C-2 Umiejętność prawidłowego bazowania i mocowania części maszyn pod kątem dokładności obróbki

C-3 Opracowanie ramowego procesu technologicznego i dokumentacji dla operacji obróbki i montażu.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-P-1
Opracowanie procesu technologicznego wskazanego przedmiotu o niskim stopniu trudności. Wykonanie
wskazanej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej. Wykorzstanie w zadaniach projektowych
katalogów, narzędzi oraz normatywów technologicznych.

15

T-W-1
Pojęcia podstawowe dotyczące technologii maszyn: rodzaje obróbki, technologiczność konstrukcji,
tolerancja wykonania, bazowanie, operacja, zamocowanie, pozycja, zabieg, przejście, ... itp. Symbole i
oznaczenia.

3

T-W-2 Dokumentacja technologiczna: karty technologiczne, instrukcyjne, kalkulacyjne, spis pomocy
warsztatowych. 2

T-W-3 Półfabrykaty: rodzaje półfabrykatów, materiały hutnicze, odlewy, odkówki, wykroje, twoorzywa sztuczne. 2

T-W-4 Struktura procesu technologicznego, pojęcie marszruty technologicznej. 1

T-W-5 Bazowanie. Zasady doboru baz obróbkowych do pierwszej i nastepnych operacji, podział i klasyfikacja
baz obróbkowych. 2

T-W-6 Naddatki obróbkowe. Podział i klasyfikacja naddatków. 1

T-W-7 Obróbka cieplna: klasyfikacja, rola i znaczenie. 2

T-W-8 Projektowanie ramowego procesu technologicznego dla przedmiotów typu wał, tuleja-tarcza oraz
korpus. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-P-1

Studiowanie wskazanej literatury, praca własna 17A-P-2

Konsultacje 5A-P-3

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

Samodzielna praca studenta, studiowanie wskazanej literatury 15A-W-2

Konsultacje 5A-W-3

Uczestnicto w zaliczeniu/egzaminie końcowym 2A-W-4

Podstawy technologii wytwarzania
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny wspomagany technikami audiowizualnymi

M-2 Projekt wykonany indywidualnie przez studenta (lub w małych grupach)

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena pisemnego kolokwium.P

S-2 ocena projektu procesu technologicznego wskazajej częściP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03
ZIIP_1A_W15 P6S_WG C-1 S-1

T-W-1
T-W-3
T-W-4

M-1
ZIIP_1A_C24_W01
Ma wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych
obróbki skrawaniem dla podstawowych klas przedmiotów

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Umiejętności

ZIIP_1A_U16 P6S_UW C-2
C-3 S-2

T-P-1
M-2

ZIIP_1A_C24_U01
Potrafi opracować ramowy proces technologiczny obróbki części.

T-W-8

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K03 P6S_KO C-1
C-3

S-1
S-2

T-P-1
M-2

ZIIP_1A_C24_K01
Ma świadomość odpowiedzialności za podjęte decyzje i
działania.

T-W-8

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_C24_W01 2,0

3,0 Student opanował podstawowe pojęcia z zakresu przebiegu procesu technologicznego. Zna dokumentacje technologiczna
stosowaną w procesach obróbki skrawaniem.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_C24_U01 2,0

3,0 Potrafi opracować ramowy proces technologiczny "prostego" wyrobu

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_C24_K01 2,0

3,0 Potrafi ocenić konsekwencje decyzji podjętych w czasie wykonywania projuktu na pracochłonnośc oraz koszt procesu
technologicznego.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Feld M, Technologia budowy maszyn, WNT, Warszawa, 2013

2. Sobolewski J., Projektowanie technologii maszyn, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca
1. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa, 2003

2. Praca Zbiorowa, Poradnik Inżyniera, Obróbka skrawaniem t. I, II, III, WNT, Warszaawa, 1994
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/E01

0,0

zaliczenie polski

0,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Metodyka pracy umysłowejPrzedmiot

Specjalność

Studium Nauk Humanistycznych i PedagogicznychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 1 5 0,0 1,00 zaliczenieW

Zienkiewicz Dariusz (Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Dydycz Bożena (Bozena.Dydycz@zut.edu.pl), Zychowicz Marzena (Marzena-
Zychowicz@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 brak wymagań

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Po ukończeniu kursu student będzie potrafił wykorzystywać różnorodne techniki ułatwiające powtarzanie i zapamiętywanie
materiału. Będzie potrafił planować i racjonalnie gospodarować czasem pracy. Będzie potrafił stosować środki i techniki
zwiększające jego atrakcyjność interpersonalną i zawodową profesjonalność

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-1

Kategoria „pierwszego wrażenia” jako budująca nasz profesjonalny i osobisty obraz w oczach innych
ludzi. Mowa ciała.
Atrakcyjność interpersonalna, oddziaływania społeczne i techniki negocjacji oraz perswazji. Teorie
uczenia się. Przechowywanie skutków uczenia się; jak można polepszyć pamięć?
Wpływ indywidualnych cech jednostki na przebieg i rezultaty uczenia się.
Aktywność poznawcza podmiotu i zaangażowanie emocjonalne jako warunek skutecznego i szybkiego
uczenia się. Rola struktury i formy przyswajanych treści w procesie uczenia się. Techniki powtarzania
materiału. Rodzaje rozumowań i myślenie twórcze.

5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 5A-W-1

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny

M-2 wykład problemowy

M-3 wykład konwersatoryjny

M-4 prezentacja multimedialna

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 test z wykładuP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W17 P6S_WK C-1 S-1
T-W-1 M-1

M-2
M-3
M-4

ZIIP_1A_E01_W01
Wykazuje podstawową wiedzę dotyczącą kierowania procesem
uczenia się i kierowania uczeniem innych.

Umiejętności

Metodyka pracy umys�owej
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ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U18

P6S_UK
P6S_UU C-1 S-1

T-W-1 M-1
M-2
M-3
M-4

ZIIP_1A_E01_U01
efektywnie organizuje czas pracy, potrafi zastosować w praktyce
techniki i metody uczenia się

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-1 S-1
T-W-1 M-1

M-2
M-3
M-4

ZIIP_1A_E01_K01
Student efektywnie wykorzystuje różnorodne techniki
ułatwiające powtarzanie i zapamiętywanie materiału.

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K08 P6S_KK C-1 S-1

T-W-1 M-1
M-2
M-3
M-4

ZIIP_1A_E01_K02
Student stosuje środki i techniki zwiększające jego atrakcyjność
interpersonalną i zawodową profesjonalność.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_E01_W01 2,0

3,0 nie dotyczy

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_E01_U01 2,0 Nie dotyczy

3,0 Nie dotyczy

3,5 Nie dotyczy

4,0 Nie dotyczy

4,5 Nie dotyczy

5,0 Nie dotyczy

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_E01_K01 2,0 Nie dotyczy

3,0 Nie dotyczy

3,5 Nie dotyczy

4,0 Nie dotyczy

4,5 Nie dotyczy

5,0 Nie dotyczy
ZIIP_1A_E01_K02 2,0 Nie dotyczy

3,0 Nie dotyczy

3,5 Nie dotyczy

4,0 Nie dotyczy

4,5 Nie dotyczy

5,0 Nie dotyczy

Literatura podstawowa
1. Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz, Uczymy się uczyć, Pedagogium Wydawnictwo OR TWP, Szczecin, 2010

2. Jamruszkiewicz J., Kurs szybkiego czytania, Videograf, Warszawa, 2002

3. Lehrl S., Trening pamięci, Videograf, 2000

Literatura uzupełniająca
1. Cialdini R, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2009

2. Rebel G., Naturalna mowa ciała w socjotechnicznych metodach osiągania celu, Astrum, 1999
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/E02

0,0

zaliczenie polski

0,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Szkolenie bibliotecznePrzedmiot

Specjalność

Biblioteka GłównaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 1 1 0,0 1,00 zaliczenieW

Wojsznis Grażyna (Grazyna.Wojsznis@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Jankowska Elżbieta (Elzbieta.Jankowska@zut.edu.pl), Narloch Anna
(Anna.Narloch@zut.edu.pl), Skrodzka Justyna (Justyna.Skrodzka@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Przedmiot realizowany jest w formie online.

Cele modułu/przedmiotu

C-1

Zapoznanie studenta z:
-organizacją i funkcjonowaniem sieci bibliotek ZUT,
-rejestracją legitymacji w Wypożyczalni,
-zasadami korzystania z katalogu komputerowego Biblioteki,
-zamawianiem książek poprzez katalog komputerowy w Wypożyczalni,
-monitorowaniem wypożyczeń.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-1
1.Biblioteka Główna realizuje "Szkolenie biblooteczne" online jako pomoc w zapoznaniu użytkowników z
organizacją , funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania z biblioteki oraz jaj zbiorów i usług.
2.Szkolenie dostępne jest na stronie Biblioteki Głównej: www.bg.zut.edu.pl/

1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Zapoznanie się z Zarządzeniem nr 67 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 05 listopada 2013r.
i materiałem przygotowującym do odbycia testu 1A-W-1

wypełnienie testu 1A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 metoda programowa z użyciem komputera w trybie online

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 wykonanie testu poprzez aplikację internetową na minimum 70%F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W12 P6S_WK C-1 S-1
T-W-1

M-1
ZIIP_1A_E02_W01
Posiada wiedzę  dot. sprawnego korzystania z metod,
materiałów, narzędzi i instrumentów bibliotecznych.

Umiejętności

ZIIP_1A_U20 P6S_UW C-1 S-1
T-W-1

M-1
ZIIP_1A_E02_U01
Nabywa umiejetności w zakresie zdolności do praktycznego
stosowania metod, materiałów, narzędzi i instrumentów
bibliotecznych

Kompetencje społeczne

Szkolenie biblioteczne
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ZIIP_1A_K08 P6S_KK C-1 S-1
T-W-1

M-1
ZIIP_1A_E02_K01
ma świadomość rozumienia potrzeby samokształcenia się
poprzez korzystanie z dostepnych zasobów bibliotecznych

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_E02_W01 2,0 test poniżej 70%

3,0 test 70%

3,5 test 75%

4,0 test 80%

4,5 test 85%

5,0 test powyżej 90%

Umiejętności
ZIIP_1A_E02_U01 2,0 test poniżej 70%

3,0 test 70%

3,5 test 75%

4,0 test 80%

4,5 test 85%

5,0 test powyżej 90%

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_E02_K01 2,0

3,0 Ma otwartą i poszukującą postawę rozwijania własnej aktywności w oparciu o źródła informacji dostępne w Bibliotece
Głównej ZUT

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Regulamin, Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie, Zarządzenie Rektora ZUT nr 53 z 23.09.15 r. z późniejszymi zmianami, 2015

Literatura uzupełniająca
1. "Szkolenie biblioteczne" online ze strony: www.bg.zut.edu.pl
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/E03

0,0

zaliczenie polski

0,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Szkolenie BHP i  p.poż.Przedmiot

Specjalność

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i EnergetykiJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 1 5 0,0 1,00 zaliczenieW

Łosiewicz Zbigniew (Zbigniew.Losiewicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 brak wymagań wstępnych

Cele modułu/przedmiotu

C-1

1. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w trakcie całego okresu nauczania w uczelni
2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie uczestnictwa w zajęciach
3. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć dydaktycznych oraz pobytu w
obiektach uczelni
4. Zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w trakcie nauki w uczelni

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-1

1. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiazujące w uczelni
2. Obowiązki studentów w zakresie bhp
3. Wypadki w trakcie nauczania
4. Zasady bezpiecznej pracy w laboratoriach chemicznych
    a. Rodzaje zagrożeń
    b. Wymagania dotyczące stosowania substancji chemicznych
    c. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
    d. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatruć i poparzeń chemicznych
5. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych
    a. Skutki działania prądu na organizm człowieka
    b. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze urządzeń elektrycznych
    c. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku porażenia elektrycznego
6. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych
    a. Rodzaje zagrożeń przy pracy na urządzeniach mechanicznych
    b. Wymagania dotyczące obsługi urządzeń mechanicznych
7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach
8. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej
    a. postępowanie zapobiegające powstawaniu pożarów
    b. rodzaje stosowanych środków gaśniczych
    c. postępowanie na wypadek pożaru

5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
1. Uczestnictwo w wykładach
2. Udział w dyskusji w trakcie wykładu
3. Zgłaszanie wątpliwości dotyczących przekazanych na wykładzie informacji

5A-W-1

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-1 1. Wykład informacyjny
2. Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie bez oceny na podstawie wysłuchania wykładu - obowiązkowej obecnościP

Szkolenie BHP i  p.po.


[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W09 P6S_WG
ZIIP_1A_E03_W01
w wyniku przeprowadzonego szkolenia student powinien
rozpoznawać zagrożenia oraz dobierać odpowiednie sposoby
wykonywania pracy w trakcie zajęć na uczelni

Umiejętności

ZIIP_1A_U17 P6S_UW

ZIIP_1A_E03_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć
analizować zagrożenia, podejmować odpowiednie środki
profilaktyczne, stosować sie do wymogów bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na
uczelni

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K06 P6S_KO C-1 S-1
T-W-1

M-1
ZIIP_1A_E03_K01
1. Świadomość występujących w trakcie nauczania zagrożeń
2. Postępowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpozarowej w trakcie zajęć na uczelni

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_E03_W01 2,0

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_E03_U01 2,0

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_E03_K01 2,0

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/E04

0,0

zaliczenie polski

0,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy informacji naukowejPrzedmiot

Specjalność

Biblioteka GłównaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 6 2 0,0 1,00 zaliczenieW

Wojsznis Grażyna (Grazyna.Wojsznis@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Jankowska Elżbieta (Elzbieta.Jankowska@zut.edu.pl), Narloch Anna
(Anna.Narloch@zut.edu.pl), Skrodzka Justyna (Justyna.Skrodzka@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość obsługi komputera i sieci WWW

Cele modułu/przedmiotu

C-1

Student poznaje bazy i serwisy informacyjne oraz katalogi biblioteczne, w których może poszukiwać materiałów do pracy
dyplomowej. Poznaje techniki i sposoby formułowania zapytań i przeszukiwania zasobów baz. Dowiaduje się jak dotrzeć do
pełnych tekstów czasopism jeśli są dostępne w ramach Open Access lub w zasobach ZUT oraz dowiaduje się, że z
licencyjnych baz danych może korzystać poprzez VPN również z komputerów spoza sieci ZUT. Będzie potrafił sporządzać
wykaz wykorzystanej literatury samodzielnie lub przy pomocy dostępnych menadżerów bibliografii. Pozna aspekty etyczne
pracy naukowej oraz podstawy prawa autorskiego.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-1

1. System informacyjno-biblioteczny ZUT
2. Źródła informacji naukowej:

- bazy bibliograficzno-abstraktowe
- serwisy pełnotekstowe książek i czasopism – polskie i zagraniczne, dziedzinowe,

                      multidyscyplinarne
- informacja patentowa

3. Dostęp do baz licencyjnych spoza sieci ZUT:
- hasła i kody dostępu
- VPN – wirtualna siec prywatna

4. Praktyczne wyszukiwanie informacji w bazach
5. Wypożyczenia międzybiblioteczne
6. Zasoby bibliotek Szczecina i regionu (RoKaBiSz – rozproszony katalog bibliotek
   Szczecina, ZBC – Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania")
7. Bibliografia załącznikowa, przypisy bibliograficzne
8. Programy do tworzenia bibliografii załącznikowych
9. Baza publikacji pracowników ZUT
10.Plagiat, prawo autorskie (podstawy)

2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w wykładzie 2A-W-1

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie na podstawie obecnościP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Podstawy informacji naukowej
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Wiedza

ZIIP_1A_W12 P6S_WK C-1 S-1

T-W-1

M-1

ZIIP_1A_E04_W01
Student zna bazy i serwisy informacyjne oraz katalogi
biblioteczne, w których może poszukiwać materiałów do pracy
dyplomowej. Zna techniki i sposoby formułowania zapytań i
przeszukiwania zasobów baz. Wie, że pełne teksty czasopism
mogą być dostępne w ramach Open Access lub w zasobach ZUT
oraz wie, że z licencyjnych baz danych może korzystać poprzez
VPN również z komputerów spoza sieci ZUT. Zna zasady
sporządzania wykazów wykorzystanej literatury samodzielnie
lub przy pomocy dostępnych menadżerów bibliografii. Jest
świadom aspektów etycznych pracy naukowej oraz zna
podstawy prawa autorskiego.

Umiejętności

ZIIP_1A_U13 P6S_UK C-1 S-1

T-W-1

M-1

ZIIP_1A_E04_U01
Student umie wybrać odpowiednie bazy i serwisy informacyjne
oraz katalogi biblioteczne, w których może poszukiwać
materiałów do pracy dyplomowej. Umie zastosować  techniki i
sposoby formułowania zapytań oraz przeszukiwania zasobów
baz. Umie dotrzeć do pełnych tekstów czasopism dostępnych w
ramach Open Access lub w licencyjnych zasobach ZUT.  Umie
korzystać z licencyjnych baz danych poprzez VPN również z
komputerów spoza sieci ZUT. Umie sporządzać wykazy
wykorzystanej literatury samodzielnie lub przy pomocy
dostępnych menadżerów bibliografii.

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-1 S-1

T-W-1

M-1

ZIIP_1A_E04_K01
Potrafi poruszać się w środowisku informacyjnym naukowych
baz danych. Rozwija umiejętność komunikacji naukowej. Jest
świadom aspektów etycznych pracy naukowej - zna podstawy
prawa autorskiego.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_E04_W01 2,0

3,0 Zaliczenie na podstawie obecności

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_E04_U01 2,0

3,0 Obecność na wykładzie

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_E04_K01 2,0

3,0 Obecność na wykładzie

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. PN-ISO 690: 2012. Informacja i dokumentacja - wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji,
2012
2. Mazur-Kulesza K., Wierzbicka-Próchno D., ABC tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej, SBP Zarząd Okręgu w Opolu, Opole,
2012, http://libra.ibuk.pl/book/42212
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/02

3,0

zaliczenie polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy konstrukcji maszyn IPrzedmiot

Specjalność

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji MaszynJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

projekty 4 15 1,6 0,50 zaliczenieP

wykłady 4 30 1,4 0,50 zaliczenieW

Grzejda Rafał (Rafal.Grzejda@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Grudziński Paweł (Pawel.Grudzinski@zut.edu.pl), Grzejda Rafał (Rafal.Grzejda@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Grafika inżynierska (komputerowa)

W-2 Mechanika z wytrzymałością materiałów

W-3 Nauka o materiałach

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów z zasadami konstrukcji

C-2 Ukształtowanie umiejętności wykonywania projektowych obliczeń wybranych części maszyn

C-3 Ukształtowanie umiejętności tworzenia  dokumentacji  konstrukcyjnej elementów i podzespołów maszyn

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-P-1 Tolerancje i pasowania części maszyn 2

T-P-2 Obliczenia projektowe wybranego ustroju nośnego 9

T-P-3 Obliczenia projektowe wybranego połączenia śrubowego 4

T-W-1 Ogólna charakterystyka przedmiotu. Kryteria obliczeń projektowych części maszyn. 2

T-W-2 Wytrzymałość zmęczeniowa materiałów 4

T-W-3 Klasyfikacja połączeń konstrukcyjnych w budowie maszyn 1

T-W-4 Połączenia śrubowe 4

T-W-5 Ogólna charakterystyka przekładni mechanicznych kołowych 1

T-W-6 Koła zębate walcowe o prostej linii zębów 7

T-W-7 Koła zębate walcowe o śrubowej linii zębów 4

T-W-8 Koła zębate stożkowe 3

T-W-9 Przekładnie ślimakowe 2

T-W-10 Przekładnie pasowe 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Analiza i przygotowanie danych wyjściowych do projektowania 2A-P-1

Wykonywanie obliczeń projektowo-konstrukcyjnych 8A-P-2

Tworzenie dokumentacji rysunkowej projektu 15A-P-3

Uczestnictwo w zajęciach 15A-P-4

Przygotowanie się do sprawdzianów zaliczających wykład 3A-W-1

Uczestnictwo w sprawdzianach 2A-W-2

Podstawy konstrukcji maszyn I
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Uczestnictwo w zajęciach 30A-W-3

Korzystanie z konsultacji 1A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 metody podające: wykład informacyjny/ rzutnik multimedialny, tablica

M-2 metody podające: objaśnienie wyjaśnienie/ rzutnik multimedialny, eksponaty, tablica

M-3 metody praktyczne: metoda projektów / komputer, programy problemowo-zorientowane, kalkulator

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 bieżąca kontrola i ocena postępów pracy studenta nad projektem, indywidualne ukierunkowywanie działań studentaF

S-2 bieżace sprawdzanie stopnia przyswojenia przez studentów wiedzy przekazywanej na wykładach poprzez dyskusję,
podsumowywanie partii materiału przy aktywnym udziale studentówF

S-3 na podstawie przedstawionego projektu - poprawności obliczeń, właściwego przedstawienia dokumentacji
rysunkowej, systematyczności i samodzielności wykonywania projektuP

S-4 na podstawie wyników pisemnych sprawdzianów zaliczających wykładP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03 P6S_WG
C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/02_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać
metody obliczeń projektowych wybranych części maszyn i
urządzeń mechanicznych

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Umiejętności

ZIIP_1A_U21 P6S_UW C-2
C-3

S-1
S-2
S-3

T-P-1
T-P-2 M-2

M-3

ZIIP_1A_IJZ/02_U01
Student powinien posiadać umiejętność wykonywania
inżynierskich obliczeń projektowych wybranych części maszyn
oraz tworzenia ich dokumentacji konstrukcyjnej

T-P-3

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K03

P6S_KK
P6S_KO C-1 S-1

S-2
T-P-1
T-P-2

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/02_K01
Zajęcia projektowe powinny ukształtować postawy studenta
niezbędne do efektywnej pracy w zespole

T-P-3

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/02_W01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu

3,0 Student opanował podstawową wiedzę, ale ma problemy z samodzielnym wykorzystaniem jej w praktyce projektowania
maszyn

3,5 Efekty w stopniu pośrednim między 3 a 4

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi ją wykorzystać w typowych zadaniach projektowych

4,5 Efekty w stopniu pośrednim między 4 a 5

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi sam rozwiązywać niestandardowe zadania projektowe

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/02_U01 2,0 Student nie potrafi samodzielnie rozwiązywać prostych zadań projektowych

3,0 Student rozwiązuje zadania projektowe w sposób bierny, korzysta z pomocy innych

3,5 Umiejętności pomiedzy 3 a 4

4,0 Student potrafi samodzielnie rozwiązywać proste zadania projektowe

4,5 Umiejętności pomiędzy 4 a 5

5,0 Student potrafi samodzielnie rozwiazywać złożone zadania projektowe

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/02_K01 2,0 Student nie wykazuje aktywności, zdaje sie na pracę innych

3,0 Pracuje samodzielnie, nie wykazuje chęci do pracy w zespole

3,5 Kompetencje pośrednie między 3 a 4

4,0 Pracuje chętnie w zespole, służy radą innym

4,5 Kompetencje pośrednie między 4 a 5

5,0 Student bardzo kreatywny, wykazuje cechy przywódcze, organizuje pracę zespołu

Literatura podstawowa
1. Praca zbiorowa pod red. Z. Osińskiego, Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa, 1999

2. Kocańda S., Szala J., Podstawy obliczeń zmęczeniowych, PWN, Warszawa, 1985

3. Szewczyk K., Połączenia gwintowe, PWN, Warszawa, 1991
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Literatura podstawowa
4. Ochęduszko K., Koła zębate. Tom I. Konstrukcja, WNT, Warszawa, 2009, reprint wyd. 8, 1985

5. Ciszewski A., Radomski T., Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn, PWN, Warszawa, 1989

Literatura uzupełniająca
6. Praca zbiorowa, Polskie Normy, PKNMiJ, Warszawa, 2011, normy przedmiotowe

7. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, 2004, 24
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/03

3,0

egzamin polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy konstrukcji maszyn IIPrzedmiot

Specjalność

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji MaszynJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

projekty 5 15 1,5 0,50 zaliczenieP

wykłady 5 15 1,5 0,50 egzaminW

Grzejda Rafał (Rafal.Grzejda@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Grudziński Paweł (Pawel.Grudzinski@zut.edu.pl), Grzejda Rafał (Rafal.Grzejda@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Grafika inżynierska (komputerowa)

W-2 Mechanika z wytrzymałością materiałów

W-3 Nauka o materiałach

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów z zasadami konstrukcji

C-2 Ukształtowanie umiejętności wykonywania projektowych obliczeń wybranych części maszyn

C-3 Ukształtowanie umiejętności tworzenia  dokumentacji  konstrukcyjnej elementów i podzespołów maszyn

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-P-1 Obliczenia projektowe wybranego wału maszynowego 15

T-W-1 Wały i osie 6

T-W-2 Łożyska toczne 4

T-W-3 Sprzęgła i hamulce 5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Analiza i przygotowanie danych wyjściowych do projektu 5A-P-1

Wykonywanie obliczeń projektowo-konstrukcyjnych 9A-P-2

Tworzenie dokumentacji rysunkowej projektu 9A-P-3

Uczestnictwo w zajęciach 15A-P-4

Studiowanie literatury przedmiotu 6A-W-1

Uczestnictwo w zajęciach 15A-W-2

Korzystanie z konsultacji 7A-W-3

Przygotowanie do egzaminu 9A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 metody podające: wykład informacyjny/ rzutnik multimedialny, tablica

M-2 metody podające: objaśnienie wyjaśnienie/ rzutnik multimedialny, eksponaty, tablica

M-3 metody praktyczne: metoda projektów / komputer, programy problemowo-zorientowane, kalkulator

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 bieżąca kontrola i ocena postępów pracy studenta nad projektem, indywidualne ukierunkowywanie działań studentaF

Podstawy konstrukcji maszyn II
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-2 bieżace sprawdzanie stopnia przyswojenia przez studentów wiedzy przekazywanej na wykładach poprzez dyskusję,
podsumowywanie partii materiału przy aktywnym udziale studentówF

S-3 na podstawie przedstawionego projektu - poprawności obliczeń, właściwego przedstawienia dokumentacji
rysunkowej, systematyczności i samodzielności wykonywania projektuP

S-4 egzamin pisemny i ustnyP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03 P6S_WG
C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4

T-P-1
T-W-1 M-1

M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/03_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać
metody obliczeń projektowych wybranych części maszyn i
urządzeń mechanicznych

T-W-2
T-W-3

Umiejętności

ZIIP_1A_U21
ZIIP_1A_U22 P6S_UW P6S_UW

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4

T-P-1
T-W-1 M-1

M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/03_U01
Student powinien posiadać umiejętność wykonywania
inżynierskich obliczeń projektowych wybranych części maszyn
oraz tworzenia ich dokumentacji konstrukcyjnej

T-W-2
T-W-3

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K03

P6S_KK
P6S_KO

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4

T-P-1
T-W-1 M-1

M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/03_K01
Zajęcia projektowe powinny ukształtować postawy studenta
niezbędne do efektywnej pracy w zespole

T-W-2
T-W-3

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/03_W01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu

3,0 Student opanował podstawową wiedzę, ale ma problemy z samodzielnym wykorzystaniem jej w praktyce projektowania
maszyn

3,5 Efekty w stopniu pośrednim między 3 a 4

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi ją wykorzystać w typowych zadaniach projektowych

4,5 Efekty w stopniu pośrednim między 4 a 5

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi sam rozwiązywać niestandardowe zadania projektowe

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/03_U01 2,0 Student nie potrafi samodzielnie rozwiązywać prostych zadań projektowych

3,0 Student rozwiązuje zadania projektowe w sposób bierny, korzysta z pomocy innych

3,5 Umiejętności pomiedzy 3 a 4

4,0 Student potrafi samodzielnie rozwiązywać proste zadania projektowe

4,5 Umiejętności pomiędzy 4 a 5

5,0 Student potrafi samodzielnie rozwiazywać złożone zadania projektowe

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/03_K01 2,0 Student nie wykazuje aktywności, zdaje sie na pracę innych

3,0 Pracuje samodzielnie, nie wykazuje chęci do pracy w zespole

3,5 Kompetencje pośrednie między 3 a 4

4,0 Pracuje chętnie w zespole, służy radą innym

4,5 Kompetencje pośrednie między 4 a 5

5,0 Student bardzo kreatywny, wykazuje cechy przywódcze, organizuje pracę zespołu

Literatura podstawowa
1. Praca zbiorowa pod red. Z. Osińskiego, Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa, 1999

2. Osiński Z., Sprzęgła i hamulce, PWN, Warszawa, 1996

3. Ciszewski A., Radomski T., Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn, PWN, Warszawa, 1989

Literatura uzupełniająca
1. Praca zbiorowa, Polskie Normy, PKNMiJ, Warszawa, 2011, normy przedmiotowe

2. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, 2004, 24

3. Praca zbiorowa, Katalog łożysk tocznych, 2011
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/04

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Mechanika z wytrzymałością materiałówPrzedmiot

Specjalność

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji MaszynJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 3 30 1,5 0,35 zaliczenieA

laboratoria 3 15 1,5 0,15 zaliczenieL

wykłady 3 30 2,0 0,50 egzaminW

Gutowski Paweł (Pawel.Gutowski@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Abrahamowicz Marta (Marta.Abrahamowicz@zut.edu.pl), Bajwoluk Artur
(Artur.Bajwoluk@zut.edu.pl), Leus Mariusz (Mariusz.Leus@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawy matematyki - w tym podstawy rachunku różniczkowego i całkowego

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów z podstawami mechaniki ogólnej.

C-2 Zapoznanie studentów z zasadami obliczeń wytrzymałościowych prostych układów prętowych pracujących na rozciąganie,
ściskanie, ścinanie, skręcanie i zginanie.

C-3
Ukształtowanie umiejętności prowadzenia analizy statycznej prostych, płaskich i przestrzennych układów sił znajdujących
się w równowadze oraz ukształtowanie umiejętności opisu i analizy ruchu punktu oraz prostych przypadków ruchu bryły
sztywnej

C-4
Ukształtowanie umiejętnośći prowadzenia analiz wytrzymałościowych prostych układów prętowych statycznie
wyznaczalnych i statycznie niewyznaczalnych pracujących na rozciąganie, ściskanie i skręcanie oraz ukształtowanie
umiejętności prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych belek statycznie wyznaczalnych

C-5 Praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi próbami wytrzymałościowymi i urządzeniami stosowanymi do ich
przeprowadzania oraz ukształtowanie umiejętności analizy uzyskiwanych wyników badań doświadczalnych

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Płaski zbieżny układ sił - metoda geometryczna 2

T-A-2 Płaski zbieżny układ sił - metoda analityczna (równania równowagi) 2

T-A-3 Moment siły względem punktu. Płaski dowolny układ sił - równania równowagi 2

T-A-4 Tarcie ślizgowe i tarcie toczne 2

T-A-5 Moment siły względem osi. Przestrzenny dowolny układ sił 2

T-A-6 Środki ciężkości - wydanie pracy domowej. Kolokwium nr 1 2

T-A-7 Kinematyka punktu - równania ruchu, prędkości i przyspieszenia 2

T-A-8 Ruch obrotowy, przekazywanie ruchu 2

T-A-9 Dynamika punktu. Dynamika ruchu obrotowego 2

T-A-10 Wytrzymałość materiałów. Układy prętowe statycznie wyznaczalne. Siły w prętach ściskanych i
rozciąganych. Podstawowy warunek wytrzymałościowy pręta rozciąganego 2

T-A-11 Prawo Hooke'a. Odkształcenia i przemieszczenia w układach prętowych statycznie wyznaczalnych 1

T-A-12 Układy prętowe statycznie niewyznaczalne, naprężenia termiczne i naprężenia montażowe 2

T-A-13 Skręcanie prętów o przekroju kołowym - obliczenia minimalnej średnicy pręta skręcanego 2

T-A-14 Zginanie - belki statycznie wyznaczalne. Wykresy sił tnących i momentów zginających 1

T-A-15 Zginanie - belki statycznie wyznaczalne. Wyznaczanie dopuszczalnych obciążeń przy zadanym
przekroju. Dobór przekroju przy zadanym obciążeniu 2

Mechanika z wytrzyma�oci materia��w
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-A-16 Kolokwium nr 2 2

T-L-1 Zajęcia wprowadzające (w tym omówienie zasad BHP, które muszą być zachowane w trakcie ćwiczeń
laboratoryjnych) 1

T-L-2 Statyczna próba rozciągania metali 2

T-L-3 Próba statyczna ściskania metali. Próba udarności 1

T-L-4 Próba ścinania 1

T-L-5 Pomiary twardości 2

T-L-6 Kolokwium nr 1 1

T-L-7 Wyznaczanie modułu Younga, umownej granicy proporcjonalności i umownej granicy plastyczności 1

T-L-8 Wyboczenie 1

T-L-9 Pomiary naprężeń przy pomocy tensometrów oporowych 2

T-L-10 Badanie metali na zmęczenie 1

T-L-11 Twierdzenie Maxvella. Wyznaczanie reakcji belki statycznie niewyznaczalnej 1

T-L-12 Kolokwium nr 2 1

T-W-1 Pojęcia podstawowe z mechaniki. Prawa Newtona. Jednostki siły. Zasady statyki. Więzy i ich reakcje. 2

T-W-2 Płaski zbieżny układ sił. Wypadkowa sił zbieżnych. Równowaga płaskiego układu sił zbieżnych.
Twierdzenie o równowadze trzech sił. Równania równowagi płaskiego układu sił zbieżnych. 2

T-W-3 Moment siły względem punktu. Para sił i moment pary sił. Redukcja sił działających w jednej
płaszczyźnie do siły i pary sił. Równania równowagi dla płaskiego dowolnego układu sił. 2

T-W-4 Tarcie i prawa tarcia. 2

T-W-5 Przestrzenny zbieżny układ sił - równania równowagi. Moment siły względem osi. Dowolny przestrzenny
układ sił - równania równowagi. 2

T-W-6 Środki ciężkości bryły, powierzchni i linii. 1

T-W-7 Kinematyka punktu: a) równania ruchu punktu, b) prędkość i przyspieszenie punktu. 2

T-W-8 Ruch postępowy i ruch obrotowy ciała sztywnego. Ruch płaski ciała sztywnego. Prędkości i
przyspieszenia w ruchu płaskim. 2

T-W-9 Dynamika punktu. Równanie różniczkowe ruchu punktu. 1

T-W-10 Praca siły, moc siły, energia kinetyczna i potencjalna punktu materialnego. Twierdzenie o energii
kinetycznej. Prawo zachowania energii mechanicznej. 2

T-W-11 Momenty bezwładności. Dynamika ruchu postępowego i obrotowego ciała sztywnego. 1

T-W-12
Wiadomości wstępne i podstawowe pojęcia z wytrzymałości materiałów. Naprężenia, odkształcenia,
przemieszczenia. Modele (materiału, elementu konstrukcyjnego i siły) - przyjmowane w wytrzymałości
materiałów.

2

T-W-13 Zasada superpozycji. Prawo Hooke'a dla jednoosiowego stanu naprężenia. 1

T-W-14 Rozciąganie i ściskanie prętów - układy prętowe statycznie wyznaczalne. 2

T-W-15 Układy prętowe statycznie niewyznaczalne. Naprężenia termiczne i naprężenia montażowe. 2

T-W-16 Skręcanie prętów o przekroju kołowym 2

T-W-17 Zginanie. Wykresy sił tnących i momentów gnących. Naprężenia normalne przy zginaniu prostym. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1
Praca samodzielna - rozwiązywanie zadań domowych, przygotowanie się do kolejnych ćwiczeń,
przygotowywanie się do okresowych sprawdzianów i kolokwiów 21A-A-2

Konsultacje 1A-A-3

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach laboratoryjnych 15A-L-1
Przygotowanie do kolejnych ćwiczeń, opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń,
przygotowanie do kolokwiów. 23A-L-2

Uczestnictwo w wykładach 30A-W-1

Pogłębianie i porządkowanie swojej wiedzy na podstawie podanej literatury 5A-W-2

Konsultacje 2A-W-3

Przygotowanie do egzaminu 10A-W-4

Egzamin końcowy 3A-W-5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykłady - metoda podająca - wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

M-2 Ćwiczenia audytoryjne - praktyczne rozwiązywanie przykładowych zadań na tablicy przy aktywnym uczestnictwie całej
grupy.
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-3
Ćwiczenia laboratoryjne:
   a) pokaz i omówienie próby wytrzymałościowej przez prowadzącego zajęcia,
   b) pokaz i omówienie próby przez prowadzącego zajęcia i samodzielne prowadzenie dalszych badań przez studentów -
pod nadzorem prowadzącego.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania  ćwiczeń audytoryjnych oraz na podstawie przeprowadzonych
sprawdzianów i oddanych prac domowych.F

S-2 Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania  ćwiczeń laboratoryjnych oraz na podstawie przeprowadzonych
sprawdzianów i oddanych sprawozdańF

S-3 Ocena ćwiczeń audytoryjnych na podstawie przeprowadzonych dwóch pisemnych kolokwiów i dwóch sprawdzianów.P

S-4 Ocena ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie przeprowadzonych dwóch kolokwiów i oddanych sprawozdań.P

S-5 Egzamin końcowy - dwuczęściowy składający się z części pisemnej (105 min.) i odpowiedzi ustnej. Można do niego
przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczeń z ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W02
ZIIP_1A_W14 P6S_WG C-1 S-5

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-A-7
T-A-8
T-A-9
T-W-1
T-W-2

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/04_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć
wiedzę umożliwiającą prowadzenie analiz statycznych prostych,
płaskich i przestrzennych układów sił znajdujących się w
równowadze oraz wiedzę niezbędną do opisu kinematyki i
dynamiki ruchu punktu oraz kinematyki ruchu obrotowego i
płaskiego bryły sztywnej.

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11

ZIIP_1A_W02
ZIIP_1A_W07
ZIIP_1A_W14

P6S_WG C-2
S-1
S-3
S-5

T-A-10
T-A-11
T-A-12
T-A-13
T-W-12

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/04_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć
wiedzę umożliwiającą prowadzenie analiz wytrzymałościwych
prostych układów prętowych pracujących na rozciąganie,
ściskanie, ścinanie, skręcanie i zginanie oraz powinien umieć
opisać zjawisko wyboczenia.

T-W-13
T-W-14
T-W-15
T-W-16
T-W-17

ZIIP_1A_W04
ZIIP_1A_W07
ZIIP_1A_W09

P6S_WG C-5 S-2
S-4

T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-7

M-3

ZIIP_1A_IJZ/04_W03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć
wiedzę na temat metodyki przeprowadzania podstawowych prób
wytrzymałościowych oraz podstaw doświadczalnej analizy
odkształceń i naprężeń.

T-L-8
T-L-9
T-L-10
T-L-11

Umiejętności

ZIIP_1A_U02
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U19
ZIIP_1A_U22

P6S_UW P6S_UW C-3
S-1
S-3
S-5

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-A-7
T-A-8
T-A-9
T-W-1
T-W-2

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/04_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć
przeprowadzić analizy statyczne prostych, płaskich i
przestrzennych układów sił znajdujących się w równowadze.
Powinien umieć także przeprowadzić analizę ruchu punktu i
analizę prostych przypadków ruchu bryły sztywnej.

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11

ZIIP_1A_U02
ZIIP_1A_U15
ZIIP_1A_U22

P6S_UW P6S_UW C-4
C-5

S-3
S-4
S-5

T-A-10
T-A-11
T-A-12
T-A-13
T-W-12

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/04_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umieć przeprowadzić
analizy wytrzymałościowe prostych układów prętowych
statycznie wyznaczalnych i statycznie niewyznaczalnych
pracujących na rozciąganie lub ściskanie. Powinien umieć
przeprowadzić analizę wytrzymałościową prętów skręcanych.

T-W-13
T-W-14
T-W-15
T-W-16
T-W-17

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K03

P6S_KK
P6S_KO

C-3
C-4

S-3
S-4
S-5

T-A-10
T-A-12
T-A-13
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-8

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/04_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie
świadomość konieczności prowadzenia szczegółowych analiz
wytrzymałościowych tworzonych i eksploatowanych obiektów i
ich poszczególnych elementów

T-L-9
T-L-10
T-W-14
T-W-15
T-W-16
T-W-17

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
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Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/04_W01

2,0

- Student nie zna jednostek takich wielkości, jak: siła, moment siły, praca, prędkość, przyspieszenie.
- Nie potrafi zdefiniować pojęcia momentu siły wzglądem punktu i momentu siły względem osi.
- Nie potrafi zdefiniować warunków równowagi dla płaskiego zbieżnego i płaskiego dowolnego układu sił.
- Nie potrafi zdefiniować warunków równowagi dla przestrzennego zbieżnego i przestrzennego dowolnego układu sił.
- Nie potrafi opisać wielkości charakteryzujących ruch punktu i ruch obrotowy bryły sztywnej.
- Nie zna praw Newtona.
- Nie zna prawa zachowania energii mechanicznej.

3,0

- Student zna jednostki takich wielkości, jak: siła, moment siły, praca, prędkość, przyspieszenie.
- Potrafi zdefiniować pojęcie momentu siły wzglądem punktu i momentu siły względem osi.
- Potrafi zdefiniować warunki równowagi dla płaskiego zbieżnego i płaskiego dowolnego układu sił.
- Potrafi zdefiniować warunki równowagi dla przestrzennego zbieżnego i przestrzennego dowoln układu sił.
- Potrafi opisać wielkości charakteryzujące ruch punktu i ruch obrotowy bryły sztywnej.
- Zna prawa Newtona.
- Zna prawo zachowania energii mechanicznej.

3,5

- Student zna jednostki takich wielkości, jak: siła, moment siły, praca, prędkość, przyspieszenie.
- Potrafi zdefiniować pojęcie momentu siły wzglądem punktu i momentu siły względem osi.
- Potrafi zdefiniować warunki równowagi dla płaskiego zbieżnego i płaskiego dowolnego układu sił.
- Potrafi zdefiniować warunki równowagi dla przestrzennego zbieżnego i przestrzennego dowolnego układu sił.
- Potrafi opisać wielkości charakteryzujące ruch punktu i i zdefiniować zależności zachodzące między nimi.
- Potrafi opisać wielkości charakteryzujące ruch obrotowy bryły sztywnej i zdefiniować zależności zachodzące między nimi..
- Potrafi opisać zjawisko tarcia i zna prawa tarcia.
- Potrafi obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu przy znanych równaniach ruchu i potrafi obliczyć promień krzywizny.
- Potrafi obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu bryły sztywnej przy przeniesieniu ruchu obrotowego.
- Zna prawa Newtona.
- Zna prawo zachowania energii mechanicznej.

4,0

- Student zna jednostki takich wielkości, jak: siła, moment siły, praca, prędkość, przyspieszenie.
- Potrafi zdefiniować pojęcie momentu siły wzglądem punktu i momentu siły względem osi.
- Potrafi zdefiniować warunki równowagi dla płaskiego zbieżnego i płaskiego dowolnego układu sił.
- Potrafi zdefiniować warunki równowagi dla przestrzennego zbieżnego i przestrzennego dowolnego układu sił.
- Potrafi opisać wielkości charakteryzujące ruch punktu i i zdefiniować zależności zachodzące między nimi.
- Potrafi opisać wielkości charakteryzujące ruch obrotowy bryły sztywnej i zdefiniować zależności zachodzące między nimi..
- Potrafi opisać zjawisko tarcia i zna prawa tarcia.
- Potrafi obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu przy znanych równaniach ruchu i potrafi obliczyć promień krzywizny.
- Potrafi obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu bryły sztywnej przy przeniesieniu ruchu obrotowego.
- Potrafi obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu bryły sztywnej przy przeniesieniu postępowego i ruchu obrotowego.
- Zna prawa Newtona.
- Zna prawo zachowania energii mechanicznej.
- Potrafi sformułować równania równowagi dla płaskiego dowolnego i przestrzennego dowolnego układu sił z połączeniami
przegubowymi.
- Potrafi zformułować równania równowagi i dla układów, w których występuje tarcie.

4,5 Wymagania takie same jak na ocenę 4,0, plus umiejętność przeprowadzenia analizy efektywności wybranej procedury
obliczeniowej i umiejętność znajdywania rozwiązań alternatywnych.

5,0 Wymagania takie same jak na ocenę 4,5, plus umiejętność wskazania możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej
wiedzy z zakresu mechaniki.
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Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/04_W02

2,0

- Student nie potrafi rozwiązać prostych, statycznie wyznaczalnych układów prętowych pracujących na rozciąganie lub
ściskanie
- Nie potrafi zdefiniować takich pojęć, jak:  wytrzymałośc materiału, naprężenie, odkształcenie.
- Nie potrafi zdefiniować warunkiów wytrzymałościowych dla prętów rozciąganych i ściskanych osiowo oraz dla prętów
skręcanych i dla belek.
- Nie potrafi zdefiniować prawa Hooke'a dla osiowego stanu naprężenia.

3,0

- Student potrafi zdefiniować takice pojęcia, jak:  wytrzymałośc materiału, naprężenie, odkształcenie.
- Potrafi zdefiniować warunki wytrzymałościowe dla prętów rozciąganych i ściskanych osiowo oraz dla prętów skręcanych i
dla belek
- Potrafi zdefiniować prawa Hooke'a dla osiowego stanu naprężenia.
- Potrafi rozwiązać proste, statycznie wyznaczalne układy prętowe pracujące na rozciąganie lub ściskanie (obliczyć
naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia).
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe dla prętów obciążonych momentami skręcającymi.
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe prostych, statycznie wyznaczalnych belek

3,5

- Student potrafi zdefiniować takice pojęcia, jak:  wytrzymałośc materiału, naprężenie, odkształcenie.
- Potrafi zdefiniować warunki wytrzymałościowe dla prętów rozciąganych i ściskanych osiowo oraz dla prętów skręcanychi dla
belek.
- Potrafi zdefiniować prawa Hooke'a dla osiowego stanu naprężenia.
- Umie odróżnić układ statycznie wyznaczalny od układu statycznie niewyznaczalnego.
- Zna zasady rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych.
- Potrafi rozwiązać proste, statycznie wyznaczalne układy prętowe pracujące na rozciąganie lub ściskanie.
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe dla prętów obciążonych momentami skręcającymi.
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe prostych, statycznie wyznaczalnych belek.
- Potrafi napisać równania równowagi i związki geometryczne w przypadku prostych statycznie niewyznaczalnych układów
prętowych pracujących na rozciąganie lub ściskanie.

4,0

- Student potrafi zdefiniować takice pojęcia, jak:  wytrzymałośc materiału, naprężenie, odkształcenie.
- Potrafi zdefiniować warunki wytrzymałościowe dla prętów rozciąganych i ściskanych osiowo oraz dla prętów skręcanych i
dla belek.
- Potrafi zdefiniować prawa Hooke'a dla osiowego stanu naprężenia.
- Zna zasadę superpozycji.
- Potrafi odróżnić układ statycznie wyznaczalny od układu statycznie niewyznaczalnego.
- Zna zasady rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych.
- Potrafi rozwiązać statycznie wyznaczalne układy prętowe pracujące na rozciąganie lub ściskanie.
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe dla prętów obciążonych momentami skręcającymi.
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe prostych, ststycznie wyznaczalnych belek.
- Potrafi rozwiązać proste, statycznie niewyznaczalne układy prętowe pracujące na ściskanie lub rozciąganie.
- Potrafi obliczyć naprężenia termiczne i montażowe w układach pretowych.

4,5

- Student potrafi zdefiniować takice pojęcia, jak:  wytrzymałośc materiału, naprężenie, odkształcenie.
- Potrafi zdefiniować warunki wytrzymałościowe dla prętów rozciąganych i ściskanych osiowo oraz dla prętów skręcanych i
dla belek.
- Potrafi zdefiniować prawa Hooke'a dla osiowego stanu naprężenia.
- Potrafi zdefiniować układ liniowy.
- Zna i potrafi praktycznie wykorzystać zasadę superpozycji.
- Potrafi odróżnić układ statycznie wyznaczalny od układu statycznie niewyznaczalnego.
- Zna zasady rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych.
- Potrafi rozwiązać statycznie wyznaczalne układy prętowe pracujące na rozciąganie lub ściskanie.
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe dla prętów obciążonych momentami skręcającymi.
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe prostych, statycznie wyznaczalnych belek.
- Potrafi rozwiązać proste, statycznie niewyznaczalne układy prętowe pracujące na rozciąganie lub ściskanie.
- Potrafi obliczyć naprężenia termiczne i montażowe w układach prętowych.
- Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę uzyskanego rozwiązania.

5,0

- Student potrafi zdefiniować takice pojęcia, jak:  wytrzymałośc materiału, naprężenie, odkształcenie.
- Potrafi zdefiniować warunki wytrzymałościowe dla prętów rozciąganych i ściskanych osiowo oraz dla prętów skręcanych i
dla belek.
- Potrafi zdefiniować prawa Hooke'a dla osiowego stanu naprężenia.
- Potrafi zdefiniować układ liniowy.
- Zna i potrafi praktycznie wykorzystać zasadę superpozycji.
- Potrafi odróżnić układ statycznie wyznaczalny od układu statycznie niewyznaczalnego.
- Zna zasady rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych.
- Potrafi rozwiązać statycznie wyznaczalne układy prętowe pracujące na rozciąganie lub ściskanie.
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe dla prętów obciążonych momentami skręcającymi.
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe prostych, statycznie wyznaczalnych belek.
- Potrafi rozwiązać proste, statycznie niewyznaczalne układy prętowe pracujące na rozciąganie lub ściskanie.
- Potrafi obliczyć naprężenia termiczne i montażowe w układach prętowych.
- Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę uzyskanego rozwiązania.
- Potrafi wskazać słabe ogniwo analizowanego układu i potrafi zaproponować sposób jego eliminacji.
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Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/04_W03 2,0 - Student nie potrafi zdefiniować wskaźników wytrzymałościowych i innych wielkości wyznaczanych w czasie prowadzonych

ćwiczeń laboratoryjnych.

3,0
- Student potrafi poprawnie zdefiniować wskaźniki wytrzymałościowe i inne wielkości wyznaczane w czasie prowadzonych
ćwiczeń laboratoryjnych.
- Potrafi opisać zasadę pomiaru, sposób przygotowania próbek do badań oraz warunki i sposób przeprowadzenia
badań/próby.

3,5

- Student potrafi poprawnie zdefiniować wskaźniki wytrzymałościowe i inne wielkości wyznaczane w czasie prowadzonych
ćwiczeń laboratoryjnych.
- Potrafi opisać zasadę pomiaru, sposób przygotowania próbek do badań oraz warunki i sposób przeprowadzenia
badań/próby.
- Potrafi poprawnie opracować wyniki badań.

4,0

- Student potrafi poprawnie zdefiniować wskaźniki wytrzymałościowe i inne wielkości wyznaczane w czasie prowadzonych
ćwiczeń laboratoryjnych.
- Potrafi opisać zasadę pomiaru, sposób przygotowania próbek do badań oraz warunki i sposób przeprowadzenia
badań/próby.
- Potrafi poprawnie opracować i zinterpretować uzyskane wyniki.

4,5

- Student potrafi poprawnie zdefiniować wskaźniki wytrzymałościowe i inne wielkości wyznaczane w czasie prowadzonych
ćwiczeń laboratoryjnych.
- Potrafi opisać zasadę pomiaru, sposób przygotowania próbek do badań oraz warunki i sposób przeprowadzenia
badań/próby.
- Potrafi poprawnie opracować i zinterpretować uzyskane wyniki.
- Potrafi uzasadnić konieczność przeprowadzania danej próby/pomiaru dla rzeczywistych układów.

5,0

- Student potrafi poprawnie zdefiniować wskaźniki wytrzymałościowe i inne wielkości wyznaczane w czasie prowadzonych
ćwiczeń laboratoryjnych.
- Potrafi opisać zasadę pomiaru, sposób przygotowania próbek do badań oraz warunki i sposób przeprowadzenia
badań/próby.
- Potrafi poprawnie opracować i zinterpretować uzyskane wyniki.
- Potrafi uzasadnić konieczność przeprowadzania danej próby/pomiaru dla rzeczywistych układów i omówić konsekwencje
zaniechania przeprowadzenia takich badąń.
- Potrafi omówić konsekwencje błędnego/niestarannego -  niezgodnego z normami przygotowania próbek i urządzeń
pomiarowych do badań na wynik pomiaru.

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/04_U01

2,0

- Student nie potrafi napisać równań równowagi dla płaskiego dowolnego układu sił.
- Nie potrafi napisać równania momentu siły względem punktu.
- Nie potrafi napisać równania momentu siły względem osi.
- Nie potrafi napisać równań równowagi dla przestrzennego dowolnego układu sił.
- Nie potrafi obliczyć prędkości i przyspieszenia punktu przy znanych prostych równaniach ruchu.

3,0
- Student potrafi napisać równania równowagi dla płaskiego zbieżnego i płaskiego dowolnego układu sił oraz dla
przestrzennego zbieżnego i przestrzennego dowolnego układu sił.
- Potrafi obliczyć prędkości i przyspieszenia punktu przy znanych równaniach ruchu.

3,5

- Student potrafi napisać równania równowagi dla płaskiego dowolnego układu sił z połączeniami przegubowymi i dla
przestrzennego dowolnego układu sił.
- Potrafi napisać równania równowagi dla układów, w których występują siły tarcia.
- Potrafi obliczyć prędkości i przyspieszenie punktu przy znanych równaniach ruchu. Potrafi obliczyć promień krzywizny
- Potrafi obliczyć prędkości i przyspieszenia punktu przy przeniesieniu ruchu obrotowego

4,0

- Student potrafi napisać i rozwiązać równania równowagi dla płaskiego dowolnego układu sił z połączeniami przegubowymi i
dla przestrzennego  układu sił.
- Potrafi napisać i rozwiązać równania równowagi dla układów, w których występują siły tarcia.
- Potrafi napisać równania ruchu punktu, a następnie obliczyć jego prędkości i przyspieszenie. Potrafi obliczyć promień
krzywizny.
- Potrafi obliczyć prędkości i przyspieszenia punktu przy przeniesieniu ruchu postępowego i obrotowego.

4,5

- Student potrafi napisać i rozwiązać równania równowagi dla płaskiego dowolnego układu sił z połączeniami przegubowymi i
dla przestrzennego  układu sił oraz potrafi napisać równania alternatywne.
- Potrafi napisać i rozwiązać równania równowagi dla układów, w których występują siły tarcia.
- Potrafi przeprowadzić pełną analizę ruchu punktu.
- Potrafi przeprowadzić pełną analizę ruchu w przypadku przeniesienia ruchu postępowego i obrotowego.

5,0

- Student potrafi napisać i rozwiązać równania równowagi dla płaskiego dowolnego układu sił z połączeniami przegubowymi i
dla przestrzennego  układu sił oraz potrafi zaproponować alternatywny - układ (układy) równań i uzasadnić, który z nich jest
najlepszy.
- Potrafi przeprowadzić pełna analizę ruchu punktu.
- Potrafi przeprowadzić pełną analizę ruchu w przypadku przeniesienia ruchu postępowego i obrotowego. Potrafi
przeprowadzić analizę efektywności wybranej procedury obliczeniowej.

ZIIP_1A_IJZ/04_U02 2,0 - Student nie potrafi rozwiązać prostych, statycznie wyznaczalnych układów prętowych pracujących na rozciąganie lub
ściskanie (naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia).

3,0
- Student potrafi rozwiązać proste, statycznie wyznaczalne układy prętowe pracujące na rozciąganie lub ściskanie
(naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia).
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe dla prętów obciążonych momentami skręcającymi.

3,5
- Student potrafi rozwiązać proste, statycznie wyznaczalne układy prętowe pracujące na rozciąganie lub ściskanie.
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe dla prętów obciążonych momentami skręcającymi.
- Potrafi napisać równania równowagi i związki geometryczne w przypadku prostych statycznie niewyznaczalnych układów
prętowych pracujących na rozciąganie lub ściskanie.

4,0
- Student potrafi rozwiązać statycznie wyznaczalne układy prętowe pracujące na rozciąganie lub ściskanie.
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe dla prętów obciążonych momentami skręcającymi.
- Potrafi rozwiązać proste, statycznie niewyznaczalne układy prętowe pracujące na ściskanie lub rozciąganie. Potrafi obliczyć
naprężenia termiczne i montażowe.

4,5

- Student potrafi rozwiązać statycznie wyznaczalne układy prętowe pracujące na rozciąganie lub ściskanie.
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe dla prętów obciążonych momentami skręcającymi.
- Potrafi rozwiązać proste, statycznie niewyznaczalne układy prętowe pracujące na rozciąganie lub ściskanie. Potrafi obliczyć
naprężenia termiczne i montażowe.
- Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę uzyskanego rozwiązania.

5,0

- Student potrafi rozwiązać statycznie wyznaczalne układy prętowe pracujące na ściskanie lub rozciąganie.
- Potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe dla prętów obciążonych momentami skręcającymi.
- Potrafi rozwiązać proste, statycznie niewyznaczalne układy prętowe pracujące na rozciąganie lub ściskanie. Potrafi obliczyć
naprężenia termiczne i montażowe.
- Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę uzyskanego rozwiązania. Potrafi wskazać słabe ogniwo analizowanego układu.
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/04_K01 2,0

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
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4. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, PWN, Warszawa, 2009

5. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa, 2011, t. 1 i t. 2
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/05

6,0

egzamin polski

6,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Projektowanie procesów wytwarzaniaPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 15 1,5 0,33 zaliczenieL

projekty 3 15 1,5 0,33 zaliczenieP

wykłady 3 45 3,0 0,34 egzaminW

Filipowicz Krzysztof (Krzysztof.Filipowicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Filipowicz Krzysztof (Krzysztof.Filipowicz@zut.edu.pl), Grochała Daniel
(Daniel.Grochala@zut.edu.pl), Grzesiak Dariusz (Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Procesy i techniki produkcyjne

W-2 Procesy i techniki wytwarzania

W-3 Matematyka, fizyka, chemia oraz wychowanie techniczne poziom podstawowy

W-4 Język polski - umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem oraz umiejętność czytelnego pisania (KONIECZNE!!!)

W-5 Znajomość podstaw rysunku technicznego

W-6 Standardowy poziom kultury i higieny osobistej

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów z zasadami projektowania procesów wytwarzania.

C-2 Ukształtowanie umiejętności projektowania procesów technologicznych wytwarzania maszyn.

C-3 Przedstawienie i umożliwienie opanowania podstaw technik obróbki ubytkowej stosowanych w procesach wytwarzania
typowych części maszyn i urządzeń

C-4 Przedstawienie spektrum kryteriów stosowanych przy doborze poszczególnych - nauczanych technik wytwarzania

C-5 Przygotowanie do komunikowanie się z technologami, konstruktorami oraz metrologami w obszarze przenikania faz
wytwarzania, projektowania, kontroli na tle zarządzania produkcją

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 [Zajęcia organizacyjne & BHP] 2

T-L-2 Obróbka części obrotowych (toczenie, wiercenie) 2

T-L-3 Obróbka części pryzmatycznych (frezowanie, struganie) 2

T-L-4 Wykończeniowe techniki obróbki (szlifowanie, erodowanie) 2

T-L-5 Techniki obróbki części specjalnych (obróbka gwintów, obróbka kół zębatych) 2

T-L-6 Automatyzacja procesów wytwarzania (obrabiarki sterowane numerycznie, manipulatory i roboty) 2

T-L-7 [Zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (bez sprawdzianów oraz termin rezerwowy)] 3

T-P-1 Opracowanie projektu procesu technologicznego kształtowania przedmiotu o średnim stopniu trudności. 13

T-P-2 Przedstawienie zakresu i formy projektu 2

T-W-1 Proces wytwórczy jako rodzaj procesu produkcyjnego. Struktura procesu wytwórczego. Zadania i etapy
technicznego przygotowania produkcji. 2

T-W-2 Organizacja i formy przepływu produkcji - produkcja jednostkowa, seryjna, masowa, technologia
grupowa. 2

T-W-3 Proces technologiczny i jego elementy składowe. Dokumentacja technologiczna 4

Projektowanie proces�w wytwarzania
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-4 Metodyka projektowania procesu technologicznego. 3

T-W-5 Technologiczność konstrukcji. 2

T-W-6 Rodzaje półfabrykatów, naddatki obróbkowe, norma zużycia materiału. 2

T-W-7 Wybór techniki wytwarzania dla kształtowania części. Kryteria doboru urządzeń technologicznych.
Dokładność obróbki. 4

T-W-8 Ramowe procesy technologiczne dla typowych części maszyn. Zasady bazowania i ustalania
przedmiotów. 6

T-W-9
Procesy technologiczne montażu maszyn. Jednostki montażowe, sporządzanie schematów montażu,
operacje montażowe. Technologia typowych połączeń jednostek montażowych. Formy organizacyjne
montażu.

2

T-W-10 Wprowadzenie do Procesów i Technik Wytwarzania (oraz sprawy organizacyjne) 2

T-W-11 Ubytkowa obróbka ręczna i ręczno-maszynowa 6

T-W-12 Obróbka ubytkowa części specjalnych 2

T-W-13 Elementy automatyzacji obróbki ubytkowej 2

T-W-14 Obróbka ubytkowa a gospodarka narzędziowa 2

T-W-15 Obróbka ubytkowa w montażu i demontażu maszyn 2

T-W-16 [Zaliczenie wykładów (pisemne)] 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Przygotowanie do zajęć 10A-L-1

Uczestnictwo w zajęciach 12A-L-2

Konsultacje 2A-L-3

Przygotowanie do zaliczenia zajęć 10A-L-4

Zaliczenie zajęć 3A-L-5

Uczestnictwo w zajęciach 15A-P-1

Realizacja projektu 18A-P-2

Konsultacje projektu 5A-P-3

Uczestnictwo w zajęciach 45A-W-1

Przygotowanie do egzaminu 13A-W-2

Udział w konsultacjach do wykładu 2A-W-3

Udział w egzaminie 3A-W-4

Przygotowanie do zajęć 10A-W-5

Konsultacje 2A-W-6

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego.

M-2 Projekty: metoda praktyczna w postaci projektów wykonywanych dla wskazanych części maszyn.

M-3
WYKŁAD:
Wykłady informacyjno-konwersatoryjne z elementami wykładu problemowego prowadzone w oparciu o przygotowane
prezentacje multimedialne poszczególnych tematów zagadnień.

M-4
LABORATORIUM:
Ćwiczenia laboratoryjne oparte o demonstracje oraz pokazy nauczanych, poszczególnych zagadnień wraz omówieniami
analizowanych przykładów je obrazujących.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena poszczególnych etapów opracowywanego przez studenta projektu.F

S-2 Ocena projektu opracowanego przez studenta.P

S-3 Zaliczenie pisemne obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.P

S-4 WYKŁAD:
Przygotowanie oraz aktywność na poszczególnych wykładach - [OCENA FORMUJĄCA] - konwersacja.F

S-5 WYKŁAD:
Zaliczenie końcowe cyklu wykładów - [OCENA PODSUMOWUJĄCA] – zaliczenie pisemne.P

S-6 LABORATORIUM:
Przygotowanie oraz aktywność na poszczególnych laboratoriach - [OCENA FORMUJĄCA] – sprawdzian/konwersacja.F

S-7 LABORATORIUM:
Zaliczenie poszczególnych laboratoriów - [OCENA FORMUJĄCA] - kolokwium.F

S-8 LABORATORIUM:
Zaliczenie końcowe cyklu laboratoriów - [OCENA PODSUMOWUJĄCA] – ze „średniej formującej”.P
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Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03
ZIIP_1A_W14 P6S_WG C-1 S-3

T-P-1
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/05_W01
Student potrafi opisac i scharakteryzować zasady projektowania
procesu technologicznego kształtowania części oraz procesu
technologicznego montażu. Zna kryteria stosowane przy
doborze odpowiednich metod obróbki.

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

ZIIP_1A_W03
ZIIP_1A_W14 P6S_WG C-3 S-5

S-8

T-W-10
T-W-11
T-W-12 M-3

ZIIP_1A_IJZ/05_W02
(WIE) Ma podstawową wiedzę z zakresu metod obróbki
ubytkowej wymaganą na specjalności: zarządzanie i inżynieria
produkcji

T-W-13
T-W-14
T-W-15

Umiejętności
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U21
ZIIP_1A_U25

P6S_UW P6S_UW C-2 S-2
T-W-4
T-W-5
T-W-6

M-2
ZIIP_1A_IJZ/05_U01
Student ma umiejętność projektowania procesu
technologicznego kształtowania części maszyn.

T-W-7
T-W-8

ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-3

C-4

S-4
S-5
S-6
S-7

T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5

M-3
M-4

ZIIP_1A_IJZ/05_U03
(UMIE) Jest w stanie wykorzystywać pozyskaną wiedzę  z
obszaru  przedmiotu PiTW oraz dostrzegać jej aspekty
systemowe i pozatechniczne

T-L-6
T-W-13
T-W-14

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K06

P6S_KK
P6S_KO C-2 S-1

T-P-1

M-2

ZIIP_1A_IJZ/05_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie
technologii wytwarzania maszyn. Potrafi rozpoznawać
uwarunkowania efektywnego i ekonomicznego planowania
procesu wytwarzania. Potrafi dopasować odpowiednie techniki
wytwarzania do ekonomicznego przeprowadzenia procesu
wytwarzania.

T-W-7

ZIIP_1A_K02 P6S_KR C-3
S-4
S-5
S-6
S-7

T-L-7
M-3
M-4

ZIIP_1A_IJZ/05_K02
(ZDOLNY DO) Jest w stanie komunikować się z personelem
bezpośrednio odpowiedzialny za wytwarzanie, projektowanie
oraz kontrolę maszyn i innych urządzeń technicznych.

T-W-16

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/05_W01 2,0 Student nie potrafi scharakteryzować  zasad projektowania procesu wytwarzania przedstawionych na zajęciach.

3,0 Student poprawnie opisuje podstawowe zasady projektowania procesu.

3,5 Student potrafi scharakteryzować poprawnie przedstawione na zajęciach zasady projektowania procesów.

4,0 Student nie tylko potrafi scharakteryzować zasady projektowania procesów ale również potrafi je uzasadnić.

4,5 Student potrafi efektywnie analizować zaproponowane rozwiązanie  procesów wytwarzania

5,0 Student potrafi efektywnie analizowac i dyskutować o wariantowości prosesów wytwarzania
ZIIP_1A_IJZ/05_W02 2,0 Nie wie…

3,0 Wie... dostatecznie…

3,5 Wie... dostatecznie na plus…

4,0 Wie… dobrze…

4,5 Wie… dobrze na plus…

5,0 Wie… bardzo dobrze…

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/05_U01 2,0 Student zaprojektował proces technologiczny niewłaściwej strukturze operacji, niedokładnie ocenił technologiczność lub nie

opracował kart instrukcyjnych dla podstawowych operacji.

3,0 Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i wyboru półfabrykatu.
Opracował kartę technologiczną i karty instrukcyjne dla podstawowych operacji.

3,5
Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i wyboru półfabrykatu.
Opracował kartę technologiczną i karty instrukcyjne dla podstawowych operacji technologicznych z zaznaczonymi
elementami ustalenia i mocowania.

4,0
Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i wyboru półfabtykatu.
Opracował kartę technologiczną i karty instrukcyjne dla podstawowych operacji technologicznych z zaznaczonymi
elementami ustalenia i mocowania oraz określił parametry procesu.

4,5
Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i półfabrykatu. Opracował
kartę technologiczną i karty instrukcyjne dla podstawowych operacji technologicznych z zaznaczonymi elementami ustalenia
i mocowania, określił parametry procesu. Opracawał karty instrukcyjne dla operacji kontroli jakości.

5,0
Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i wyboru półfabrykatu.
Opracował kartę technologiczną i karty instrukcyjne dla podstawowych operacji technologicznych z zaznaczonymi
elementami ustalenia i mocowania, określił parametry procesu. Opracawał karty instrukcyjne dla operacji kontroli jakości.
Określił normę czasu dla poszczególnych operacji.

ZIIP_1A_IJZ/05_U03 2,0 Nie umie...

3,0 Umie... dostatecznie…

3,5 Umie... dostatecznie na plus…

4,0 Umie... dobrze…

4,5 Umie... dobrze na plus…

5,0 Umie... bardzo dobrze…
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/05_K01 2,0 Ujawnia  rażące nieprzygotowanie i brak zaangażowania w trakcie zajęć

3,0 Ujawnia mierne zaangażowanie w trakcie realizacji projektu.

3,5 Ujawnia dostateczne zaangażowanie w trakcie realizacji projektu.

4,0 Ujawnia aktywność i staranność w realizacji projektu.

4,5 Ujawnia dużą aktywność i staranność w realizacji projektu.

5,0 Ujawnia dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności przy rozwiązywaniu zagadnień w obszarze projektowania
procesu wytwarzania.

ZIIP_1A_IJZ/05_K02 2,0 Nie będzie w stanie…

3,0 Będzie w stanie… dostatecznie…

3,5 Będzie w stanie… dostatecznie na plus…

4,0 Będzie w stanie… dobrze…

4,5 Będzie w stanie… dobrze na plus…

5,0 Będzie w stanie… bardzo dobrze…

Literatura podstawowa
1. Karpiński T., Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa, 2004

2. Tadeusz Karpiński, Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa, 2004, * Fragmenty wskazane na wykładach

3. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn., WNT, Warszawa, 2003
4. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Erbla, Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle, tom II, obróbka skrawaniem,
montaż, OWPW, Warszawa, 2001, * Fragmenty wskazane na wykładach

Literatura uzupełniająca
1. Durlik I., Inżynieria zarządzania. Cz. II. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych., Agencja
wydawnicza Placet., Warszawa, 1996
2. Stefan Okoniewski, Technologia maszyn, WSiP, Warszawa, 1998, * Fragmenty wskazane na wykładach

3. Helena Solis, Tadeusz Lenart, Technologia i eksploatacja maszyn, WSiP, Warszawa, 1996, * Fragmenty wskazane na wykładach
4. Kazimierz Oczoś - Redaktor naczelny, MECHANIK [Miesięcznik Naukowo-Techniczny], SIMP, Warszawa, 2012, ** Artykuły z tematyki
zajęć, z ostatniej dekady (dla zainteresowanych)
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/06

3,0

zaliczenie polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Metrologia i systemy pomiarowePrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 6 15 1,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 6 30 2,0 0,50 zaliczenieW

Majda Paweł (Pawel.Majda@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Chodźko Marcin (Marcin.Chodzko@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość fundamentalna zagadnień metrologicznych.

W-2 Wiedza z zakresu algebry i analizy matematycznej. Statystyka

W-3 Fizyka (w zakresie szkoły średniej)

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie studenta z istotą metrologii i systemów pomiarowych. Umiejętności przygotowania, doboru odpowiedniej
aparatury pomiarowej (urządzeń) i metod pomiarowych do przeprowadzania prostych pomiarów.

C-2 Umiejętności klasyfikacji błędów, źródła błędów, określenie niepewności pomiaru. Umiejętność interpretacji otrzymanych
wyników oraz i wizualizacja.

C-3 Wiedza o budowie i zasadzie działania urządzeń pomiarowych wchodzących w skład systemów pomiarowych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Pomiary temperatury i termowizja 2

T-L-2 Analiza systemu pomiarowego metodą R&R 2

T-L-3 Podstawy budowy wirtualnych systemów pomiarowych 3

T-L-4 Pomiary gwintów 2

T-L-5 Pomiary kątów i stożków 2

T-L-6 Pomiary ruchu drgającego 2

T-L-7 Badanie zdolności systemów produkcyjnych 2

T-W-1 Podstawowe pojęcia metrologii i systemów pomiarowych, Definicja pomiaru, jednostki i układy miar,
niedokładność pomiaru. 2

T-W-2 Wzorce jednostek elektrycznych. 2

T-W-3 Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami nieelektrycznymi i elektrycznymi. 2

T-W-4 Pomiar parametrów ruchu układu drgającego 2

T-W-5 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych. 4

T-W-6 Pomiar temperatury. 2

T-W-7 Metody tensometryczne. 2

T-W-8 Pomiar mas, sił i momentów sił. 2

T-W-9 Pomiary ciśnień. 2

T-W-10 Pomiary odległości. 2

T-W-11 Pomiar wilgotności. 2

T-W-12 Pomiar przepływów. 2

Metrologia i systemy pomiarowe
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-13 Pomiar mocy cieplnej. 2

T-W-14 Pomiary termowizyjne. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach. 15A-L-1

Przygotowanie zakresu wiedzy wymaganej w ramach bieżącego ćwiczenia laboratoryjnego. 5A-L-2

Analiza realizacji ćwiczenia laboratoryjnego i sprawozdawczość. 5A-L-3

Uczestnictwo w zajęciach. 30A-W-1

Studium literaturowe. 5A-W-2

Praca własna (powtórzenie poprzednich wykładów). 6A-W-3

Przygotowanie się do zaliczeń wykładów. 7A-W-4

Udział w egzaminie. 2A-W-5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład multimedialny z elementami konwersatoryjnymi.

M-2 Metoda problemowa; w odniesieniu do wykładu, tej jej części, w której dyskutowane jest aktywizujące audytorium
rozwiązywanie problemu obliczeniowego.

M-3 W odniesieniu do zajęć laboratoryjnych pokaz i demonstracja. Realizacja przez studentów ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 W odniesieniu do wykładu; ocena podsumowująca: końcowy egzamin pisemny lub ustny.P

S-2 W odniesieniu do ćwiczeń laboratoryjnych; ocena formująca: sprawdziany pisemne i ustne wejściowe do ćwiczeń,
ocena jakości po ćwiczeniowych.F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W06
ZIIP_1A_W13
ZIIP_1A_W15

P6S_WG P6S_WG C-1
C-3

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/06_W01
W odniesieniu do wybranego punktu programu kierunku
studiów: zna podstawy metrologii i techniki systemów
pomiarowych.

T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13

Umiejętności

ZIIP_1A_U03
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U21

P6S_UW P6S_UW C-2 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3 M-2

M-3

ZIIP_1A_IJZ/06_U01
Student posiada umiejętność w dokonywaniu prostych pomiarów
nieelektrycznych i elektrycznych.
Potrafi analizować działania przetworników pomiarowych przy
uwzględnieniu przyrządów pomiarowych.

T-L-4
T-L-5
T-L-6

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K07

P6S_KK
P6S_KO

C-1
C-3 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/06_K01
Świadomie rozumie potrzeby dokształcania się, gdyż kolejne
generacje rozwiązań sprzętowych będa wnosiły nowy zakres
wiedzy.

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/06_W01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania.
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Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/06_U01 2,0 Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań. Przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych nie potrafi wyjaśnić sposobu działania

i ma problem z formułowaniem wniosków.
3,0 Student rozwiązuje podstawowe zadania. Popełnia błędy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie ale w sposób bierny.

3,5 Student posiadł umiejętność w stopniu pośrednim między 3,0 a 4,0.

4,0 Student umiejętnie kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny i potrafi
interpretować uzyskane wyniki.

4,5 Student posiadł umiejętność w stopniu pośrednim między 4,0 a 5,0.

5,0
Student bardzo dobrze kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi posiłkując się
właściwymi technikami obliczeniowymi. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, jest aktywny i potrafi ocenić metodę i
uzyskane wyniki.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/06_K01 2,0 Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów. Przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w

zespołach nie angażuje się na rozwiązywanie zadań.

3,0 Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, obliczeniowych czy
symulacjach.

3,5
4,0 Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu prezentacji wyników, obliczeń czy przeprowadzonej symulacji.

4,5
5,0 Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu postawionych

problemów. Student czynnie uczestniczy w pracach zespołowych.

Literatura podstawowa
1. Jakubiec W., Zator S., Majda P., Metrologia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014, ISBN 978-83-208-2175-8

2. Augustyn Chwaleba, Metrologia elektryczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000

3. Jan Tomasik i inni, Współczesna metrologia - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Techniczne, Warszawa, 2009

4. Tumański Sławomir, Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2007
5. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników Ćwiczenia praktyczne, WNT,
Warszawa, 2010, ISBN 978-83-204-3672-3
6. Janusz Piotrowski, Podstawy miernictwa, WNT, 2002, ISBN: 83-204-2724-X

Literatura uzupełniająca
1. Jakubic W., Malinowski J., Metrologia wielkości geometrycznych, WNT, Warszawa, 2004

2. Waldemar Nawrocki, Rozproszone systemy pomiarowe, Wydawnictwo WKiŁ, 2006, ISBN: 83-206-1600-X

3. Jerzy Rydzewski, Pomiary oscyloskopowe, WNT, 2007, ISBN: 978-83-204-3368-5
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/07

3,0

zaliczenie polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Elastyczne systemy produkcyjnePrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 6 15 1,5 0,50 zaliczenieL

wykłady 6 15 1,5 0,50 zaliczenieW

Pawlukowicz Piotr (Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Herbin Paweł (Pawel.Herbin@zut.edu.pl), Pawlukowicz Piotr (Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa wiedza z zakresu procesów i technik wytwarzania.

W-2 Wiedza z zakresu podstaw automatyzacji

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie studentów z istotą elastyczności wytwarzania, przesłankami rozwoju i efektami elastycznej automatyzacji
wytwarzania oraz współczesnymi poglądami na elastyczną automatyzację wytwarzania.

C-2 Zapoznanie z podstawami budowy elastycznych systemów produkcyjnych (na przykładzie obróbki skrawaniem): struktura
funkcjonalna, formy organizacji produkcji, strategie organizacji produkcji, środki elastycznej automatyzacji wytwarzania.

C-3 Zapoznanie z przepływem przedmiotów obrabianych i narzędzi oraz środkami transportu przedmiotów: definicje i funkcje
podsystemu przepływu przedmiotów, ocena obszaru zastosowań środków transportu.

C-4 Zapoznanie z budową i wykorzystaniem podsystemów składowania i magazynowania: klasyfikacja, centralne i
przystanowiskowe magazyny przedmiotów.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Wprowadzenie do zajęć, omówienie zagadnień BHP, przedstawienie planu zajęć oraz wymagań. 1

T-L-2 Automatyzacja (na przykładzie obrabiarek znajdujących się na hali technologicznej ITM) 2

T-L-3 Podsystem transportu i manipulacji przedmiotami obrabianymi na przykładzie robota KUKA KR 125 oraz
AM 80. 4

T-L-4 Narzędzia i efektory w podsystemie manipulacji przedmiotami obrabianymi, definiowanie wymiarów
efektora. 2

T-L-5 Programowanie maszyn technologicznych na przykładzie tokarki  CNC programowanej z wykorzystaniem
G-code 4

T-L-6 Ocena porównawcza parametrów teoretycznych oraz rzeczywistych urządzeń technologicznych na
przykładzie pomiaru powtarzalności pozycjonowania robota przemysłowego. 2

T-W-1 Istota elastyczności wytwarzania, przesłanki rozwoju i efektyi elastycznej automatyzacji wytwarzania
oraz współczesnei poglądy na elastyczną automatyzację wytwarzania. 2

T-W-2 Budowa elastycznych systemów produkcyjnych: struktura funkcjonalna, formy organizacji produkcji,
strategie organizacji produkcji, środki elastycznej automatyzacji wytwarzania. 6

T-W-3 Przepływ przedmiotów obrabianych i narzędzi oraz środki transportu przedmiotów: definicje i funkcje
podsystemu przepływu przedmiotów, ocena obszaru zastosowań środków transportu. 3

T-W-4 Budowa i wykorzystaniem podsystemów składowania i magazynowania: klasyfikacja, centralne i
przystanowiskowe magazyny przedmiotów. 2

T-W-5 Przykładowe implementaje elastycznych systemów produkcyjnych. Ocena korzyści oraz kosztów
inwestycyjnych. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych na podstawie literatury i instrukcji. 12A-L-2

Elastyczne systemy produkcyjne
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Opracowanie indywidualnych sprawozdań z zajęć laboratoryjnych 7A-L-3

Omówienie i ocena sprawozdań 2A-L-4

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych 2A-L-5

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

Przygotowanie kolokwium zaliczeniowego 7A-W-2

Praca własna z podręcznikami. Zagadnienia uzupełniające wskazane w czasie wykładów. 11A-W-3

Konsultacje 3A-W-4

Uczestnicto w zaliczeniu/egzaminie końcowym 1A-W-5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny z elementami konwersatoryjnymi. Wyjaśnianie występujących zjawisk i problemów.

M-2 Laboratorium: pokaz i demonstracja, ćwiczenia laboratoryjne, elementy metody sytuacyjnej. Realizacja przez studentów
ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena wybranych osiągnięć studenta realizowana w czasie wprowadzenia do zajęć laboratoryjnych oraz ich trwania.F

S-2 Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej obejmujące zagadnienia realizowane w trakcie zajęć wykładowych i
laboratoryjnych.P

S-3 Omówienie oraz ocena cząstkowa poczynań indywidualnych studenta odbywająca się na koniec lub w trakcie
poszczególnych zajęć laboratoryjnych.F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W05
ZIIP_1A_W14 P6S_WG

C-2
C-3
C-4

S-1
S-3

T-L-3
T-L-4
T-L-5 M-1

M-2

ZIIP_1A_IJZ/07_W01
Student potrafi opisać strukturę funkcjonalną elastycznych
systemów produkcyjnych oraz rolę i znaczenie podsystemów
składowych. Potrafi rozpoznać elementy składowe elastycznego
systemu produkcyjnego, ocenić ich stopień elastyczności oraz
opisać ich rolę w systemie.

T-W-3
T-W-4

ZIIP_1A_W05
ZIIP_1A_W14 P6S_WG C-1 S-2

T-L-2
T-L-6 M-1

ZIIP_1A_IJZ/07_W02
Student potrafi wskazać i scharakteryzować korzyści płynące z
elastycznej automatyzacji oraz współczesne poglądy na
elastyczną automatyzację wytwarzania.

T-W-1
T-W-5

Umiejętności

ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U18
ZIIP_1A_U26

P6S_UU
P6S_UW P6S_UW C-3

C-4 S-2
T-L-2

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/07_U01
Student posiada umiejętność oceny systemu produkcyjnego
oraz jego elementów składowych a w szczególności oceny
poziomu jego elastyczności

T-W-1

ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U16
ZIIP_1A_U26

P6S_UW P6S_UW C-2 S-2
T-W-3

M-1
ZIIP_1A_IJZ/07_U02
Student potrafi analizować różne formy oraz strategie
organizacji produkcji w zależności od wielkości partii
produkcyjnej oraz realizowanych marszrut technologicznych.

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-1 S-2
S-3

T-L-2
M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/07_K01
Student ma świadomość potrzeby elastycznej automatyzacji
oraz jej wpływu na tok produkcyjny, budowę systemu
produkcyjnego, jego funkcjonowanie oraz życie społeczeństwa
(gama, dostępność oraz rozwój dóbr konsumpcyjnych).

T-W-1

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
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Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/07_W01 2,0 Nie spełnia kryteriów oceny 3,0

3,0 Student rozpoznaje główne elementy składowe elastycznego systemu  produkcyjnego, zna ich rolę w systemie oraz potrafi
zdefiniować pojęcie elastyczności, Student potrafi opisać strukturę funkcjonalną elastycznych systemów produkcyjnych.

3,5
Student rozpoznaje główne elementy składowe elastycznego systemu  produkcyjnego, zna ich rolę w systemie oraz potrafi
podać przykłady urządzeń i podsystemów wchodzących w skład elastycznego systemu produkcyjnego o różnym poziomie
elastyczności. Student potrafi opisać strukturę funkcjonalną elastycznych systemów produkcyjnych, funkcje realizowane
przez podsystemy składowe.

4,0

Student rozpoznaje główne elementy składowe elastycznego systemu  produkcyjnego, zna ich rolę w systemie,
współzależność z głównymi elementami systemu oraz potrafi podać przykłady urządzeń i podsystemów wchodzących w
skład elastycznego systemu produkcyjnego o różnym poziomie elastyczności. Student potrafi opisać strukturę funkcjonalną
elastycznych systemów produkcyjnych, funkcje realizowane przez podsystemy składowe oraz powiązania występujące
między nimi.

4,5

Student rozpoznaje podstawowe elementy składowe elastycznego systemu  produkcyjnego, zna ich rolę w systemie,
współzależność z innymi elementami systemu oraz potrafi ocenić poziom elastyczności podstawowych urządzeń i
podsystemów wchodzących w skład elastycznego systemu produkcyjnego. Student potrafi opisać strukturę funkcjonalną
elastycznych systemów produkcyjnych, funkcje realizowane przez podsystemy składowe oraz powiązania występujące
między nimi. Student potrafi opisać rolę i znaczenie poszczególnych podsystemów.

5,0

Student rozpoznaje wszystkie elementy składowe elastycznego systemu  produkcyjnego, zna ich rolę w systemie,
współzależność z innymi elementami systemu oraz potrafi ocenić poziom elastyczności urządzeń i podsystemów
wchodzących w skład elastycznego systemu produkcyjnego. Student potrafi opisać strukturę funkcjonalną elastycznych
systemów produkcyjnych, funkcje realizowane przez podsystemy składowe oraz powiązania występujące między nimi.
Student potrafi opisać rolę i znaczenie poszczególnych podsystemów oraz zasady ich funkcjonowania.

ZIIP_1A_IJZ/07_W02 2,0 NIe spełnia kryteriów na ocenę 3,0

3,0 Student potrafi wskazać podstawowe korzyści płynące z elastycznej automatyzacji oraz opisać jej stan obecny automatyzacji.

3,5 Student potrafi wskazać  korzyści płynące z elastycznej automatyzacji oraz opisać jej stan obecny automatyzacji.

4,0 Student potrafi wskazać  korzyści płynące z elastycznej automatyzacji, scharakteryzować najważniejsze z nich oraz opisać jej
stan obecny automatyzacji.

4,5 Student potrafi wskazać  korzyści płynące z elastycznej automatyzacji, scharakteryzować najważniejsze z nich oraz opisać jej
stan obecny oraz etapy rozwoju automatyzacji.

5,0 Student potrafi wskazać oraz scharakteryzować  korzyści płynące z elastycznej automatyzacji, oraz opisać jej stan obecny,
etapy rozwoju oraz tendencje występujące w elastycznej automatyzacji produkcji.

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/07_U01 2,0 Nie spełnia kryteriów dla oceny 3,0

3,0 Student rozróżnia elastyczne i klasyczne systemy produkcyjne.

3,5 Student rozróżnia elastyczne i klasyczne systemy produkcyjne. Potrafi wskazać elementy o wysokim i niskim poziomie
elastyczności.

4,0 Student rozróżnia elastyczne i klasyczne systemy produkcyjne. Potrafi wskazać elementy o wysokim i niskim poziomie
elastyczności.

4,5 Student rozpoznaje, ocenia, analizuje elementy i podystemy elastycznego systemu produkcyjnego. Potrafi wskazać elementy
o wysokim i niskim poziomie elastyczności.

5,0 Student rozpoznaje, ocenia, analizuje elementy i podystemy elastycznego systemu produkcyjnego. Ocenia poziom ich
elastyczności.

ZIIP_1A_IJZ/07_U02 2,0 Nie spełnia kryteriów dla oceny 3,0

3,0 Rozróżnia podstawowe formy i strategie organizacji produkcji. Zna i rozumie pojęcia: wielość partii produkcyjnej oraz
marszruta technologiczna

3,5 Zna podstawowe formy i strategie organizacji produkcji, potrafi wskazać podstawowe różnice między nimi. Zna i rozumie
pojęcia: wielość partii produkcyjnej oraz marszruta technologiczna.

4,0
Zna podstawowe formy i strategie organizacji produkcji, potrafi wskazać podstawowe różnice między nimi. Potrafi narysować
schemat ideowy form organizacji produkcji. Zna i rozumie pojęcia: wielość partii produkcyjnej oraz marszruta technologiczna.

4,5
Zna  formy i strategie organizacji produkcji, potrafi wskazać podstawowe różnice między nimi. Potrafi narysować schemat
ideowy form organizacji produkcji. Potrafi wskazać przykłady z praktyki produkcyjnej. Zna i rozumie pojęcia: wielość partii
produkcyjnej oraz marszruta technologiczna

5,0
Zna  formy i strategie organizacji produkcji, potrafi wskazać podstawowe różnice między nimi. Potrafi narysować schemat
ideowy form organizacji produkcji. Potrafi wskazać przykłady z praktyki produkcyjnej. Zna i rozumie pojęcia: wielość partii
produkcyjnej oraz marszruta technologiczna. Potrafi wskazać związek między wielkością partii produkcyjnej oraz marszruty
technologicznej z formami orgaizacji produkcji

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/07_K01 2,0 Nie spełnia kryteriów dla oceny 3,0.

3,0 Student ma świadomość potrzeby elastycznej automatyzacji.

3,5 Student ma świadomość potrzeby elastycznej automatyzacji oraz jej wpływu na tok produkcyjny.

4,0 Student ma świadomość potrzeby elastycznej automatyzacji oraz jej wpływu na tok produkcyjny oraz budowę systemu
produkcyjnego.

4,5 Student ma świadomość potrzeby elastycznej automatyzacji oraz jej wpływu na tok produkcyjny, budowę systemu
produkcyjnego oraz jego funkcjonowanie.

5,0 Student ma świadomość potrzeby elastycznej automatyzacji oraz jej wpływu na tok produkcyjny, budowę systemu
produkcyjnego, jego funkcjonowanie oraz życie spoeczeństwa (gama, dostępność oraz rozwój dó konsumpcyjnych).

Literatura podstawowa
1. Honczarenko Jerzy, Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe., WNT, Warszawa, 2000

2. Kosmol Jan, Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, WNT, WARSZAWA, 2000

Literatura uzupełniająca
1. Santarek K., Strzelczak S, Elastyczne systemy produkcyjne, WNT, Warszawa, 1989
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/08

2,0

zaliczenie polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Zarządzanie procesamiPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

projekty 6 15 1,0 0,50 zaliczenieP

wykłady 6 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Sobczak Tomasz (Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Biniek Agata (Agata.Biniek@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Wiedza z zakresu nauki o przedsiębiorstwie

W-2 Wiedza z zakresu podstaw zarządzania

W-3 Wiedza z zakresu planowania operatywnego i sterowania produkcją

W-4 Wiedza  z zakresu procesów i technik produkcyjnych

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Ukształtowanie umiejętności z zakresu planowania, wdrażania i doskonalenia w przedsiębiorstwie systemu zarządzania
procesami

C-2 Zapoznanie studentów z zasadami planowania, wdrażania i doskonalenia w przedsiębiorstwie systemu zarządzania
procesami

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-P-1 Omówienie zasad przygotowania projektu nt. wdrożenia zarządzania procesami 4

T-P-2 Analiza przypadków 4

T-P-3 Ocena prezentacji projektów 4

T-P-4 Ocena sprawozdań z realiowanego projektu 3

T-W-1 Procesy w przedsiębiorstwie 2

T-W-2 System zarządzania procesami w przedsiębiorstwie i jego skuteczność 2

T-W-3 Identyfikacja procesów w przedsiębiorstwie 4

T-W-4 Wyniki i miary procesów - pomiar 2

T-W-5 Właściciele procesów 1

T-W-6 Przedsiębiorstwo zorientowane procesowo 1

T-W-7 Audyt i controlling procesów a ich doskonalenie 1

T-W-8 Sposoby doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie 1

T-W-9 Procesy a wybrane koncepcje zarządzania 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Aktywny udział studenta w zajęciach projektowych prowadzonych przez nauczyciela 4A-P-1

Zespoły studentów wspólnie z nauczycielem analizują i stawiają wnioski 4A-P-2

Zespoły studentów prezentują sprawozdanie z projektu i udzielają odpowiedzi na pytania nauczyciela 4A-P-3

Zarzdzanie procesami
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Dwuosobowe zespoły studentów realizują projekt nt. wdrożenia zarządzania procesami w wybranej
organizacji (identyfikują procesy, klasyfikują procesy, analizują powiązania miedzy procesami, ustalają
właścicieli, opracowują zasady pomiaru procesów, proponują działania doskonalące procesy w badanej
organizacji)

13A-P-4

Student aktywnie uczestniczy w wykładach 15A-W-1

Przygotowanie studenta do zaliczenia wykładów 10A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny

M-2 prezentacja

M-3 metoda przypadków

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Obserwacja osiągnięć studenta, identyfikacja ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach podczas zajęć
projektowychF

S-2 Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji podczas obrony projektu. Nauczyciel podczas prezentacji projektu zadaje
pytania sprawdzające.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W14
ZIIP_1A_W16

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1

C-2
S-1
S-2

T-W-1
T-W-2 M-1

M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/08_W01
Student definuje i rozpoznaje procesy w przedsiębiorstwie.
Rozróżnia i klasyfikuje procesy na procesy główne, pomocnicze i
wspomagające.

T-W-3

ZIIP_1A_W14
ZIIP_1A_W16

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1

C-2
S-1
S-2

T-W-3 M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/08_W02
Student potrafi formułować miary i docelowe wyniki dla
poszczególnych procesów, a także wskazuje właścicieli
procesów

T-W-4

ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-1
C-2

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/08_W03
Student wymienia i objaśnia cechy przedsiębiorstwa
zorientowanego procesowo

T-W-3
T-W-6

ZIIP_1A_W04
ZIIP_1A_W14
ZIIP_1A_W16

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1

C-2
S-1
S-2

T-W-7
T-W-8

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/08_W04
Student charakteryzuje, dobiera i proponuje kierunki
doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie

T-W-9

ZIIP_1A_W14
ZIIP_1A_W16

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1

C-2
S-1
S-2

T-W-9 M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/08_W05
Student wyjaśnia związek kocepcji procesowej z wybranymi
koncepcjami zarządzania

Umiejętności
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U15
ZIIP_1A_U16
ZIIP_1A_U23

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-1

C-2
S-1
S-2

T-P-1
T-P-2
T-P-3

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/08_U01
Student analizuje działalność gospodarczą w kierunku
wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania procesami.

T-P-4
T-W-2
T-W-6

ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U15
ZIIP_1A_U16
ZIIP_1A_U25

P6S_UW P6S_UW C-1
C-2

S-1
S-2

T-P-2
T-P-3
T-P-4
T-W-2

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/08_U02
Student opracowuje mapę procesów. Łaczy procesy na bazie ich
powiązań metariałowych, finansowych i technologicznych.

T-W-3
T-W-5
T-W-6

ZIIP_1A_U14 P6S_UW C-1
C-2

S-1
S-2

T-P-2
T-P-3
T-P-4
T-W-1

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/08_U03
Student dobiera właścicieli procesów

T-W-2
T-W-3
T-W-5

ZIIP_1A_U22
ZIIP_1A_U23 P6S_UW P6S_UW C-1

C-2
S-1
S-2

T-P-2
T-P-3
T-P-4

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/08_U04
Student sporządza strategiczną kartę wyników. Wybiera i
projektuje miary i docelowe wyniki dla procesów. Dobiera
techniki kontroli w tym zakresie.

T-W-4
T-W-6
T-W-7

ZIIP_1A_U14 P6S_UW C-1
C-2

S-1
S-2

T-P-2
T-P-3
T-P-4

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/08_U05
Student opracowuje kierunki doskonalenia przedsiębiorstwa
zorientowanego procesowo.

T-W-8
T-W-9

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K06 P6S_KO C-1
C-2

S-1
S-2

T-P-2
T-P-3
T-P-4
T-W-1

M-1
M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/08_K01
Student dostrzega potrzebę wdrażania zarządzania procesami w
działalności gospodarczej.

T-W-2
T-W-6
T-W-8
T-W-9

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
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Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/08_W01 2,0 Student nie definuje i nie rozpoznaje procesów w przedsiębiorstwie. Nie rozróżnia i nie klasyfikuje procesów na procesy

główne, pomocnicze i wspomagające.

3,0 Student definuje i rozpoznaje procesy w przedsiębiorstwie. Rozróżnia i klasyfikuje procesy na procesy główne, pomocnicze i
wspomagające.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/08_W02 2,0 Student nie potrafi formułować miar i docelowych wyników dla poszczególnych procesów, a atakże nie potrafi wskazywać
właścicieli procesów

3,0 Student potrafi formułować miary i docelowe wyniki dla poszczególnych procesów, a atakże wskazywać właścicieli procesów

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/08_W03 2,0 Student nie wymienia i nie objaśnia cech przedsiębiorstwa zorientowanego procesowo

3,0 Student wymienia i objaśnia cechy przedsiębiorstwa zorientowanego procesowo

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/08_W04 2,0 Student nie charakteryzuje, nie dobiera i nie proponuje kierunków doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie

3,0 Student charakteryzuje, dobiera i proponuje kierunki doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/08_W05 2,0 Student nie potrafi wyjaśnic związku kocepcji procesowej z wybranymi koncepcjami zarządzania

3,0 Student wyjaśnia związek kocepcji procesowej z wybranymi koncepcjami zarządzania

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/08_U01 2,0 Student nie potrafi analizowac działalności gospodarczej w kierunku wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania procesami.

3,0 Student analizuje działalność gospodarczą w kierunku wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania procesami.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/08_U02 2,0 Student nie potrafi opracowac mapy procesów. Nie łaczy procesów na bazie ich powiązań metariałowych, finansowych i
technologicznych.

3,0 Student opracowuje mapę procesów. Łaczy procesy na bazie ich powiązań metariałowych, finansowych i technologicznych.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/08_U03 2,0 Student nie potrafi wskazać zasad ustalania właścicieli procesów głównych, pomocniczych i wspomagających (zarządczych)

3,0 Student potrafi wskazać zasady ustalania właścicieli procesów głównych, pomocniczych i wspomagających (zarządczych)

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/08_U04 2,0 Student nie potrafi sporządzić strategicznej karty wyników. Nie wybiera i nie projektuje miar i docelowych wyników dla
procesów. Nie posiada umiejętności doboru technik kontroli w tym zakresie.

3,0 Student sporządza strategiczną kartę wyników. Wybiera i projektuje miary i docelowe wyniki dla procesów. Dobiera techniki
kontroli w tym zakresie.

3,5
4,0
4,5
5,0
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Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/08_U05 2,0 Student nie potrafi opracowac kierunków doskonalenia przedsiębiorstwa zorientowanego procesowo.

3,0 Student opracowuje kierunki doskonalenia przedsiębiorstwa zorientowanego procesowo.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/08_K01 2,0 Student nie dostrzega potrzeby wdrażania zarządzania procesami w działalności gospodarczej.

3,0 Student dostrzega potrzebę wdrażania zarządzania procesami w działalności gospodarczej.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Skrzypek Elżbieta, Hofman Mariusz, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa, 2010, I

2. Skrzypek Elżbieta, Hofman Mariusz, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa, 2010, I

Literatura uzupełniająca
1. Piotr Grajewski, Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa, 2012, I
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/09-1

3,0

egzamin

3

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Techniki komputerowe w inżynierii produkcjiPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 5 15 1,0 0,38 zaliczenieL

wykłady 5 30 2,0 0,62 egzaminW

Jastrzębski Daniel (Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawy technik Informatycznych

W-2 Podstawy projektowania inżynierskiego

W-3 Grafika inżynierska (komputerowa)

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania systemów informatycznych w inżynierii produkcji

C-2 Poznanie zasad stosowania systemów CAD/CAE/CAM

C-3 Ukształtowanie umiejętności zarządzania zadaniami

C-4 Ukształtowanie umiejętności pracy zespołowej

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Zapoznanie z programem wspomagającym zarządzanie projektem 2

T-L-2 Przykład zastosowania programu wspomagającego zarządzanie projektem 2

T-L-3 Przykład zastosowania programu CAD do opracowania projektu wyrobu 3

T-L-4 Przykład zastosowania z programu CAE do prognozowania właściwości wyrobu 2

T-L-5 Zapoznanie z programem CAM 2

T-L-6 Przykład zastosowania CAM do opracowania projektu technologii wyrobu 4

T-W-1 Inżynieria produkcji - jako obszar zastosowań technik komputerowych 2

T-W-2 Architektura systemów komputerowych stosowanych w inżynierii produkcji 2

T-W-3 Komputerowo wspomagane zarządzanie projektami 2

T-W-4 Komputerowo zintegrowane wytwarzanie CIM 2

T-W-5 Komputerowo wspomagane projektowanie CAD 4

T-W-6 Komputerowo wspomagane prace inżynierskie CAE 6

T-W-7 Podstawy sterowania numerycznego 2

T-W-8 Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie 2

T-W-9 Komputerowo wspomagane wytwarzanie CAM 4

T-W-10 Komputerowo wspomagane sterowanie jakością CAQ 2

T-W-11 Bezpieczeństwo systemów informatycznych 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w zajeciach 15A-L-1

Techniki komputerowe w inynierii produkcji
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Przygotowanie do zajęć 4A-L-2

Samodzielne rozwiazywanie postawionych zadań domowych 6A-L-3

Uczestnictwo w wykładach 30A-W-1

Przygotowanie do egzaminu 10A-W-2

Udział w egzaminie 4A-W-3

Udział w konsultacjach do wykładu 6A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnych

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne - praca z systemem MS Project

M-3 Ćwiczenia laboratoryjne - praca z systemami CAD/CAE

M-4 Ćwiczenia laboratoryjne - praca z systemem CAM

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie materiału wykładowego w formie pisemnej i ustnejP

S-2 Ocena nabytych umiejętności przez sprawdzenie zadań postawionych w czasie wykonywania ćwiczeń
laboratoryjnychF

S-3 Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnychP

S-4 Ocena poszczególnych osiągnięć studenta w trakcie zajęć praktycznychF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03 P6S_WG C-1
C-4

S-1
S-3

T-L-1
T-L-2
T-W-1
T-W-4
T-W-5
T-W-6

M-1
ZIIP_1A_IJZ/09-1_W01
Student potrafi wskazać  narzędzia informatyczne
wykorzystywane w inżynierii produkcji

T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11

Umiejętności

ZIIP_1A_U02
ZIIP_1A_U15 P6S_UW C-1 S-3

T-L-1
M-4

ZIIP_1A_IJZ/09-1_U01
Potfrafi zastosować oprogramowanie komputerowe typu
CAD/CAE, CAM do rozwiązywania zadań w obszarze inżynierii
produkcji

T-W-1

ZIIP_1A_U01
ZIIP_1A_U04
ZIIP_1A_U22

P6S_UO
P6S_UW P6S_UW C-2

C-3
S-3
S-4

T-L-2
T-L-3 M-2

M-3
ZIIP_1A_IJZ/09-1_U02
Ma umiejętność planowania zadań produkcyjnych z
wykorzystaniem systemów informatycznych

T-L-4

ZIIP_1A_U09
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U18

P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

C-3
C-4

S-2
S-3

T-L-4
T-L-5

M-2
M-3
M-4

ZIIP_1A_IJZ/09-1_U03
Ma umiejętność pracy w zespołach i indywidualnego
rozwiązywania zadań problemowych

T-L-6

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K03

P6S_KK
P6S_KO

C-1
C-2
C-3

S-2
S-4

T-L-1
T-L-2

M-1
M-2
M-3
M-4

ZIIP_1A_IJZ/09-1_K01
Ma świadomość potrzeby wykorzystywania technik
informatycznych w inżynierii produkcji

T-W-1

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K03

P6S_KK
P6S_KO

C-1
C-2
C-3
C-4

S-3
T-L-1
T-L-2

M-1
M-2
M-3
M-4

ZIIP_1A_IJZ/09-1_K02
Ma świadomość wpływu swojej pracy na cały cykl produkcyjny

T-W-1
T-W-11

ZIIP_1A_K07
ZIIP_1A_K08

P6S_KK
P6S_KO

C-1
C-3
C-4

S-3
T-W-2 M-1

M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/09-1_K03
Ma świadomośc potrzeby dokształacania w zakresie nowych
systemów wspomagających procesy produkcyjne

T-W-3

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/09-1_W01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
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Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/09-1_U01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

ZIIP_1A_IJZ/09-1_U02 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

ZIIP_1A_IJZ/09-1_U03 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/09-1_K01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

ZIIP_1A_IJZ/09-1_K02 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

ZIIP_1A_IJZ/09-1_K03 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Literatura podstawowa
1. Chlebus Edward, Techniki komputerowe Cax w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2000

2. Szyjewski Z., Zarządzanie projektami Informatycznymi, Placet, Warszawa, 2001

3. Zenobia Weiss, Techniki komputerowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2002

4. Zenobia Weiss, Techniki CAx w produkcji, 2011

5. Durlik I., Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa, 1995
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/09-2

3,0

egzamin

3

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Systemy wspomagające w inżynierii produkcjiPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 5 15 1,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 5 30 2,0 0,50 egzaminW

Jardzioch Andrzej (Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Pawlukowicz Piotr (Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl), Skobiej Bartosz
(Bartosz.Skobiej@zut.edu.pl), Sobczak Tomasz (Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl), Terelak-
Tymczyna Agnieszka (Agnieszka.Terelak@zut.edu.pl)

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawy Informatyki

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Przedstawienie systemów informatycznych wspomagających obszar produkcji

C-2 Poznanie zasad planowania przedsięwzięć pod katem zasobów ludzkich, sprzętowych i materiałowych

C-3 Ukształtowanie umijętności zarządzania zasobami

C-4 Ukształtowanie umiejętności pracy zespołowej

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Bilansowanie zapotrzebowania na zasoby 4

T-L-2 Określanie współzależności między zadaniami produkcyjnymi 4

T-L-3 Szacowanie ryzyka przedsięwzięć gospodarczych 4

T-L-4 Dokumentacja zadań planistycznych 3

T-W-1
Rola i zadania komputerowych systemów wykorzystywanych w inzynierii produkcji. Budowa i
wymagania sprzetowe wspołczesnych systemow informatycznych wykorzystywanych w sferze
produkcyjnej.

6

T-W-2 Rola systemów CAX w inżynierii produkcji. Rola i zadania komputerowego wspomagania produkcji. 6

T-W-3 Komputerowe metody planowania zadań produkcyjnych. 4

T-W-4 Bilansowanie zapotrzebowania produkcyjnego.Wdrażanie systemów do zarządzania zasobami
produkcyjnymi. 6

T-W-5 Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją 6

T-W-6 Komputerowo wspomagane sterowanie jakością CAQ. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

przygotowanie do laboratorium 2A-L-2

przygotowanie sprawozdania 8A-L-3

uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Uczestnictwo w konsultacjach 2A-W-2

Przygotowanie do egzaminu 16A-W-3

Uczestnictwo w egzaminie 2A-W-4

Systemy wspomagajce w inynierii produkcji
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 Praca z systemem komputerowym

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Egzamin z wykładu w formie pisemnejP

S-2 Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnychP

S-3 Ocena poszczególnych osiagnięć studenta podczas zajęć praktycznychF

S-4 Zaangażowanie w dyskusjęF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03 P6S_WG C-1
C-2

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/09-2_W01
Student zna systemy komputerowe wykorzystywane w
zarządzaniu produkcją

T-W-4
T-W-5
T-W-6

Umiejętności
ZIIP_1A_U01
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U15
ZIIP_1A_U16

P6S_UW
C-2
C-3
C-4

S-2
S-3
S-4

T-L-1
T-L-2
T-L-3

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/09-2_U01
Student zna współczesne oprogramowania do zarządzania
zasobami przedsiębiorstwa

T-L-4
T-W-1
T-W-2

ZIIP_1A_U02
ZIIP_1A_U16 P6S_UW

C-2
C-3
C-4

S-2
S-3
S-4

T-L-4
T-W-5 M-1

M-2
ZIIP_1A_IJZ/09-2_U02
Zna obsługę systemow z grupy programów CAX

T-W-6

ZIIP_1A_U09
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U25

P6S_UO
P6S_UW P6S_UW C-4 S-3

S-4
T-L-4

M-2
ZIIP_1A_IJZ/09-2_U03
Ma umiejętność pracy w zespole i indywidualnego
rozwiązywania zadań problemowych

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K08 P6S_KK C-1
C-2

S-2
S-3
S-4

T-W-1 M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/09-2_K01
Ma świadomość potrzeby wykorzystywania środowisk
informatycznych w zarzadzaniu produkcją

T-W-2

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K03

P6S_KK
P6S_KO

C-1
C-2
C-3
C-4

S-2
S-3
S-4

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/09-2_K02
Ma świadomość potrzeby wdrażania i poznawania nowych
systemów informatycznych do zarządzania produkcją

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/09-2_W01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/09-2_U01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

ZIIP_1A_IJZ/09-2_U02 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
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Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/09-2_U03 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/09-2_K01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i
obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

ZIIP_1A_IJZ/09-2_K02 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy
elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie
ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Literatura podstawowa
1. Chlebus Edward, Techniki komputerowe w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2000

2. Durlik I., Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa, 1995

3. Szyjewski Z., Zarządzanie projektami Informatycznymi, Placet, Warszawa, 2001
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/10-1

6,0

zaliczenie

4

polski

6,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Gospodarka energetyczna i nośniki energiiPrzedmiot

Specjalność

Katedra Techniki CieplnejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 4 15 1,5 0,33 zaliczenieL

projekty 4 15 1,5 0,33 zaliczenieP

wykłady 4 30 3,0 0,34 zaliczenieW

Borsukiewicz Aleksandra (Aleksandra.Borsukiewicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Eliasz Jacek (Jacek.Eliasz@zut.edu.pl), Kaczmarek Radomir (Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Zaliczenie przedmiotu: Fizyka i Matematyka

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Podanie i omówienie związków matematycznych pozwalających na wyznaczanie parametrów stanu substancji, obliczanie
energii wewnętrznej układów, pracy i ciepła przemian termodynamicznych, bilansowanie układów termodynamicznych;

C-2 Przekazanie wiedzy na temat metod konwersji energi, akumulacji energii oraz sposobów wytwarzania użytecznych form
energii z róźnych źródeł: odnawialnych i nieodnawilnych.

C-3 Przedstawienie obecnego stanu wiedzy odnośnie perspektywicznych metod wytwarzania użytecznych form energii.

C-4 Nauczenie sposobu korzystania ze związków matematycznych stosowanych w analizie ilościowej i jakościowej procesów
konwersji energii;

C-5 Zapoznanie studentów z technikami pomiarowymi podstawowych wielkości termodynamicznych, zasadami wyboru techniki
pomiarowej w zalezności od warunków układu, sposobem opracowania wyników pomiaru.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych, pomiary ciśnień, pomiary temperatur,
pomiary natężenia przepływu 15

T-P-1 Zajęcia projektowe powiązane z tematyką wykładu (projekt elektrowni/elektrociepłowi zasilanej paliwem
konwencjonalnym) 15

T-W-1

I zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna. Formy przenoszenia energii: praca i ciepło. Bilans
energetyczny układu zamkniętego. Wymiana energii w układach otwartych. Podstawowe sposoby
wymiany ciepła.  Zasoby energetyczne. Paliwa i użyteczne formy energii. Popyt i podaż energii (w ujęciu
dobowym i rocznym). Transport i przesył energii (gazu i innych paliw, prądu elektrycznego). Konwersja
energii (sprawności procesów konwersji energii na wybranych przykładach). Zagrożenia wynikające z
procesów konwersji energii. Odnawialne źródła energii. Biomasa i biopaliwa. Energetyka wiatrowa.
Słońce jako źródło energii, metody konwersji energii promieniowania słonecznego (kolektory, układy
fotowoltaiczne i elektrownie słoneczne). Energia wód. Energia geotermalna i geotermiczna. Akumulacji
energii (magazynowanie energii termicznej, mechanicznej i elektrycznej). Technologie wodorowe.
Energetyka jądrowa.  Perspektywiczne technologie energetyczne. Zaliczenie.

30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

praca własna studenta (przygotowanie, opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych zajęć) 23A-L-2

uczestnictwo w zajęciach 15A-P-1

praca własna studenta 23A-P-2

uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1
praca własna studenta (poszerzanie wiedzy na podstawie dostepnej literatury oraz informacji
dostępnych w internecie), powtarzanie wiadomości 45A-W-2

Gospodarka energetyczna i noniki energii
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjno-problemowy

M-2 Projekt

M-3 Laboratorium

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie ustne lub pisemne wykładu polega na uzyskaniu 61% punktów na zaliczeniu końcowym.P

S-2 Zaliczenie zajęć projektowych polega na poprawnym przygotowaniu raportu i prezentacji wyników.P

S-3

Aby zaliczyć laboratorium nalezy spełnić wymienione warunki:
- należy przyjść na zajęcia przygotowanym do zajęć zgodnie z wytycznymi podanymi przez prowadzącego;
- aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
- przygotować sprawozdanie z wykonanych zajęć i przekazać je prowadzącemu w ciagu 1 tygodnia od zajęć;
poprawić błędy wskazane przez prowadzącego;
-w wyznaczonym terminie  podanym w harmonogramie laboratorium (dostepnym na stronie www.ktc.zut.edu.pl)
uzyskać 61% punktów z zaliczenia.

F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03
ZIIP_1A_W08
ZIIP_1A_W13
ZIIP_1A_W14

P6S_WG P6S_WG
C-1
C-2
C-3
C-4

S-1

T-W-1

M-1

ZIIP_1A_IJZ/10-1_W01
Po zaliczeniu przedmiotu student powinien mieć wiedzą ogólną
odnośnie podstaw termodynamiki a także z zakresu gospodarki
energia i nośnikami energii w zakładze. Powinien umieć wskazać
i scharakteryzować adekwatne dla danego procesu sposoby
akumulacji energii oraz wykliczyć i scharakteryzować aktualnch i
perspektywicznych metod wytwarzania użytecznych form
energii.

Umiejętności

ZIIP_1A_U12 P6S_UW P6S_UW C-1
C-4 S-2

T-P-1

M-2

ZIIP_1A_IJZ/10-1_U01
Po zaliczeniu ćwiczeń student powinien umieć sporządzać proste
bilanse energetyczne,  obliczyć efektywność pracy prostych
systemów energetycznych i obiegów silnikowych, dobrać
technologię energetyczną możliwą do zastosowania w danym
procesie.

ZIIP_1A_U15 P6S_UW C-5 S-3

T-L-1

M-3

ZIIP_1A_IJZ/10-1_U02
Po zaliczeniu laboratorium student powinien umieć prawidłowo
wykonać podstawowe pomiary termodynamiczne: pomiar
temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu, wilgotności/stopnia
suchości, oznaczyć ciepło spalania i wartość opałową paliw
ciekłych i gazowych.

Kompetencje społeczne

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/10-1_W01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie
jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/10-1_U01 2,0 Brak raportu lub przygotowanie raportu z duża ilością błędów, rzutujących na wynik końcowy.

3,0 Przygotowanie raportu pisemnego, zawierającego znaczną ilość błędów i nieścisłości.

3,5 Przygotowanie raportu pisemnego, zawierającego błędy i nieścisłości.

4,0 Przygotowanie raportu pisemnego, z niewielką ilością  drobnych  błędów  oraz ustna prezentacja wyników.

4,5 Przygotowanie raportu pisemnego, z minimalna ilością  drobnych  błędów  oraz ustna prezentacja wyników.

5,0 Przygotowanie raportu pisemnego, bezbłędnego oraz ustna prezentacja wyników
ZIIP_1A_IJZ/10-1_U02 2,0 nie oddanie któregokolwiek z 5 sprawozdań z zajęć laboratoryjnych, i/ lub nieobecność, i/lub niezaliczenie któregokolwiek z 5

zajęć laboratoryjnych

3,0 oddanie poprawnie wypełnionych sprawozdań z  5  zajęć laboratoryjnych,  obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie
kolokwiów cząstkowych na ocenę 2,5-3,24  (wyliczana jest średnia arytmetyczna  z ocen cząstkowych)

3,5 oddanie poprawnie wypełnionych sprawozdań z  5  zajęć laboratoryjnych,  obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie
kolokwiów cząstkowych na ocenę 3,25-3,74  (wyliczana jest średnia arytmetyczna  z ocen cząstkowych)

4,0 oddanie poprawnie wypełnionych sprawozdań z  5  zajęć laboratoryjnych, obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie
kolokwiów cząstkowych na ocenę 3,75-4,24  (wyliczana jest średnia arytmetyczna  z ocen cząstkowych)

4,5 oddanie poprawnie wypełnionych sprawozdań z  5  zajęć laboratoryjnych,  obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie
kolokwiów cząstkowych na ocenę 4,25-4,74  (wyliczana jest średnia arytmetyczna  z ocen cząstkowych)

5,0 oddanie poprawnie wypełnionych sprawozdań z  5  zajęć laboratoryjnych,  obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie
kolokwiów cząstkowych na ocenę 4,75-5,0  (wyliczana jest średnia arytmetyczna  z ocen cząstkowych)
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Inne kompetencje społeczne

Literatura podstawowa
1. Szargut J, Termodynamika Techniczna, Wydawnictwo Politechniki Ślaskiej, Gliwica, 2000

2. Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa, 2006
3. Praca zbiorowa, Wybrane instrukcje do ćwiczeń oraz wzory sprawozdań, Materiały niepublikowane KTC, do pobrania z
www.ktc.zut.edu.pl, 2011
4. Praca pod redakcją T. Fodemskiego, Pomiary cieplne cz. 1 i 2, WNT, Warszawa, 2001

5. Cieśliński J., Mikielewicz J, Niekonwencjonalne Urzadzenia i Systemy konwersji energii, Ossolineum, 1999
6. Nowak W., Stachel A. A., Borsukiewicz-Gozdur A., Zastosowania odnawialnych źródeł energii, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Szczecińskiej, Szczecin, 2008
7. Banaszek J i inni, Termodynamika. Przykłady i zadania., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1998

Literatura uzupełniająca
1. Praca zbiorowa, Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik, Tarbonus, Kraków, 2008

2. Hobler T, Ruch ciepła i wymienniki, WNT, Warszawa, 1997

3. Jezierski G., Energia jadrowa wczoraj i dziś, WNT, Warszawa, 2005

4. Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, WNT, Warzszawa, 2007
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/10-2

6,0

zaliczenie

4

polski

6,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł
Systemy konwersji energii wykorzystujące
odnawialne i konwencjonalne źródłaPrzedmiot

Specjalność

Katedra Techniki CieplnejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 4 15 1,5 0,33 zaliczenieL

projekty 4 15 1,5 0,33 zaliczenieP

wykłady 4 30 3,0 0,34 zaliczenieW

Borsukiewicz Aleksandra (Aleksandra.Borsukiewicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Kaczmarek Radomir (Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Zaliczenie przedmiotu: Fizyka i Matematyka

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Podanie i omówienie związków matematycznych pozwalających na wykonanie bilansów energii prostych układów
termodynamicznych;

C-2 Przekazanie wiedzy na temat użytecznych form energii z róźnych źródeł odnawialnych.

C-3 Przedstawienie  stanu wiedzy odnośnie perspektywicznych metod wytwarzania użytecznych form energii.

C-4 Nauczenie umiejetności stosowania podstawowych zalezności matematycznych w bilansowaniu systemów energetycznych,
ze szczególnym nastawieniem na systemy zasilane ze źródeł odnawialnych.

C-5 Przedstawienie laboratoryjnych systemów konwersji energii odnawialnej, zapoznanie z zasadą działania oraz metodyką
pomiaru wielkości pośrednich i obliczania efektywności procesu konwersji energii.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 Badanie siłowni fotowoltaicznej, badanie siłowni wiatrowej, badanie wartości opałowej biomasy, badanie
pompy ciepła. 15

T-P-1 Projekt powiązany z tematyka wykładu (projekt elektrowni/elektrociepłowni zasilanej z odnawialnego
źrdóła energii) 15

T-W-1 I zasada termodynamiki. Formy przenoszenia energii: praca i ciepło. Bilans energetyczny układu
zamkniętego. 2

T-W-2 Zasoby energetyczne. Paliwa i użyteczne formy energii. Popyt i podaż energii (w ujęciu dobowym i
rocznym). 2

T-W-3 Konwersja energii (metody wytwarzania użytecznych form energii, metody konwersji prądu
elektrycznego. 2

T-W-4 Metody konwersji energii promieniowania słonecznego (kolektory, układy fotowoltaiczne i elektrownie
słoneczne). 2

T-W-5 Biomasa i biopaliwa. 4

T-W-6 Energetyka wiatrowa. 2

T-W-7 Hydroenergetyka 1

T-W-8 Energia geotermalna i geotermiczna. 2

T-W-9 Perspektywiczne źródła i nośniki energii (ogniwa paliwowe, gaz łupkowy, technologia ORC i inne) 2

T-W-10 Energetyka jądrowa. Przemiany jądrowe. Paliwa jądrowe. Rodzaje reaktorów i elektrowni jądrowych.
Cykl paliwowy. Odpady radioaktywne. 4

T-W-11 Akumulacji energii (magazynowanie energii termicznej, mechanicznej i elektrycznej). 4

T-W-12 Technologie wodorowe. 2

Systemy konwersji energii wykorzystujce odnawialne i konwencjonalne r�d�a
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-13 Zaliczenie 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

praca własna studenta (opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych zajęć) 23A-L-2

uczestnictwo w zajęciach 15A-P-1

praca własna studenta 23A-P-2

uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1
praca własna studenta (poszerzanie wiedzy na podstawie dostepnej literatury oraz informacji
dostępnych w internecie), powtarzanie wiadomości 45A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjno-problemowy

M-2 Projekt

M-3 Laboratorium

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie wykładu polega na uzyskaniu 61% punktów na zaliczeniu końcowym.P

S-2 Zaliczenie zajęć projektowyc polaega na przygotowaniu raportu oraz prezentacji wynikówF

S-3

Aby zaliczyć laboratorium nalezy spełnić wymienione warunki:
- należy przyjść na zajęcia przygotowanym do zajęć zgodnie z wytycznymi podanymi przez prowadzacego;
- aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
- przygotować sprawozdanie z wykonanych zajęć i przekazać je prowadzącemu w ciagu 1 tygodnia od zajęć;
poprawić błędy wskazane przez prowadzącego;
-w wyznaczonym terminie  podanym w harmonogramie laboratorium (dostepnym na stronie www.ktc.zut.edu.pl)
uzyskać 61% punktów z zaliczenia.

F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03
ZIIP_1A_W08
ZIIP_1A_W13

P6S_WG P6S_WG
C-1
C-2
C-3

S-1

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

M-1

ZIIP_1A_IJZ/10-2_W01
Po zaliczeniu wykładu  student powinien mieć wiedzą ogólną
odnośnie uźytecznych form energii i ich charakteru. Powinien
umieć objaśnić wady i zalety stosowania różnych źródeł energii
odnawialnej, wskazać ograniczenia w jej wykorzystaniu
praktycznym a także powinien umieć wskazać aktualnie
dostepne i perspektywiczne metody magazynowania energii.

T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12

Umiejętności

ZIIP_1A_U12
ZIIP_1A_U14 P6S_UW P6S_UW C-4 S-2

T-P-1

M-2

ZIIP_1A_IJZ/10-2_U01
Po zaliczenie zajęć projektowych student powinien umieć
przeprowadzić w podstawowym zakresie bilans energetyczny
prostych układów energetycznych, ocenić możliwość
zastosowania odnawialnych źródeł energii, oszacować  i
zaprezentować korzyści z zastosowania wybranej technologii
energetycznej.

ZIIP_1A_U12
ZIIP_1A_U19 P6S_UW P6S_UW C-5 S-3

T-L-1

M-3

ZIIP_1A_IJZ/10-2_U02
Po zaliczeniu zajęć laboratoryjnych student powinien umieć
analizować przebieg procesu energetycznego, interpretować
wpływ zmiany parametrow pracy sytemu na efektywność jego
pracy, oceniać poprawność uzyskanych w wyniku eksperymentu
wyników pomiarów i weryfikować ich poprawność wykorzystujac
w tym celu wiedzę teoretyczną.

Kompetencje społeczne

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/10-2_W01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.

3,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy  nabytej wiedzy. Czasem nie wie
jak posiadaną wiedzę wykorzystać.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
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Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/10-2_U01 2,0 Brak raportu lub przygotowanie raportu z duża ilością błędów, rzutujących na wynik końcowy.

3,0 Przygotowanie raportu pisemnego, zawierającego znaczna ilość błęów i nieścisłości.

3,5 Przygotowanie raportu pisemnego, zawierającego błędy i nieścisłości w zakresie .

4,0 Przygotowanie raportu pisemnego, z niewielką ilością  drobnych  błędów  oraz ustna prezentacja wyników.

4,5 Przygotowanie raportu pisemnego, z minimalna ilością drobnych  błędów  oraz ustna prezentacja wyników

5,0 Przygotowanie raportu pisemnego, bezbłędnego oraz ustna prezentacja wyników
ZIIP_1A_IJZ/10-2_U02 2,0 nie oddanie któregokolwiek z 5 sprawozdań z zajęć laboratoryjnych, i/ lub nieobecność, i/lub niezaliczenie któregokolwiek z 5

zajęć laboratoryjnych

3,0 oddanie poprawnie wypełnionych sprawozdań z  5  zajęć laboratoryjnych,  obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie
kolokwiów cząstkowych na ocenę 2,5-3,24  (wyliczana jest średnia arytmetyczna  z ocen cząstkowych)

3,5 oddanie poprawnie wypełnionych sprawozdań z  5  zajęć laboratoryjnych,  obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie
kolokwiów cząstkowych na ocenę 3,25-3,74  (wyliczana jest średnia arytmetyczna  z ocen cząstkowych)

4,0 oddanie poprawnie wypełnionych sprawozdań z  5  zajęć laboratoryjnych, obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie
kolokwiów cząstkowych na ocenę 3,75-4,24  (wyliczana jest średnia arytmetyczna  z ocen cząstkowych)

4,5 oddanie poprawnie wypełnionych sprawozdań z  5  zajęć laboratoryjnych,  obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie
kolokwiów cząstkowych na ocenę 4,25-4,74  (wyliczana jest średnia arytmetyczna  z ocen cząstkowych)

5,0 oddanie poprawnie wypełnionych sprawozdań z  5  zajęć laboratoryjnych,  obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie
kolokwiów cząstkowych na ocenę 4,75-5,0  (wyliczana jest średnia arytmetyczna  z ocen cząstkowych)

Inne kompetencje społeczne

Literatura podstawowa
1. Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa, 2006
2. Praca zbiorowa, Wybrane instrukcje do ćwiczeń oraz wzory sprawozdań, Materiały niepublikowane KTC, do pobrania z
www.ktc.zut.edu.pl, 2011
3. Praca pod redakcją T. Fodemskiego, Pomiary cieplne cz. 1 i 2, WNT, Warszawa, 2001
4. Nowak W., Stachel A. A., Borsukiewicz-Gozdur A., Zastosowania odnawialnych źródeł energii, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Szczecińskiej, Szczecin, 2008
5. Cieśliński J., Mikielewicz J, Niekonwencjonalne Urzadzenia i Systemy konwersji energii, Ossolineum, 1999

6. Banaszek J i inni, Termodynamika. Przykłady i zadania., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1998

Literatura uzupełniająca
1. Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, WNT, Warzszawa, 2007

2. Praca zbiorowa, Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik, Tarbonus, Kraków, 2008

3. Hobler T, Ruch ciepła i wymienniki, WNT, Warszawa, 1997

4. Jezierski G., Energia jadrowa wczoraj i dziś, WNT, Warszawa, 2005
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/11-1

2,0

zaliczenie

5

polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Zarządzanie środkami trwałymiPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

projekty 5 15 1,0 0,50 zaliczenieP

wykłady 5 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Sobczak Tomasz (Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Biniek Agata (Agata.Biniek@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Podstawowe wiadomości z teorii zarządzania, zarządzania produkcją, zarządzania zasobami ludzkimi, klasyfikacji środków
trwałych, metod amortyzacji

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Celem jest poznanie zagadnień dotyczących zarządzania środkami trwalymi.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-P-1 Klasyfikacja Środkow Trwalych 2

T-P-2 Tryby zamówień z ustawy "Prawo zamówień publicznych". Specyfikacja istotnych warunków
zamowienia. 2

T-P-3 Strategie napraw środków trwałych. 2

T-P-4 Struktura organizacyjna gospodarki remontowej w przedsiębiorstwie przemysłowym. 1

T-P-5 Eksploatacja środków trwałych. 2

T-P-6 Rodzaje remontów. Zakresy prac w cyklach remontowych.Techniczno-organizacyjne przygotowanie
napraw. Dokumentacja technologiczna napraw. 2

T-P-7 Organizacja stanowiska naprawczego. Normowanie prac naprawczych. Kontrola jakości wykonywanych
napraw i remontów. 2

T-P-8 Wspomaganie komputerowe w zarządzaniu gospodarką naprawczą. 2

T-W-1 Klasyfikacja środkow trwałych. Sposoby pozyskiwania srodków trwałych. 1

T-W-2 Tryby przetargów z ustawy "Prawo zamówień publicznych. 2

T-W-3 Struktura organizacyjna gospodarki naprawczej. 1

T-W-4 Strategie napraw środków trwałych. 1

T-W-5 Eksploatacja  środków trwałych. 2

T-W-6 Strategie eksploatacyjne. Nadzór nad eksploatacją 2

T-W-7 Zarządzanie gosoparką smarowniczą 1

T-W-8 Rodzaje remontow. Techniczno-organizacyjne przygotowanie remontów. Dokumentacja technologiczna
napraw. 2

T-W-9 Organizacja stanowiska naprawczego. Normowanie prac naprawczych. Kontrola jakości wykonywanych
napraw i remontów. 2

T-W-10 Wspomaganie komputerowe w zarządzaniu gospodarką naprawczą 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-P-1

Opracowanie projektu 7A-P-2

Zarzdzanie rodkami trwa�ymi
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Przygotowanie prezentacji 3A-P-3

Uczestnictwo w zajeciach 15A-W-1

Studiowanie literatury podstawowej 6A-W-2

Studiowanie artykułów z konferencjij tematycznych 2A-W-3

Konsultacje 2A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wyklad informacyjny

M-2 Ćwiczenia projektowe

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie w formie pisemnejP

S-2 Odpytywanie ustneF

S-3 Prezentacja projektuF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W14 P6S_WG C-1 S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/11-1_W01
Student potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresy
zarządzania środkami trwałymi

T-W-4
T-W-6

ZIIP_1A_W04
ZIIP_1A_W14 P6S_WG C-1 S-1

S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/11-1_W02
Student posiada wiedzę z zakresu sposobu pozyskiwania i
eksploatacji środków trwałych, znajomości strategii napraw
środków trwałych, wspomagania komputerowego zarządzania
środkami trwałymi

T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Umiejętności

ZIIP_1A_U09
ZIIP_1A_U11
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U18

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

C-1 S-2
S-3

T-P-1
T-P-2
T-P-3
T-P-4

M-2

ZIIP_1A_IJZ/11-1_U01
Student powinien wykazać się umiejetnością posługiwania się
technikami informacyjno-komunikacyjnymi. Potrafi przygotować
prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu
zarządzania środkami trwałymi

T-P-5
T-P-6
T-P-7
T-P-8

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01
ZIIP_1A_K06

P6S_KK
P6S_KO C-1 S-3

T-P-1
T-P-2
T-P-3
T-P-4

M-2
ZIIP_1A_IJZ/11-1_K01
Student rozumie potrzebe uczenia się przez całe zycie. Potrafi
inspirować i ma świadomość skutków działalności inżynierskiej i
związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

T-P-5
T-P-6
T-P-7
T-P-8

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/11-1_W01 2,0 Student nie wykazuje sie znajomościa calej wiedzy podanej w przedmiocie.

3,0 Student opanował materiał biernie.

3,5 Student dość dobrze przyswoił materiał.

4,0 Student opanował cały zakres materiału.

4,5 Student wykazał się znajomością całego zakresu materiału oraz wielu zawartych w nim szczegółów.

5,0 Student przyswoił cały zakres materiału i wykazuje szersze zainteresowanie tym przedmiotem.
ZIIP_1A_IJZ/11-1_W02 2,0 Student nie wykazuje sie znajomościa calej wiedzy podanej w przedmiocie.

3,0 Student opanował materiał biernie.

3,5 Student dość dobrze przyswoił materiał.

4,0 Student opanował cały zakres materiału.

4,5 Student wykazał się znajomością całego zakresu materiału oraz wielu zawartych w nim szczegółów.

5,0 Student przyswoił cały zakres materiału i wykazuje szersze zainteresowanie tym przedmiotem.

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/11-1_U01 2,0 Student wykazuje znaczące braki wiedzy określonej w wymaganiach wstępnych. Nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej

w praktyce. Nie dotrzymuje terminów przygotowania projektu i prezentacji.
3,0 Student w sposób bierny przygotowuje zadania projektowe i prezentacje.

3,5 Student wykazuje dość dobre umiejętności w przygotowywaniu zadań projektowych           i prezentacji.

4,0 Student potrafi samodzielnie przygotować projekt i prezentację.

4,5 Student potrafi samodzielnie i poprawnie przygotować projekt i prezentację.

5,0 Sudent potrafi samodzielnie i porawnie przygotować projekt i zainteresować prezentacją.
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/11-1_K01 2,0 Student nie dczuwa potrzeby uczenia się. Nie jest zainteresowany przedmiotem.

3,0 Student wykonuje pracę korzystając zpomocy innych.

3,5 Student potrafi wykonać prace i  podejmuje próby współpracy z innymi.

4,0 Student potrafi samodzielnie wykonać pracę i przyłączyć się do współpracy z innymi.

4,5 Student potrafi współpracować z innymi studentami i prowadzacym zajęcia.

5,0 Student potrafi współdziałać i współpracować w grupie , przyjmujac w niej różne role.
Ma śiwdomość ważności działalności inżynierskiej.

Literatura podstawowa
1. Borkowski S., Selejdak J., Salamon Sz., Efektywność eksploatacji maszyn i urzadzeń, Wyd. WZP Częst., Częstochowa, 2006, ISBN 83-
84469-14-2
2. Góra E., Szulc R., Klasyfikacja środkow trwałych, Gdańsk, 2002
3. Kaźmierczak J., Loska A., Zarzadzanie utrzymaniem ruchu z wykorzystaniem scenariuszy procesów eksploatacyjnych-Część I, Słuzby
Utrzymania Ruchu, Warszawa, 2007, nr 3
4. Kowalczewski W., Zarzadzanie srodkami trwałymi w przedsiebiorstwie., Warszawa, 2001, Wyd. I
5. Kaźmierczak J., uwagi o projektowaniu i wdrazaniu systemów wspomagajacych zarzadzanie eksploatacja i utrzymaniem ruchu - Część
I, Słuzby Utrzymania Ruchu, nr 3, 2007
6. Knosala R.i Zespół, Komputerowe wspomaganie zarządzania przxedsiębiorstwem, PWE, Warszawa, 2007
7. Lecewicz -Bartoszewska J., Lewandowski J., Ergonomicsw for disabled in work organisation and management reslts of researches,m
evaluations and guidelines, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2008
8. Lewandowski J., zarzadzanie środkami trwałymi i gospodarką naprawczą w przedsiębiorstwie, Marcus, Łódź, 1997
9. Salamon Sz., Strategie eksploatacji obiektów mechanicznych. W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. Praca zbiorowa pod red. R.
Budzika., Wyd.WZP Częst., Częstochowa, 2006, ISBN 83-84469-14-2.
10. Praca zbiorowa pod red. Z. Tomczyka, Podstawowe problemy zarządzania systemem utrzymania ruchu maszyn i urzadzen., Wyd.
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1980
11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U z 2010r. nr 113, poz 759 (z późniejszymi zmianami - stan prawny na dzien 31 marca 2011 r.),
Prawo zamówień publicznych, 2011

Literatura uzupełniająca
1. Borowiecki R., Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiebiorstwie., Wyd. Akademii Ekonomicznrej, Kraków, 1989,
ISBN 83-01-08999-7
2. Kaźmierczak J., Uwagi o projektowaniu i wdrazaniu systemow wspomagajacych zarzadzanie eksploatacja i utrzymaniem ruchu -Część
II, Słuzby Utrzymania Ruchu, nr 4, 2007
3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r.(Dz. U. nr 112, poz. 1317), Klasyfikacja Środkow Trwałych, Dz.U. nr 260 poz.
2589., 2004
4. Winiarska K., Radwaniecka E., Foremna Pilarska M., Amortyzacja i leasing srodkow trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- ujęcie rachunkowe i podatkowe, Gdańsk, 2008
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/11-2

2,0

zaliczenie

5

polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Strategie eksploatacji środków trwałychPrzedmiot

Specjalność

Instytut Inżynierii MateriałowejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

projekty 5 15 1,0 0,50 zaliczenieP

wykłady 5 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Sobczak Tomasz (Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Fabisiak Bolesław (Boleslaw.Fabisiak@zut.edu.pl), Sobczak Tomasz
(Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Podstawowe wiadomosci z: teorii zarzadzania, zarządzania produkcja i usługami, zarządzania zasobami ludzkimi, klasyfikacji
środkow trwalych i metod amortyzacji.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Celem jest zdobycie wiedzy z zakresu eksploatacji środkow trwałych oraz poznania strategii eksploartacyjnych i
naprawczych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-P-1 wprowadzenie do projektu 1

T-P-2 Dobór strategii eksploatacyjnej wybranych maszyn i urządzeń. 7

T-P-3 Dobów strategii napraw obiektów zlożonych. 7

T-W-1 Klasyfikacja środkow trwałych. 2

T-W-2 Działania w procesie eksploatacji. 2

T-W-3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn 2

T-W-4 Strategia eksploatacji maszyn według resursu.  Strategia według stanu technicznego. 2

T-W-5 Srtategia eksploatacji środków trwałych według efektywności ekonomicznej. Strategia eksploatacji
według niezawodności. 2

T-W-6 Strategie napraw środkow trwałych zaliczanych do obiektow prostych. 2

T-W-7 Strategie napraw złożonych obiektow technicznych. 2

T-W-8 Wpływ czynników na wybór strategii. 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-P-1

przygotowanie projektu 10A-P-2

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

konsultacjie do wykładu 2A-W-2

przygotowanie do zaliczenia 8A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wyklad informacyjny/ typowe srodki audiowizualne (rzutnik komputerowy, rzutnik folii, tablica)

M-2 Ćwiczenia projektowe /typowe środki audiowizualne (rzutnik komputerowy, rzutnik folii, tablica)

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Sprawdzian ustny/ odpytywanie na zajęciachF

Strategie eksploatacji rodk�w trwa�ych
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-2 Sprawdzian pisemnyP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03
ZIIP_1A_W14 P6S_WG C-1 S-1

S-2

T-P-2
T-W-2
T-W-3

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/11-2_W01
student potrafi scharakteryzować strategie eksploatacyjne i
wskazać ich przydatność do okreslonych maszyn i urzadzeń lub
linii technologicznych.

T-W-4
T-W-5
T-W-8

ZIIP_1A_W14
ZIIP_1A_W16

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1 S-1

S-2

T-P-3
T-W-1
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/11-2_W02
Student potrafi scharakteryzować wybraną strategię napraw
środków trwałych

T-W-6
T-W-7
T-W-8

Umiejętności

ZIIP_1A_U09
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U20
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
S-2

T-P-2
T-P-3
T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/11-2_U01
student potrafi dobrać odpowiednią strategię eksploatacyjną
uwzgledniając specyfikę maszyn i urządzeń.
Student potrafi wskazać odpowiednią strategię napraw
uwzgledniając stopień zmechanizowania i zautomatyzowania
linii technologicznej.

T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-1 S-1
S-2

T-W-1
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/11-2_K01
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
Potrafi inspirować i posiada świadomość skutków działalności
inżynierskiej.

T-W-6
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/11-2_W01 2,0 Student nie wykazuje sie znajomością całej wiedzy podanej w przedmiocie.

3,0 Student opanował material biernie.

3,5 Student dość dobrze przyswoił materiał.

4,0 Student opanował caly zakres materiału.

4,5 Student wykazal sie znajomościa całego zakresu materiału oraz wielu szczegółów w nim zawartych.

5,0 Student przswoił cały zakres materiału i wykazuje szersze zainteresowanie tym przedmiotem.
ZIIP_1A_IJZ/11-2_W02 2,0 Student nie wykazuje sie znajomością całej wiedzy podanej w przedmiocie.

3,0 Student opanował material biernie.

3,5 Student dość dobrze przyswoił materiał.

4,0 Student opanował caly zakres materiału.

4,5 Student wykazal sie znajomościa całego zakresu materiału oraz wielu szczegółów w nim zawartych.

5,0 Student przswoił cały zakres materiału i wykazuje szersze zainteresowanie tym przedmiotem.

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/11-2_U01 2,0 Student nie wykazuje sie znajomością całej wiedzy podanej w przedmiocie.

3,0 Student opanowal materiał biernie.

3,5 Student dość dobrze opanował materiał

4,0 Student opanował caly zakres materiału.

4,5 Student wykazal sie znajomościa całego zakresu materialu oraz wielu zawartych w nim szczegółow.

5,0 Student przyswoił cały zakres materiału i wykazuje szersze zainteresowanie tym przedmiotem.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/11-2_K01 2,0 Student nie odczuwa potrzeby ciągłego uczenia sie.

3,0 Student ma częściową świadomość działalności inżynierskiej.

3,5 Student ma wiekszą świadomość dzialalności inżynierskiej.

4,0 Student ma znaczną świadomość skutkow działalnosci inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane
decyzje.

4,5 Student ma świadomość skutkow działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiewdzialności za podejmowane decyzje.

5,0 Student potrafi inspirować i ma dużą świadomość skutków działalnosci inzynierskiej oraz  zwiazanej z nią odpowiedzialności
za podejmowane decyzje.

Literatura podstawowa
1. Legutko S., Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń, WSiP, Warszawa, 2007

2. Lewandowski J., Zarządzanie środkami trwałymi i gospodarką naprawczą w przedsiębiorstwie, Marcus, Łódź, 1997
3. Kaźmierczak J., Uwagi o projektowaniu i wdrażaniu systemów wspomagających zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu, Słuzby
Utrzymania Ruchu, 2007, 3
4. Kowalczewski W., Zarządzanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, Warszawa, 2001

5. Knosala R. i Zespół, Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa, 2007



[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Literatura podstawowa
6. Salamon Sz., Strategie eksploatacji obiektów mechanicznych. W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. Praca zbiorowa pod red. R.
Budzika, Wyd. WZP Częst., Częstochowa, 2006, ISBN 83-84469-14-2

Literatura uzupełniająca
1. Borkowski S., Selejdak J., Salamon Sz., Efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń, Wyd. WZP Częst., Częstochowa, 2006
2. Rozporz. Rady Ministrow  z dnia 30 grudnia 1999 r.(Dz. U. nr 112, poz. 1317), Klasyfikacja Środków Trwałych, Dz.U. nr 260 poz. 2589,
2004., 2004
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/12-1

6,0

egzamin

6

polski

6,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Planowanie operatywne i sterowanie produkcjąPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

projekty 6 30 3,0 0,50 zaliczenieP

wykłady 6 30 3,0 0,50 egzaminW

Jardzioch Andrzej (Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bachtiak-Radka Emilia (Emilia.Bachtiak-Radka@zut.edu.pl), Pawlukowicz Piotr
(Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Wiedza z zakresu podstaw konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji oraz wiedza z zakresu podstaw
zarządzania.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Nabycie wiedzy o powiązaniu decyzyjnym i organizacyjnym planowania operatywnego i sterowania produkcją z
planowaniem technicznego przygotowania produkcji.

C-2 Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń organizacyjnych w planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji
prototypowej i produkcji seryjnej.

C-3
Nabycie kompetencji zespołowego prowadzenia analizy decyzyjnej w zastosowaniu standaryzowanych metod planowania i
sterowania przebiegiem produkcji prototypowej oraz metod planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji
seryjnej.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-P-1
Zadania projektowe, ukierunkowane na planowanie operatywne i sterowanie procesem produkcyjnym,
wymagające analizy decyzyjnej przy obliczaniu wartości parametrów organizacyjnych w planowaniu i
sterowaniu przebiegiem produkcji prototypowej i produkcji seryjnej.

30

T-W-1
Planowanie, organizowanie i kontrolowanie przebiegu procesu produkcji jako funkcje zarządzania.
Identyfikacja przepływu informacji w strukturze zarządzania pomiędzy komórkami organizacyjnymi
realizującymi zadania planowania operatywnego i sterowania produkcją.

10

T-W-2
Podstawowe problemy planowania i sterowania produkcją. Analiza problemów sterowania podsystemem
przepływem przedmiotów w systemach produkcyjnych. Efektywne sterowanie magazynem, efektywne
sterowanie podsytemem transporotwym, efektywne sterowanie robotami przemysłowymi.

10

T-W-3
Planowanie operatywne przebiegu produkcji. Ustalanie parametrów wejściowych określających
techniczne i organizacyjne warunki przebiegu procesu produkcji. Ustalanie zdolności produkcyjnej i
rodzajów rezerw produkcyjnych. Ustalanie poziomu specjalizacji stanowiska produkcyjnego.
Zastosowanie komputerowych systemów wspomagających planowanie i sterowanie produkcją.

10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w zajęciach 30A-P-1
Analiza i przygotowanie danych wejściowych do projektowania, wykonanie obliczeń projektowo-
konstrukcyjnej. Opracowanie dokumentacji projektowej. 25A-P-2

Studiowanie literatury 20A-P-3

Udział w wykładach 30A-W-1

Przygotowanie się do zdawania egzaminu. 25A-W-2

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych zbiorów biblioteki i czytelni 21A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-1 Wykład ukierunkowany na wyjaśnianie roli analizy decyzyjnej w planowaniu operatywnym i sterowaniu przebiegiem procesu
produkcji prototypowej i seryjnej.

Planowanie operatywne i sterowanie produkcj
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-2 Projekty  polegające na zespołowym rozwiązywaniu zadań problemowych, wymagających analizy decyzyjnej w planowaniu i
sterowaniu przebiegiem procesu produkcji prototypowej i seryjnej.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Ocenianie postępów podczas realizacji projektów oraz umiejętności rozwiązywania zadań problemowych  w zakresie
planowania operatywnego i sterowania przebiegiem procesu produkcji.F

S-2 Ocenianie zespołowego przygotowania i prezentacji wybranych problemów z zakresu standaryzowanych metod
planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej i seryjnej.F

S-3 Egzamin pisemny obejmujący w sposób syntetyczny materiał wykładów i projektów.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W14
ZIIP_1A_W15 P6S_WG

C-1
C-2
C-3

S-2

T-W-1
T-W-2

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/12-1_W01
Student ma wiedzę analityczną o planowaniu operatywnym i
sterowaniu przebiegiem produkcji, powiązaną z wiedzą z
zakresu podstaw konstrukcyjnego i technologicznego
przygotowania produkcji oraz wiedzą z zakresu podstaw
zarządzania.

T-W-3

Umiejętności

ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U16 P6S_UW C-2 S-1

S-2

T-P-1

M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/12-1_U01
Student ma umiejętności w zakresie obliczania parametrów
organizacyjnych w planowaniu przebiegu produkcji prototypowej
i planowaniu operatywnym produkcji seryjnej oraz
przygotowanie do prowadzenia analizy decyzyjnej w sterowaniu
przebiegiem produkcji.

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K03 P6S_KO C-3 S-1T-P-1 M-2ZIIP_1A_IJZ/12-1_K01
Właściwa postawa i motywacja do pracy w grupie.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/12-1_W01 2,0 Brak wiedzy podstawowej z zakresu materiału  przerobionego na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych.

3,0
Ugruntowana wiedza analityczna o planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji prototypowej oraz planowaniu
operatywnym i sterowaniu przebiegiem produkcji seryjnej z uwzględnieniem podstawowych wymagań w zakresie obliczeń
parametrów organizacyjnych w analizie decyzyjnej w powiązaniu z wiedzą o technicznym przygotowaniu produkcji.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Wiedza syntetyzująca rezultaty obliczeń parametrów organizacyjnych w analizie decyzyjnej w zakresie planowania i
sterowania przebiegiem produkcji prototypowej i seryjnej.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Wiedza syntetyczna o problematyce wdrażania standaryzowanych metod planowania i sterowania przebiegiem produkcji
prototypowej oraz metod planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/12-1_U01 2,0 Brak podstawowych umiejętności wynikających z wiedzy z zakresu materiału  przerobionego na wykładach i projektach.

3,0
Podstawowe umiejętności obliczania parametrów organizacyjnych w planowaniu przebiegu produkcji i planowaniu
operatywnym przebiegu produkcji seryjnej oraz przygotowanie do prowadzenia analizy decyzyjnej w sterowaniu przebiegiem
produkcji.

3,5 Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Umiejętności syntetyzowania rezultatów obliczeń parametrów organizacyjnych w analizie decyzyjnej w zakresie planowania i
sterowania przebiegiem produkcji  oraz planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.

4,5 Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Umiejętności identyfikowania problemów we wdrażaniu standaryzowanych metod planowania i sterowania przebiegiem
produkcji prototypowej oraz metod planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/12-1_K01 2,0 Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów oraz prowadzenia ćwiczeń zespołowych

ukierunkowanych na rozwiązywanie zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.

3,0 Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań obliczeniowych symulujących zmiany w
przebiegu procesu produkcji.

3,5 Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu i prezentacji rozwiązań zadań na ćwiczeniach i zespołowych
konsultacjach.

4,5 Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.

5,0
Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu zadań w
analizie decyzyjnej w zakresie planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej oraz planowania operatywnego i
sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.

Literatura podstawowa
1. Marek Brzeziński, Organizacja i sterowanie produkcją, Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa, 2002

2. Banaszak Z., Kłos S., Mleczk J., Zintegrowane systemy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011
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Literatura podstawowa
3. Banaszak Z., Zarządzanie operacjami, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra, 1997

Literatura uzupełniająca
1. Konosala Ryszard, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2002

4 pkt. ECTS
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/12-2

6,0

egzamin

6

polski

6,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Organizacja produkcji jednostkowej i seryjnejPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

projekty 6 30 3,0 0,50 zaliczenieP

wykłady 6 30 3,0 0,50 egzaminW

Jardzioch Andrzej (Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Wiedza z zakresu podstaw konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji oraz wiedza z zakresu podstaw
zarządzania.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Nabycie wiedzy dotyczącej sposobów organizowania i sterowania procesów produkcyjnych w nowoczesnych systemach
obróbkowych.

C-2 Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń organizacyjnych w planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji
jednostkowej i małoseryjnej seryjnej.

C-3
Nabycie kompetencji zespołowego prowadzenia analizy decyzyjnej w zastosowaniu standaryzowanych metod planowania i
sterowania przebiegiem produkcji oraz metod planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji jednostkowej i
małoseryjnej.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-P-1 Opracowanie konfiguracji oraz organizacji przepływu materiałów systemu wytwarzania gniazdowego dla
zadanego zestawu zleceń produkcyjnych. 6

T-P-2 Opracowanie algorytmów sterowanie przepływem materiałów w systemie produkcji małoseryjnej. 8

T-P-3 Opracowanie modelu symulacyjnego systemu produkcyjnego z uwzględnieniem częstej zmiany serii
produkcyjnych. 8

T-P-4 Analiza pracy systemu produkcyjne typu gniazdowego z wykorzystaniem badań symulacyjnych. 8

T-W-1

Metody ogranizacji produkcji jednostkowej i seryjnej. Analiza procesów przepływu materiałów w
systemach pordukcjinych. Normowanie procesów produkcyjnych. Określanie wspólczynników
wykorzystania maszyn i wydajności systemu produkcyjnego. Techniczne i organizacyjne przygotowanie
produkcji.  Cykl produkcyjny w przedsiębiorstwach przemysłowych. Cechy charakterystyczne produkcji
seryjnej, małoseryjnej i jednostkowej. Elastyczne systemy produkcyjne.

10

T-W-2
Struktura elastycznych gniazd produkcyjnych. Sterowanie procesami produkcyjnymi w gniazdach
obróbkowych. Zautomatyzowane i zrobotyzowane gniazda produkcyjne. Sterowanie podsystemem
transportowych w systemach produkcji  małoseryjnej.

10

T-W-3 Modelowanie algorytmów sterowania. Badania symulacyjne. Nowoczesne systemy komputerowo
wspomagające projektowanie elastycznych systemów wytwarzania. 10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w zajęciach 30A-P-1

Studiowanie literatury 20A-P-2
Analiza i przygotowanie danych wejściowych do projektowania, wykonanie obliczeń projektowo-
konstrukcyjnej. Opracowanie dokumentacji projektowej. 25A-P-3

Udział w zajęciach 30A-W-1

Przygotowanie się do egzaminu 23A-W-2

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych zbiorów biblioteki i czytelni 22A-W-3

Organizacja produkcji jednostkowej i seryjnej
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład ukierunkowany na wyjaśnianie metod organizacji i sterowania procesami produkcyjnymi małoseryjnymi.

M-2 Projekty  polegające na zespołowym rozwiązywaniu zadań problemowych, wymagających opracowania organizacji i
algorytmów sterowania pracą systemów produkcyjnych dla produkcji jednostkowej i małoseryjnej.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Ocenianie postępów podczas realizacji projektów oraz umiejętności rozwiązywania zadań problemowych w zakresie
organizacji  i sterowania przebiegiem procesu produkcji.F

S-2 Ocenianie opracowanego projektu i jego prezentacji z zakresu standaryzowanych metod organizacji i sterowania
przebiegiem produkcji jednostkowej i małoseryjnej.F

S-3 Egzamin pisemny obejmujący w sposób syntetyczny materiał wykładów i projektów.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W14 P6S_WG
C-1
C-2
C-3

S-2
S-3

T-W-1
T-W-2 M-1

M-2

ZIIP_1A_IJZ/12-2_W01
Student ma wiedzę analityczną dotyczącą organizacji  systemów
produkcyjnych oraz sposobów opracowywania algorytmów
sterowania pracą takich systemów.

T-W-3

Umiejętności

ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U16
ZIIP_1A_U26

P6S_UW P6S_UW C-2 S-1
S-2

T-P-1
T-P-2

M-2

ZIIP_1A_IJZ/12-2_U01
Student ma umiejętności w zakresie opracowania projektów
przepływu przedmiotów w systemach produkcyjnych oraz
opracowywania algorytmów sterujących pracą podsystemów
przepływu materiałów.

T-P-3

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K03 P6S_KO C-3 S-1T-P-4 M-2ZIIP_1A_IJZ/12-2_K01
Właściwa postawa i motywacja do pracy w grupie.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/12-2_W01 2,0 Brak wiedzy podstawowej z zakresu materiału  przerobionego na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych.

3,0
Ugruntowana wiedza analityczna o planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji  oraz planowaniu operatywnym i
sterowaniu przebiegiem produkcji  z uwzględnieniem podstawowych wymagań w zakresie obliczeń parametrów
organizacyjnych.

3,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Wiedza syntetyzująca rezultaty obliczeń parametrów organizacyjnych w analizie decyzyjnej w zakresie planowania i
sterowania przebiegiem produkcji prototypowej i seryjnej.

4,5 Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Wiedza syntetyczna o problematyce wdrażania standaryzowanych metod planowania i sterowania przebiegiem produkcji
prototypowej oraz metod planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/12-2_U01 2,0 Brak podstawowych umiejętności wynikających z wiedzy z zakresu materiału  przerobionego na wykładach i projektach.

3,0
Podstawowe umiejętności obliczania parametrów organizacyjnych w planowaniu przebiegu produkcji i planowaniu
operatywnym przebiegu produkcji seryjnej oraz przygotowanie do prowadzenia analizy decyzyjnej w sterowaniu przebiegiem
produkcji małoseryjnej.

3,5 Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.

4,0 Umiejętności syntetyzowania rezultatów obliczeń parametrów organizacyjnych w analizie decyzyjnej w zakresie planowania i
sterowania przebiegiem produkcji  oraz planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji małoseryjnej.

4,5 Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.

5,0 Umiejętności identyfikowania problemów we wdrażaniu standaryzowanych metod planowania i sterowania przebiegiem
produkcji prototypowej oraz metod planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji małoseryjnej.

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/12-2_K01 2,0 Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów. Przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w

zespołach nie angażuje się na rozwiązywanie zadań.

3,0 Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, obliczeniowych czy
symulacjach.

3,5 Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, obliczeniowych czy
symulacjach.

4,0 Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu prezentacji wyników, obliczeń czy przeprowadzonej symulacji.

4,5 Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu prezentacji wyników, obliczeń czy przeprowadzonej symulacji.

5,0 Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu postawionych
problemów. Student czynnie uczestniczy w pracach zespołowych.

Literatura podstawowa
1. Marek Brzeziński, Organizacja i sterowanie produkcją, Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa, 2002
2. Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko, Zintegrowane systemy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa, 2010
3. Honczarenko Jerzy, Elastyczna automatyzacja wytwarzania, WNT, Warszawa, 2000
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1. Konosala Ryszard, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2002
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/13

4,0

zaliczenie polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Normowanie i rozliczanie czasu pracyPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

projekty 7 30 2,0 0,50 zaliczenieP

wykłady 7 30 2,0 0,50 zaliczenieW

Pawlukowicz Piotr (Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bachtiak-Radka Emilia (Emilia.Bachtiak-Radka@zut.edu.pl), Fabisiak Bolesław
(Boleslaw.Fabisiak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa wiedza z zakresu procesów i technik wytwarzania.

W-2 Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania procesami.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjiami dotyczącymi normowania i rozliczania pracy, zawartymi w "prawie
pracy".

C-2 Zapoznanie z podstawowymi metodami i narzędziami normowania i rozliczania pracy.

C-3 Przygotowanie do tworzenia dokumentacji technicznej związanej z normowaniem czasu pracy.

C-4 Zapoznanie studentów z wymaganiami ustawy "Prawo pracy" w zakresie czasu pracy.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-P-1 Projekt z zakresu wykorzystania ustawy "Prawo pracy" 4

T-P-2 Projekt z zakresu planowania czasu pracy dla systemu wielobrygadowego. 6

T-P-3 Projekt z zakresu obliczania czasu maszynowego dla wybranych operacji technologicznych obróbki
skrawaniem 16

T-P-4 Projekt z zakresu obliczeń ocbiążęnia wybranych stanowisk produkcyjnych. 4

T-W-1 Rola i znaczenia normowania pracy w przedsiębiorstwie. 4

T-W-2 Struktura normy czasu pracy 4

T-W-3 Czas pracy - ustawa "Prawo pracy" 6

T-W-4 Techniki i metody normowania czasu pracy 6

T-W-5 Normatywy czasu pracy. 6

T-W-6 Struktury normy czasu pracy w zaleznosci od seryjnosci produkcji dla produkcji jedno i
wielostanowiskowej. 4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-P-1

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 4A-P-2

Wykonywanie projektów wyszczególnionych w zakładce "treści programowe" 14A-P-3

Omówienie wykonanych projektów (konsultacje) 2A-P-4

uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 5A-W-2

Praca własna z podręcznikami. Zagadnienia wskazane w czasie zajęć wykładowych. 13A-W-3

Normowanie i rozliczanie czasu pracy
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Uczestnicto w zaliczeniu/egzaminie końcowym 2A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny z elementami konwensatoryjnymi.

M-2 Zajęcia projektowe: projekty wykonywane indywidualnie oraz w małych grupach.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej obejmujące zagadnienia realizowane w trakcie zajęć wykładowych i
projektowych.P

S-2 Omówienie wykonanych projektów przed grupą studencką.P

S-3 Ocena kolejnych etapów projektowania w czasie trwania projektu.F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W10
ZIIP_1A_W14

P6S_WG
P6S_WK

C-1
C-2
C-3

S-1
T-P-3
T-P-4
T-W-1

M-1
ZIIP_1A_IJZ/13_W01
Student potrafi scharakteryzować metody normowania i
rozliczania czasu pracy.

T-W-2
T-W-4
T-W-5

ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-1
C-4

S-1
S-2

T-P-1
T-P-2 M-1

ZIIP_1A_IJZ/13_W02
Student zna  wymagania prawne w zakresie praw i obowiązków
pracownika oraz pracodawcy związane czasem pracy zawarte w
ustawie "Prawo pracy".

T-W-2

Umiejętności

ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U25 P6S_UW P6S_UW C-2

C-3
S-2
S-3

T-P-3
M-2

ZIIP_1A_IJZ/13_U01
Student umie wykorzystać  techniki normowania i rozliczania
czasu pracy (np. fotografia dnia roboczego, chronometraż)

T-P-4

ZIIP_1A_U05
ZIIP_1A_U09
ZIIP_1A_U11
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U25

P6S_UO
P6S_UW P6S_UW C-3

C-4
S-2
S-3

T-P-1

M-2

ZIIP_1A_IJZ/13_U02
Student umie obliczać normę czasu dla wybranych operacji
technologicznych, szcować liczbę stanowisk roboczych w
oparciu o znane czasy maszynowe oraz planować pracę w
układach wielobrygadowych

T-P-2

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K06 P6S_KO C-2
C-3

S-1
S-2
S-3

T-P-1
T-P-3 M-1

M-2
ZIIP_1A_IJZ/13_K01
Ma świadomość roli i wpływu planowania, pomiarów i rozliczania
czasu pracy na organizację działań produkcyjnych

T-P-4

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/13_W01 2,0 Nie spełnia kryteriów na ocenę 3,0.

3,0 Zna podstawowe cechy metod normowania i rozliczania czasu pracy.  Zna metodykę postępowania dla głównych metod w
czasie normowania czasu pracy.

3,5 Zna podstawowe cechy metod normowania i rozliczania czasu pracy.  Zna metodykę postępowania metod w czasie
normowania czasu pracy.

4,0 Zna podstawowe cechy metod normowania i rozliczania czasu pracy, ich zalety oraz wady.  Zna metodykę postępowania
metod w czasie normowania czasu pracy.

4,5 Zna metody normowania i rozliczania czasu pracy, ich zalety oraz wady. Zna metodykę postępowania w czasie normowania
czasu pracy. Zna podstawową dokumentację techniczną związaną z przedmiotem.

5,0 Zna metody normowania i rozliczania czasu pracy, ich zalety oraz wady. Zna metodykę postępowania w czasie normowania
czasu pracy. Zna dokumentację techniczną związaną z przedmiotem.

ZIIP_1A_IJZ/13_W02 2,0 Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.

3,0 Student zna ogólne  wymagania prawne w zakresie praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy związane czasem pracy
zawarte w ustawie "Prawo pracy" dotyczące najczęściej spotykanych umów o pracę.

3,5 Student zna  wymagania prawne w zakresie praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy związane czasem pracy
zawarte w ustawie "Prawo pracy" dotyczące najczęściej spotykanych umów o pracę.

4,0 Student zna ogólne  wymagania prawne w zakresie praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy związane czasem pracy
zawarte w ustawie "Prawo pracy".

4,5 Student zna  wymagania prawne w zakresie praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy związane czasem pracy
zawarte w ustawie "Prawo pracy".

5,0
Student zna  wymagania prawne w zakresie praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy związane czasem pracy
zawarte w ustawie "Prawo pracy" poszerzoną o umowy nietypowe: pracownik młodociany, umowa cywilno prawna,
samozatrudnienie.....

Umiejętności
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Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/13_U01 2,0 Nie spełnia kryteriów na ocenę 3,0

3,0 Student umie wykorzystać podstawowe techniki normowania i rozliczania czasu pracy (np. fotografia dnia roboczego,
chronometraż).  Potrafi wymienić podstawowe dokumenty dokumentacji technicznej.

3,5 Student umie wykorzystać podstawowe techniki normowania i rozliczania czasu pracy (np. fotografia dnia roboczego,
chronometraż).  Zna wymagania dotyczące podstawowej dokumentacji technicznej.

4,0 Student umie wykorzystać podstawowe techniki normowania i rozliczania czasu pracy (np. fotografia dnia roboczego,
chronometraż). Zna i prawidłowo  wypełnia dokumentacje techiczną.

4,5 Student umie wykorzystać  techniki normowania i rozliczania czasu pracy (np. fotografia dnia roboczego, chronometraż). Zna
i prawidłowo  wypełnia dokumentacje techiczną. Potrafi ocenić uzyskane wyniki.

5,0
Student umie wykorzystać  techniki normowania i rozliczania czasu pracy (np. fotografia dnia roboczego, chronometraż). Zna
i prawidłowo  wypełnia dokumentacje techiczną. Potrafi ocenić uzyskane wyniki. Potrafi zaproponować zmiany w systemie
produkcyjnym

ZIIP_1A_IJZ/13_U02 2,0 Nie spełnia kryteriów na ocenę 3,0

3,0 Student umie obliczać normę czasu dla wybranych operacji technologicznych, szcować liczbę stanowisk roboczych w oparciu
o znane czasy maszynowe oraz planować pracę w układach wielobrygadowych.

3,5
Student umie obliczać normę czasu dla wybranych operacji technologicznych, szcować liczbę stanowisk roboczych w oparciu
o znane czasy maszynowe oraz planować pracę w układach wielobrygadowych.Potrafi wymienić podstawowe dokumenty
dokumentacji technicznej.

4,0
Student umie obliczać normę czasu dla wybranych operacji technologicznych, szcować liczbę stanowisk roboczych w oparciu
o znane czasy maszynowe oraz planować pracę w układach wielobrygadowych Zna i prawidłowo  wypełnia dokumentacje
techiczną.

4,5
Student umie obliczać normę czasu dla wybranych operacji technologicznych, szcować liczbę stanowisk roboczych w oparciu
o znane czasy maszynowe oraz planować pracę w układach wielobrygadowych. Zna i prawidłowo  wypełnia dokumentacje
techiczną. Potrafi ocenić uzyskane wyniki.

5,0
Student umie obliczać normę czasu dla wybranych operacji technologicznych, szcować liczbę stanowisk roboczych w oparciu
o znane czasy maszynowe oraz planować pracę w układach wielobrygadowych. Zna i prawidłowo  wypełnia dokumentacje
techiczną. Potrafi ocenić uzyskane wyniki. Potrafi zaproponować zmiany w systemie produkcyjnym

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/13_K01 2,0 Nie spełnia kryteriów na ocenę 3,0.

3,0 Ma świadomość roli i wpływu podstawowych czynników planowania, pomiarów i rozliczania czasu pracy na organizację
działań produkcyjnych.

3,5 Ma świadomość roli i wpływu planowania, pomiarów i rozliczania czasu pracy na organizację działań produkcyjnych.

4,0 Ma świadomość roli i wpływu planowania, pomiarów i rozliczania czasu pracy na organizację działań produkcyjnych, potrafi
wskazać możliwe (główne) konsekwencje błędnego wykonania działań normowania i rozliczania czasu pracy.

4,5 Ma świadomość roli i wpływu planowania, pomiarów i rozliczania czasu pracy na organizację działań produkcyjnych, zna
konsekwencje błędnego wykonania działań oraz korzyści wynikające z prawdłowej analizy wyników

5,0
Ma świadomość roli i wpływu planowania, pomiarów i rozliczania czasu pracy na organizację działań produkcyjnych, potrafi
wskazać możliwe (główne) konsekwencje błędnego wykonania działań normowania i rozliczania czasu pracy. Jest w stanie
wymienić główne korzyści wynikające z prawdłowej analizy wyników

Literatura podstawowa
1. Biernacki T., Organizacja i techniczne normowanie prac., Zakład Wydawnictwa CRS, Warszawa, 1973

2. Strzelecki T.J., Organizacja i normowanie pracy., Politechnika Warszawska, Warszawa, 1992

3. -, USTAWA KODEKS PRACY z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami, 2010

Literatura uzupełniająca
1. Budka J., Haus B., Jońca A., Normowanie pracy w przemyśle spoŜywczym., AE, Wrocław, 1974

2. Wołk R., Podstawy normowania pracy w przemyśle maszynowym, WNT, Warszawa, 1966
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/14-1

8,0

egzamin

8

polski

8,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Metody zarządzania i sterowania jakościąPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 6 30 3,0 0,33 zaliczenieA

projekty 6 30 3,0 0,33 zaliczenieP

wykłady 6 30 2,0 0,34 egzaminW

Terelak-Tymczyna Agnieszka (Agnieszka.Terelak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Bachtiak-Radka Emilia (Emilia.Bachtiak-Radka@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 wiedza z zakresu zarządzania jakością

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów z narzędziami i metodami zarządzania i sterowania jakością

C-2 Ukształtowanie umiejętności identyfikowania i analizowania problemów jakości z wykorzystaniem poznanych metod i
narzędzi

C-3 Ukształtowanie umiejętności pracy w zespołach i odpowiedzialności za zespół

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Wprowadzenie i rozwiązywanie zadań z narzędzi zarządzania i sterowania jakością 8

T-A-2 Warsztawy z wykorzystanai metod japońskich, SPC, Projektowania jakości 22

T-P-1 Wprowdzenie do projektu 1

T-P-2
Konsulatacje w ramach godzin zacjęć odnośnie przygotowania sprawozdania z I częsci projektu,
obejmującej wykorzystanie metody QFD oraz narządzi wspomagających jej przeprowadzenie do
projektowania nowego wyrobu lub usprawnienia już istniejącego;

10

T-P-3
Konsulatacje w ramach godzin zajęć odnośnie przygotowania sprawozdania z II części projektu
obejmującej wykonanie analizy FMEA przy wykorzystnaiu diagamu Ishikawy i innych narzędzi zarządznia
jakością oraz wykorzystaniu metod: Kaizen, 5S, Poka-Yoke lub innych znanych metod do określenie
działań zapobiegaczych.

10

T-P-4 Konsulatacje w ramach godzin zajęć odnośnie przygotowania sprawozdania z III części projektu
obejmującej usprawnienia w wybranym przedsiębiorstwie. 7

T-P-5 Prezentacja sprawozdania z projektu 2

T-W-1 Metody organizatorskie jakościowe i ilościowe (narzędzia zarządzania i sterowania jakością) 6

T-W-2 Projektowanie jakości: p-FMEA, d-FMEA, APQP, QFD, Analiza wartości, Planowanie jakości w fazie
opracowywania projektu i procesu wytwarzania. 8

T-W-3 Metody japońskie doskonalenia jakości: 5S, Kazien, POKA-YOKE, SMED, Metoda Taguchi'ego, System
KANBAN 8

T-W-4 Statystyczne sterowanie procesami: SPC, Six Sigma, Wskażniki zdolności 6

T-W-5 Procedury badania i projektowania systemu obiegu informacji (danych) i dokumentów 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w zajęciach 30A-A-1

Przygotowanie do zajęć 20A-A-2

Przygotowanie do zaliczenia 22A-A-3

Metody zarzdzania i sterowania jakoci
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Udział w konsultacjach 2A-A-4

Przygotowanie sprawozdania z części I projektu 12A-P-1

Przygotowanie sprawozdania z II częścii projektu 12A-P-2

Przygotowanie sprawozdania z III częsci projektu 12A-P-3

Przygotowanie prezentacji z projektu i jej prezentacja 9A-P-4

uczestnictwo w zajęciach 30A-P-5

Udział w wykładach 30A-W-1

Przygotowanie do egzaminu 18A-W-2

Udział w egzaminie 2A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykłady: metody podające w postaci wykładu informacyjnego i pogadanki

M-2 Ćwiczenia: ćwiczenia przedmiotowe, studia przypadków

M-3 Projekty: metoda projektów

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena poszczególnych osiągnięć studenta w trakcie trwania zajęć w postaci ćwiczeń przedmiotowychF

S-2 Ocena etapów przygotowania sprawozdania z przygotowywanego przez studentów projektuF

S-3 Egzamin w postaci testu (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) oraz pytania otwarte.P

S-4 Prezentacja sprawozdania z projektu przed grupąP

S-5 Zaliczenie z zajęć ćwiczeniowych w formie pracy pisemnej obejmującej rozwiązanie zadania problemowegoP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03
ZIIP_1A_W14
ZIIP_1A_W16

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1 S-3

T-W-1
T-W-2

M-1

ZIIP_1A_IJZ/14-1_W01
Student potrafi scharakteryzować 7 tradycyjnych i 7 "nowych"
narzędzi zarządzania i sterowania jakością oraz podstawowe
metody i techniki zarządzania i sterowania jakością m.in.: 5S,
Kaizen, SMED, Poka-Yoke, AWO

T-W-3
T-W-4

ZIIP_1A_W03
ZIIP_1A_W16

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1 S-3

T-W-5
M-1

ZIIP_1A_IJZ/14-1_W02
Student zna procedury badania i projektowania systemu obiegu
informacji (danych) i dokumentów oraz etapy planowania jakości
w fazie opracowywania projektu i procesu wytwarzania

Umiejętności

ZIIP_1A_U06
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U20

P6S_UW C-2
S-1
S-2
S-4
S-5

T-A-1
T-A-2
T-P-1
T-P-2

M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/14-1_U01
Sudent ma umiejętność interpretacji uzyskanych wyników analiz
w kontekście zarządzania jakością, identyfikacji i analizy
problemów jakości przy wykorzystaniu poznanych narzędzi i
metod

T-P-3
T-P-4
T-P-5

ZIIP_1A_U09
ZIIP_1A_U14

P6S_UO
P6S_UW C-3

S-1
S-2
S-4

T-A-1
T-A-2
T-P-1
T-P-2

M-2
M-3

ZIIP_1A_IJZ/14-1_U02
student ma umiejętność pracy w zespole i indywidualnego
rozwiązywania zadań problemowych

T-P-3
T-P-4
T-P-5

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K03 P6S_KO C-3 S-2
S-4

T-P-2
T-P-3 M-3

ZIIP_1A_IJZ/14-1_K01
Ma kompetencje w zakresie świadomej odpowiedzialności za
wspólnie realizowany projekt

T-P-4
T-P-5

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/14-1_W01 2,0

3,0 Student potrafi wymienić i opisać 7 tradycyjnych i 7 "nowych" narzędzi zarządzania i sterowania jakością oraz podstawowe
metody i techniki zarządzania i sterowania jakością m.in.: 5S, Kaizen, SMED, Poka-Yoke, AWO

3,5
4,0
4,5
5,0



[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/14-1_W02 2,0

3,0 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą procedur badania i projektowania obiegu informacji i dokumentów oraz
planowania jakości w fazie opracowywania projektu i procesu wytwarzania

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/14-1_U01 2,0

3,0
Student wykazuje podstawowe umiejętności identyfikacji i analizy problemów zwiazanych z jakością oraz  interpretacji
uzyskanych wyników  analizy   w kontekście zarządzania jakością przy wykorzystaniu wybranych narzędzi zarządzania i
sterowania jakością. Potrafi wyciągać proste wnioski z przeprowadzonych analiz.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/14-1_U02 2,0
3,0 Student wykazuje podstawowe umiejętności  indywidualnego rozwiązywania zadań problemowych i pracy w zespole poprzez

aktywne uczestnictwo we wspólnym rozwiazywaniu zadań
3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/14-1_K01 2,0

3,0 Studnet posiada kompetencje w zakresie świadomej odpowiedzialności za wspólnie realizowany projekt. Rozumie rolę
każdego uczestnika w realizowanym projekcie.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Adam Hamrol, Zarządzanie i inżynieria jakości, PWN, Warszawa, 2017, 1

2. Adam Hamrol, Strategie i praktyki sprawnego działania Lean Six Sigma i inne, PWN, Warszawa, 2016, 1

3. J.Łuczak, A.Matuszak-Flejszman, Metody i techniki zarządzania jakością. Kompedium wiedzy, Quality Progress, Poznań, 2007

4. K. Szczepańska, Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca
1. J. Sęp, A. Pacana, Metody i narzędzia zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2001

1. A.Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa, 2005

2. A.Hamrol, W.Mantura, Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2005

3. R.Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wydawnictwo” Dom Organizatora”, Toruń, 2006
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/14-2

8,0

egzamin

8

polski

8,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Zmiany i doskonalenie organizacjiPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 6 30 3,0 0,33 zaliczenieA

projekty 6 30 3,0 0,33 zaliczenieP

wykłady 6 30 2,0 0,34 egzaminW

Terelak-Tymczyna Agnieszka (Agnieszka.Terelak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Berlińska Justyna (Justyna.Berlinska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Wiedza o organizacji

W-2 Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

W-3 wiedza z zakresu zarządzania strategicznego

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów z rozdzajem i istotą zmian w przedsiębiorstwie

C-2 Ukształtowanie umiejętności analizy organizacji i przeprowadzania w niej zmian

C-3 Zapoznanie studentów z metodyką przeprowadzania zmian w przedsiębiorstwie

C-4 Ukształtowanie umiejętności  pracy w zespołach i odpowiedzialności za zespół

C-5 Przygotowanie i prowadzenie prezentacji wyników sprawozdania z projektu

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Wprowadzenie 1

T-A-2 Studia przypadków dotyczące zmian w organizacjach. Zadania z metod doskonalenia organizacji.
Warsztaty z Lean management. 29

T-P-1 Przedstawienie zakresu i formy projektu 2

T-P-2
Konsultacje dotyczące przygotowanie sprawozdania z projektu przedstawiającego analizę wybranego
przedsiębiorstwa  pod kątem zmian i doskonalenia oraz propozycję zmian i metod doskonalenia dla
wybranego przedsiębiorstwa. Projekt jest realizowany w parach.

26

T-P-3 Prezentacja projektu 2

T-W-1 Charakterystyka organizacji a proces zmian ( koniecznośc zmian, motywy zmian), rodzaje zmian 4

T-W-2 Metodyka przeprowadzania zmian, określanie wizji zmian 4

T-W-3 Pobudzanie do zmian 2

T-W-4 Przyspieszanie procesu zmian 2

T-W-5 Pilotowanie zmian 2

T-W-6 Ralizowanie zmian 3

T-W-7 Aspekty emocjonalne procesu zmian 1

T-W-8 Opór wobec zmian i jego pokonywanie 1

T-W-9 Kształtowanie nowych kompetencji pracowników – aktorów zmian 2

T-W-10 Komunikacja w procesie zmian. 3

T-W-11 Metody doskonalenia organizacji 6

Zmiany i doskonalenie organizacji
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Udział w zajęciach audytoryjnych 30A-A-1

Przygotowanie do zajęć audytoryjnych, zaliczenia 39A-A-2

Rozwiązanie zadania problemowego na zaliczenie. 6A-A-3

Przedstawienie zakresu i formy projektu 2A-P-1

Konsultacje w ramach zajęć projektowych 26A-P-2

Realizacja projektu 45A-P-3

Prezentacja projektu 2A-P-4

Przygotowanie się do egzaminu 16A-W-1

Udział w egzaminie 2A-W-2

Udział w zajęciach 30A-W-3

Udział w konsultacjach do wykładu 2A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykłady: metody podające w postaci wykładu informacyjnego i pogadanki

M-2 Ćwiczenia: metody aktywizujące w postaci studiów przypadku wybranych przedsiębiorstw oraz metody praktyczne w postaci
ćwiczeń przedmiotowych

M-3 Projekty: metody praktyczne w postaci projektów wykonywanych w oparciu o dane z przedsiębiorstw

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena poszczególnych osiągnięć studenta w trakcie trwania zajęć praktycznych w postaci ćwiczeń przedmiotowychF

S-2 Ocena poszczególnych etapów przygotowania sprawozdania z przygotowywanego przez studenta projektu.F

S-3
Egzamin pisemny  lub ustny (zestaw obejmujący 5 pytań, każde pytanie oceniane, ocena łączna jest oceną średnia z
uzyskanych ocen za każde pytanie) obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzający uzyskane efekty
kształcenia.

P

S-4 Prezentacja sprawozdania z projektu przed grupąP

S-5 Zaliczenie z zajęć ćwiczeniowych w formie pracy pisemnej obejmującej rozwiązanie zadania problemowegoP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W11
ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-1

C-3 S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

M-1

ZIIP_1A_IJZ/14-2_W01
Student potrafi zdefiniować: co to jest zmiana w organizacji,
rodzaje zmian, elementy przygotowania i przeprowadzania
zmian, opór wobec zmian, scharakteryzować elementy procesu
zmian i metodykę przeprowadzania zmian w organizacji, metody
doskonalenia organizacji oraz sposoby pokonywania oporu
wobec zmian.

T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11

Umiejętności

ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UW P6S_UW C-2

C-5
S-2
S-4
S-5

T-A-1
T-A-2
T-P-1 M-2

M-3

ZIIP_1A_IJZ/14-2_U01
ma umiejętność analizowania organizacji w kontekście potrzeby
wprowadzania zmian, oceny potrzeb kształcenia i
samokształecenia się pracowników w kontekście
wprowadzanych zmian w przedsiębiorstwie,

T-P-2
T-P-3

ZIIP_1A_U09 P6S_UO C-4 S-2
S-4

T-A-2
T-P-1 M-2

M-3
ZIIP_1A_IJZ/14-2_U02
ma umiejetność pracy w zespołach i indywidualnego
rozwiązywania zadań problemowych

T-P-2
T-P-3

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK C-2 S-1
S-5

T-A-2 M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/14-2_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania pracowników w
kontekście zmian i doskonalenia organizacji

T-W-9

ZIIP_1A_K03 P6S_KO C-4 S-4
T-P-1

M-3
ZIIP_1A_IJZ/14-2_K02
ma kompetencje w zakresie świadomej odpowiedzialności za
wspólnie realizowany projekt

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/14-2_W01 2,0

3,0
Student opanował podstawowa wiedzę z zakresu zmian w organizacji, rodzajów zmian, elementów przygotowania i
przeprowadzania zmian, metodyki przeprowadzania zmian w organizacji, metod doskonalenia organizacji oraz sposobów
pokonywania oporu wobec zmian.

3,5
4,0
4,5
5,0
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Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/14-2_U01 2,0

3,0
Student wykazuje podstawowe umiejętności analizowania wybranego rodzaju organizacji w kontekście potrzeby
wprowadzania zmian, oceny potrzeb kształcenia i samokształecenia się pracowników w kontekście wprowadzanych zmian w
przedsiębiorstwie,

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/14-2_U02 2,0
3,0 Student wykazuje podstawowe umiejętności pracy w zespołach i indywidualnego rozwiązywania zadań problemowych

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/14-2_K01 2,0

3,0 Student   potrafi dostrzec potrzebę dokształcania pracowników w kontekście zmian i doskonalenia organizacji.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/14-2_K02 2,0
3,0 Student wykazuje kompetencje w zakresie świadomej odpowiedzialności za wspólnie realizowany projekt

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa, 1997

2. G. Benoit, G.Meston, Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces?, Wyd. Poltext, Warszawa, 1997

3. M. Bratnicki, Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 1998

4. J. Majchrzak, Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań, 2002

5. J. Penc, Decyzje i zmiany w organizacji, Wyd. Difin, Warszawa, 2008

Literatura uzupełniająca
1. B. Cruard, F. Meston, Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa, 1997

2. D.K. Car,  K.J. Hard, W. Trahant, Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa, 1966
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/15-1

6,0

zaliczenie

9

polski

6,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Akredytacja i certyfikacjaPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 6 15 1,5 0,33 zaliczenieA

projekty 6 15 2,0 0,33 zaliczenieP

wykłady 6 45 2,5 0,34 zaliczenieW

Jardzioch Andrzej (Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Eliasz Jacek (Jacek.Eliasz@zut.edu.pl), Kwintowski Andrzej (Andrzej.Kwintowski@zut.edu.pl),
Terelak-Tymczyna Agnieszka (Agnieszka.Terelak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1

Cele przedmiotu
- Przedstawienie uporządkowanej wiedzy o systemie oceny zgodności, systemie akredytacji i
  certyfikacji.
- Zapoznanie słuchaczy z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji potwierdzającej spełnienie
  wymagań zasadniczych.
- Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia deklaracji zgodności,
- Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dot. certyfikacji, normalizacji i akredytacji,

W-2
Wymagania wstępne
Zasady analizy ryzyka, poznane na przedmiocie "Zarządzanie bezpieczeństwem".
Podstawowa wiedza w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Przedstawienie uporządkowanej wiedzy o systemie oceny zgodności, systemie akredytacji i certyfikacji. Zapoznanie
słuchaczy z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań zasadniczych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Omówienie procedur związanych z zagrożeniami tworzonymi przez produkt i/lub proces 15

T-P-1 Analiza ryzyka. Opracowanie deklaracji zgodności dla wyrobu. 15

T-W-1

Akredytacja (co to jest, korzyści, systemy), Organizacje Międzynarodowe (w tym krajowa) zajmujące się
badaniami, akredytacją, certyfikacją, Certyfikacja, Działalność PCA, System oceny zgodności wyrobów
(dyrektywa Starego Podejścia, Nowego Podejścia, Globalnego Podejścia), Oznaczenie CE, Dokumentacja
techniczna, Normy zharmonizowane, Odpowiedzialność instytucjonalna w zakresie systemu oceny
zgodności

45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w zajęciach
Przygotowanie się do zajeć audytoryjnych
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie się do wejściówek
Test zaliczający ćwiczenia

37A-A-1

Praca samodzielna studentów 36A-P-1

uczestnictwo w zajęciach 15A-P-2

Uczestnictwo w wykładach 45A-W-1

Praca samodzielna studentów 13A-W-2

Konsultacje 5A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

Akredytacja i certyfikacja
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-1

Metody nauczania stosowane :
Metody podające:
- wykład informacyjny,
- opis,
- objaśnienie lub wyjaśnienie.
Metody problemowe:
- wykład problemowy,
- klasyczna metoda problemowa.
Metody aktywizujące:
- metoda przypadków,
- metoda sytuacyjna,
- seminarium,
- dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Pozytywna ocena z kolokwium przeprowadzanych z określonego obszaru wiedzy o systemach oceny zgodności.
Obecność i aktywność na zajęciachF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03
ZIIP_1A_W12
ZIIP_1A_W13

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1 S-1

T-A-1
T-P-1

M-1

ZIIP_1A_IJZ/15-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w
stanie: definiować, nazywać, objaśniać,  zdefiniować,
zidentyfikować całokształt zagadnień związanych z akredytacj i
certyfiakcja.

T-W-1

ZIIP_1A_W10 P6S_WKZIIP_1A_IJZ/15-1_W02
Analiza aspektów prawnych systmu oceny zgodności

Umiejętności

ZIIP_1A_U11
ZIIP_1A_U22
ZIIP_1A_U25

P6S_UW P6S_UW C-1 S-1
T-A-1
T-P-1 M-1

ZIIP_1A_IJZ/15-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć
analizować dokumentację wyrobu pod katem zagrożeń
majacych związek z bezpieczenstwm użytkowania.

T-W-1

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K02 P6S_KR C-1 S-1

T-A-1
T-P-1

M-1

ZIIP_1A_IJZ/15-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie
następujące postawy: aktywna postawa podczas przygotowania
deklaracji zgodności,  chętny do wspólpracy z Pełnomocnikiem
ds SZJ, postępowania zasadami etyki, postrzeganie relacji
pomiędzy Dyrektywani Nowego i Globalnego Podejścia.

T-W-1

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/15-1_W01 2,0 Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań

3,0 Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy

3,5 Student prezentuje wyniki z umiejętności ich efektywnej analizy.

4,0 Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o
osiągniętych wynikach.

4,5 Student potrafi efektywnie prezentować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować swoje błędy.

5,0 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach.
ZIIP_1A_IJZ/15-1_W02 2,0

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/15-1_U01 2,0 Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań

3,0 Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy

3,5 Student prezentuje wyniki z umiejętności ich efektywnej analizy.

4,0 Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o
osiągniętych wynikach.

4,5 Student potrafi efektywnie prezentować, dyskutować o osiągniętych wynikach.

5,0 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach.
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Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/15-1_K01 2,0 Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań

3,0 Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy

3,5 Student prezentuje wyniki z umiejętności ich efektywnej analizy.

4,0 Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o
osiągniętych wynikach.

4,5 Student potrafi efektywnie prezentować, dyskutować o osiągniętych wynikach.

5,0 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach.

Literatura podstawowa
1. Henryk Wojciechowski, System oceny zgodnosci w unii Europejskiej, PET, Warszawa, 2011

2. Praca zbiorowa, Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług, Verlag Dashofer, Warszawa, 2006, Stala akualizacja

Literatura uzupełniająca
1. Henryk Wojciechowski, Certyfikacja, Wyd. PCBC,, Warszawa, 2009
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/15-2

6,0

zaliczenie

9

polski

6,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy systemów oceny zgodnościPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 6 15 1,5 0,30 zaliczenieA

projekty 6 15 2,0 0,30 zaliczenieP

wykłady 6 45 2,5 0,40 zaliczenieW

Jardzioch Andrzej (Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Biniek Agata (Agata.Biniek@zut.edu.pl), Eliasz Jacek (Jacek.Eliasz@zut.edu.pl), Kwintowski
Andrzej (Andrzej.Kwintowski@zut.edu.pl), Terelak-Tymczyna Agnieszka
(Agnieszka.Terelak@zut.edu.pl)

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1

Cele przedmiotu
- Przedstawienie uporządkowanej wiedzy o systemie oceny zgodności, systemie akredytacji i
  certyfikacji.
- Zapoznanie słuchaczy z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji potwierdzającej spełnienie
  wymagań zasadniczych.
- Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia deklaracji zgodności,
- Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dot. certyfikacji, normalizacji i akredytacji,

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Przedstawienie uporządkowanej wiedzy o systemie oceny zgodności, systemie akredytacji i certyfikacji. Zapoznanie
słuchaczy z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań zasadniczych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Omówienie procedur związanych z zagrożeniami tworzonymi przez produkt i/lub proces 15

T-P-1 Analiza ryzyka. Opracowanie deklaracji zgodności dla wyrobu. 15

T-W-1

Akredytacja (co to jest, korzyści, systemy), Organizacje Międzynarodowe (w tym krajowa) zajmujące się
badaniami, akredytacją, certyfikacją, Certyfikacja, Działalność PCA, System oceny zgodności wyrobów
(dyrektywa Starego Podejścia, Nowego Podejścia, Globalnego Podejścia), Oznaczenie CE, Dokumentacja
techniczna, Normy zharmonizowane, Odpowiedzialność instytucjonalna w zakresie systemu oceny
zgodności

45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Przygotowanie się do zajeć audytoryjnych
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie się do wejściówek
Test zaliczający ćwiczenia

11A-A-1

Uczestnictwo w zajęciach 15A-A-2

Konsultacje 10A-A-3

zaliczenie 2A-A-4

Praca samodzielna studentów 34A-P-1

Uczestnictwo w zajęciach 15A-P-2

Udział w zajęciach 45A-W-1

Przygotowanie do zaliczenia 13A-W-2

Udział w zaliczeniu 3A-W-3

Podstawy system�w oceny zgodnoci
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Konsultacje 2A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny, pogadanka, wykład problemowy

M-2 metoda przypadków

M-3 ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 ocena interperatcji poszczególnych studiów przypadku omawianych na ćwiczeniachF

S-2 test z pytaniami otwartymi lub praca pisemnaP

S-3 zadanie problemoweP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03
ZIIP_1A_W12
ZIIP_1A_W13

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG

ZIIP_1A_IJZ/15-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w
stanie: definiować, nazywać, objaśniać,  zdefiniować,
zidentyfikować całokształt zagadnień związanych z akredytacj i
certyfiakcja.

Umiejętności

ZIIP_1A_U11
ZIIP_1A_U22
ZIIP_1A_U25

P6S_UW P6S_UW
ZIIP_1A_IJZ/15-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć
analizować dokumentację wyrobu pod katem zagrożeń
majacych związek z bezpieczenstwm użytkowania.

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K02 P6S_KR

T-P-1ZIIP_1A_IJZ/15-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie
następujące postawy: aktywna postawa podczas przygotowania
deklaracji zgodności,  chętny do wspólpracy z Pełnomocnikiem
ds SZJ, postępowania zasadami etyki, postrzeganie relacji
pomiędzy Dyrektywani Nowego i Globalnego Podejścia.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/15-2_W01 2,0

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/15-2_U01 2,0

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/15-2_K01 2,0

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Henryk Wojciechowski, System oceny zgodnosci w unii Europejskiej, 2011

Literatura uzupełniająca
1. Henryk Wojciechowski, Akredytacja i certyfikacja, Wyd. PCBC, Warszawa, 2009
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/16-1

3,0

zaliczenie

10

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Doradztwo gospodarczePrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

projekty 7 30 1,5 0,50 zaliczenieP

wykłady 7 30 1,5 0,50 zaliczenieW

Sobczak Tomasz (Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Biniek Agata (Agata.Biniek@zut.edu.pl), Engel-Babska Edyta (Edyta.Engel-
Babska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Wiedza z zakresu nauki o przedsiębiorstwie

W-2 Wiedza z zakresu rachunkowości i finansów

W-3 Wiedza i umiejetności z zakresu zarządzania personelem

W-4 Wiedza z zakresu podstaw prawa

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Kształtowanie umiejętności korzystania z doradztwa

C-2 Zapoznanie studentów z podstawowymi obszarami  doradztwa gospodarczego

C-3 Przygotowanie studentów do świadomego korzystania z usług doradztwa gospodarczego jako źródła wiedzy i umiejętności w
praktycznym prowadzeniu działaności gospodarczej

C-4 Wykształcenie nawyku formalizacji relacji doradcy i klienta

C-5 Ukształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania badań ankietowych

C-6 Przygotowanie i prezentowanie sprawozdania z badań ankietowych

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-P-1 Omówienie zasad przygotowania projektu nt. badania poziomu i potrzeb doradczych w działalności
gospodarczej 4

T-P-2 Obszary doradztwa gospodarczego - omówienie przypadków praktycznych 10

T-P-3 Metodyka prowadzenia badań ankietowych 6

T-P-4 Analiza i wnioski z badań ankietowych 4

T-P-5 Ocena sprawozdania z realiowanego projektu 6

T-W-1 Znaczenie doradztwa w działaności gospodarczej 2

T-W-2 Doradztwo naukowe i tradycyjne - cechy 4

T-W-3 Zasady pracy doradczej 2

T-W-4 Modele doradztwa 2

T-W-5 Doradztwo wewnętrzne i doradztwo zewnętrzne 2

T-W-6 Współpraca doradcy z klientem - cechy, zasady i jej etapy 6

T-W-7 Komunikacja doradcy z klientem 4

T-W-8 Kocepcja zarządzania zmianą w działalności doradczej 2

T-W-9 Zarządzanie zmianą w działalności doradczej 2

T-W-10 Podstawowe usługi w doradztwie gospodarczym 4

Doradztwo gospodarcze
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Aktywny udział studenta w zajęciach projektowych prowadzonych przez nauczyciela 20A-P-1

Zespoły studentów wspólnie z nauczycielem analizują i stawiają wnioski 4A-P-2

Zespoły studentów prezentują sprawozdania i udzielają odpowiedzi na pytania nauczyciela 4A-P-3
Dwuosobowe zespoły studentów realizują projekt nt. potrzeb doradczych w działalności gospodarczej
(opracowują ankietę, przeprowadzają badanie ankietowe, analizują zebrane informacje i sporządzają
sprawozdanie z badań ankietowych)

10A-P-4

Czynny udział w wykładach 30A-W-1

Przygotowanie studenta do zaliczenia wykładów 7A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny

M-2 opowiadanie

M-3 metoda przypadków

M-4 metoda sytuacyjna

M-5 metoda projektów

M-6 pokaz

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Nauczyciel w trakcie zajęć dydaktycznych zadaje pytania problemowe nawiązujące do wiedzy i umiejętności
przekazywanych podczas wcześniejszych zajęć.F

S-2 Studentowi podczas obrony projektu zadawane są pytania sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności zdefiniowane
w przedmiotowych efektach kształceniaP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W10
ZIIP_1A_W11
ZIIP_1A_W16

P6S_WK P6S_WK C-1 S-1
S-2

T-W-1
M-1
M-4
M-5

ZIIP_1A_IJZ/16-1_W01
Ma wiedzę w zakresie funkcji doradztwa w działalności
gospodarczej. Podaje różnice pomiędzy doradztwem naukowym
i tradycyjnym. Wskazuje różnice pomiedzy doradztwem
wewnętrznym i zewnętrznym

ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK
C-1
C-3
C-4

S-2
T-W-3 M-1

M-3
M-4
M-5

ZIIP_1A_IJZ/16-1_W02
Wymienia i charakteryzuje zasady pracy doradczej. Rozpoznaje
poszczególne modele pracy doradczej

T-W-6

ZIIP_1A_W11
ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK

C-1
C-3
C-4

S-2
T-W-6 M-1

M-3
M-5

ZIIP_1A_IJZ/16-1_W03
Wymienia i charakteryzyje elementy oraz etapy współpracy
doradcy z klientem. Podaje podstawowe kryteria wyboru
doradcy

T-W-7

ZIIP_1A_W14
ZIIP_1A_W16

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-2 S-2

T-P-2
M-1
M-3
M-4

ZIIP_1A_IJZ/16-1_W04
Wymienia i charakteryzuje kluczowe usługi śwaidczone w
podstawowych obszarach doractwa gospodarczego
(personalnego, podatkowego, księgowego, finansowego,
organizacyjnego, technologicznego, prawnego i jakościowego)

ZIIP_1A_W04
ZIIP_1A_W16

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-5 S-1

S-2
T-P-3 M-1

M-3
M-5

ZIIP_1A_IJZ/16-1_W05
Ma wiedzę w zakresie prowadzenia badań ankietowych

T-P-4

Umiejętności
ZIIP_1A_U04
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-4

S-1
S-2

T-W-7 M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_IJZ/16-1_U01
Stosuje typowe dla danego obszaru kanały komunikacji z
klientem

ZIIP_1A_U09
ZIIP_1A_U14

P6S_UO
P6S_UW

C-1
C-5
C-6

S-1
S-2

T-P-1
T-P-3

M-1
M-3
M-5
M-6

ZIIP_1A_IJZ/16-1_U02
Ma umiejętność pracy w zespole

T-P-4
T-P-5

ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U14

P6S_UK
P6S_UW

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2

T-P-1
M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_IJZ/16-1_U03
Potrafi planować i przeprowadzać badania ankietowe

ZIIP_1A_U13 P6S_UK

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2

T-W-2
T-W-4
T-W-7 M-1

ZIIP_1A_IJZ/16-1_U04
Znajduje niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach
danych i innych źródłach

T-W-8
T-W-9
T-W-10

ZIIP_1A_U02
ZIIP_1A_U05
ZIIP_1A_U13
ZIIP_1A_U22

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UW

P6S_UW
C-1
C-2
C-5
C-6

S-1
S-2

T-W-6
M-1
M-5

ZIIP_1A_IJZ/16-1_U05
Identfikuje potrzeby doradcze klientów w zakresie prowadzonej
przez siebie działalności gospodarczej

T-W-7

Kompetencje społeczne
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ZIIP_1A_K01 P6S_KK

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2

T-W-1
T-W-3
T-W-5
T-W-6

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6

ZIIP_1A_IJZ/16-1_K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

ZIIP_1A_K03 P6S_KO

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2

T-P-1
T-P-2
T-P-3
T-P-4
T-P-5

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6

ZIIP_1A_IJZ/16-1_K02
Potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim
różne role

T-W-3
T-W-4
T-W-6
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/16-1_W01 2,0 Nie posiada wiedzw w zakresie funkcji doradztwa w działalności gospodarczej. Nie podaje różnic pomiędzy doradztwem

naukowym i tradycyjnym. Nie wskazuje różnic pomiedzy doradztwem wewnętrznym i zewnętrznym

3,0 Wymienia podstawowe funkcje doradztwa w działalności gospodarczej. Podaje różnice pomiędzy doradztwem naukowym i
tradycyjnym. Wskazuje różnice pomiedzy doradztwem wewnętrznym i zewnętrznym

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-1_W02 2,0 Nie wymienia i nie charakteryzuje zasad pracy doradczej. Nie rozpoznaje poszczególnych modeli pracy doradczej

3,0 Wymienia i charakteryzuje zasady pracy doradczej. Rozpoznaje poszczególne modele pracy doradczej

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-1_W03 2,0 Nie wymienia i nie charakteryzyje elementów oraz etapów współpracy doradcy z klientem. Nie podaje podstawowch
kryteriów wyboru doradcy

3,0 Wymienia i charakteryzyje elementy oraz etapy współpracy doradcy z klientem. Podaje podstawowe kryteria wyboru doradcy

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-1_W04 2,0 Nie wymienia i nie charakteryzuje kluczowych usług śwaidczone w ramach podstawowych obszarówdoractwa gospodarczego
(personalnego, podatkowego, księgowego, finansowego, organizacyjnego, technologicznego, prawnego i jakościowego)

3,0 Wymienia i charakteryzuje kluczowe usługi śwaidczone w podstawowych obszarach doractwa gospodarczego (personalnego,
podatkowego, księgowego, finansowego, organizacyjnego, technologicznego, prawnego i jakościowego)

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-1_W05 2,0 Nie posiada wiedzy w zakresie prowadzenia badań ankietowych

3,0 Ma wiedzę w zakresie prowadzenia badań ankietowych

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/16-1_U01 2,0 Nie stosuje typowych dla danego obszaru kanałów komunikacji z klientem

3,0 Stosuje typowe dla danego obszaru kanały komunikacji z klientem

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-1_U02 2,0 Nie wykazuje umiejętności pracy w zespole

3,0 Potrafi pracować w zespole

3,5
4,0
4,5
5,0
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Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/16-1_U03 2,0 Nie potrafi planować i przeprowadzać badań ankietowych

3,0 Potrafi planować i przeprowadzać badania ankietowe

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-1_U04 2,0 Nie potrafi znajdować  niezbędnych informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach

3,0 Znajduje niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-1_U05 2,0 Nie potrafi identyfikować potrzeb doradczych klientów w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej

3,0 Identfikuje potrzeby doradcze klientów w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/16-1_K01 2,0 Nie wykazuje zachowań śwaidczących o tym, że rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

3,0 Wykazuje zachowania śwaidczące o tym, że rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-1_K02 2,0 Nie wykazuje zachowań świadczących o tym, że potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role

3,0 Wykazuje zachowania świadczące o tym, że potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Zieliński J.A., Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2008

2. Mark T., Umiejętności doradcze. Skuteczny konsulting wewnątrz firmy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2010
3. Kostera M. (red), Krytyczne badania nad doradztwem organizacyjnym, w: Nowe kierunki w zarządzaniu, WAiP, Warszawa, 2008, s.
257-275
4. Chrostowski A., Doradztwo naukowe (Action Research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy, w: Nowe
kierunki w zarządzaniu, Kostera M. (red), WAiP, Warszawa, 2008, s. 237-255
5. Sojak S. (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty prawne, Difin, Warszawa, 2009

6. Sojak S. (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty zarządcze, Difin, Warszawa, 2009

7. Sojak S. (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować - studium przypadków, Difin, Warszawa, 2010



[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/IJZ/16-2

3,0

zaliczenie

10

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Integracja europejskaPrzedmiot

Specjalność

Instytut Technologii MechanicznejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

projekty 7 30 1,5 0,50 zaliczenieP

wykłady 7 30 1,5 0,50 zaliczenieW

Engel-Babska Edyta (Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Wiedza z zakresu ekonomii

W-2 Wiedza z zakresu podstaw prawa

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Kształtowanie umiejętności przygotowywania dokumantacji w ramach programów europejskich

C-2 Przygotowanie studentów z zasadami i mechanizmami funkcjonowania UE

C-3 Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku UE

C-4 Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania i obsługi projektów europejskich

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-P-1 Omówienie zasad przygotowania aplikacji w ramach projektu europejskiego 4

T-P-2 Programy unijne w Polsce 10

T-P-3 Przygotowanie dokumantacji projektowej 12

T-P-4 Prezentacja i ocena projektu 4

T-W-1 Integracja europejska - geneza i jej etapy 2

T-W-2 Tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej 2

T-W-3 Zasady i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej 4

T-W-4 Prawo wspólnotowe - źródła 4

T-W-5 Polityki wspólnotowe 4

T-W-6 Instytucje Unii Europejskiej 4

T-W-7 Uwarunkowania prawno-ekonomiczne funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku
wewnętrznym Unii Europejskiej 6

T-W-8 Funkcjonowanie i obsługa projektów europejskich 2

T-W-9 Regionalne Programy Operacyjne - zasady funkcjonowania 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela 30A-P-1

Konsultacje projektowe z nauczycielem 1A-P-2

Samodzielne przygotowanie dokumentacji projektowej 5A-P-3

Samodzielne studiowanie tematyki związanej z celem projektu 2A-P-4

Aktywny udział w wykładach 30A-W-1

Przygotowanie do zaliczenia wykładów 8A-W-2

Integracja europejska


[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny

M-2 opowiadanie

M-3 metoda przypadków

M-4 metoda sytuacyjna

M-5 metoda projektów

M-6 pokaz

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Nauczyciel w trakcie zajęć dydaktycznych oraz w ramach konsultacji projektowych zadaje pytania problemowe
nawiązujące do wiedzy i umiejętności przedmiotowychF

S-2 Ocena ogólna składa się z ocen cząstkowych: ocena projektu i ocena udzielanych odpowiedzi na pytania
problemowe zadawane w trakcie obrony projektuP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-2 S-1
S-2

T-W-2
T-W-3 M-1

M-2
M-6

ZIIP_1A_IJZ/16-2_W01
zna i opisuje etapy integracji europejskiej, ma wiedzę o
tendencjach rozwojowych Unii Europejskiej oraz zasadach i
mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej, ma
podstawową wiedzę o źródłach prawa wspólnotowego

T-W-6

ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-2 S-1
S-2

T-W-4 M-1
M-2

ZIIP_1A_IJZ/16-2_W02
wymienia i charakteryzyje podstawowe polityki wspólnotowe

T-W-5

ZIIP_1A_W10
ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-3 S-1

S-2

T-W-6 M-1
M-2
M-6

ZIIP_1A_IJZ/16-2_W03
wskazuje i charakteryzuje uwarunkowania prawno-ekonomiczne
działania przedsiębiorstw na jednolitym rynku wewnętrznym
Unii Europejskiej

T-W-7

ZIIP_1A_W16 P6S_WK P6S_WK C-4 S-1
S-2

T-P-1
T-P-2
T-P-3

M-1
M-3
M-5
M-6

ZIIP_1A_IJZ/16-2_W04
ma wiedzę z zakresu funkcjonowania i obsługi projektów
europejskich, rozpoznaje i charakteryzuje regionalne programy
operacyjne właściwe dla jego miejsca zamieszkania, ma wiedzę
o zasadach przygotowywania aplikacji w ramach projektu
europejskiego

T-P-4
T-W-8
T-W-9

Umiejętności
ZIIP_1A_U11
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U20

P6S_UW C-3
C-4

S-1
S-2

T-P-1
T-P-3
T-P-4

M-1
M-3
M-6

ZIIP_1A_IJZ/16-2_U01
sporządza aplikację dla projektu europejskiego

T-W-8
T-W-9

ZIIP_1A_U13 P6S_UK C-3
C-4

S-1
S-2

T-P-2 M-1
M-3
M-5
M-6

ZIIP_1A_IJZ/16-2_U02
wyszukuje właściwe dla działalności gospodarczej projekty
europejskie

T-W-9

ZIIP_1A_U11
ZIIP_1A_U20 P6S_UW

C-1
C-2
C-3
C-4

S-1
S-2

T-P-2
T-W-4 M-1

M-3
M-6

ZIIP_1A_IJZ/16-2_U03
interpretuje wymagania prawne dla danego projektu
euriopejskiego

T-W-8
T-W-9

ZIIP_1A_U11
ZIIP_1A_U13

P6S_UK
P6S_UW C-4 S-1

S-2

T-P-2
M-1
M-6

ZIIP_1A_IJZ/16-2_U04
wykorzystuje informacje  dostępne na stronach instytucji
państwowych i samorządowych w zakresie projektów
europejskich

T-W-9

ZIIP_1A_U09 P6S_UO
C-1
C-2
C-3
C-4

S-1
S-2

T-P-3 M-1
M-3
M-5

ZIIP_1A_IJZ/16-2_U05
organizuje pracę zespołów

T-P-4

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K03 P6S_KO
C-1
C-2
C-3
C-4

S-1
S-2

T-P-1
T-P-3
T-P-4
T-W-1
T-W-2

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6

ZIIP_1A_IJZ/16-2_K01
odpowiedzialność za pracę własną i innych

T-W-3
T-W-7
T-W-8
T-W-9

ZIIP_1A_K04
ZIIP_1A_K06 P6S_KO

C-1
C-2
C-3
C-4

S-1
S-2

T-P-1
T-P-2
T-P-3

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5

ZIIP_1A_IJZ/16-2_K02
wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach

T-P-4
T-W-9

ZIIP_1A_K02
ZIIP_1A_K07

P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3
C-4

S-1
S-2

T-P-1
T-P-2
T-P-3
T-P-4
T-W-2
T-W-3

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6

ZIIP_1A_IJZ/16-2_K03
dbałość o przestrzeganie krajowych i unijnych przepisów prawa

T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
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Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_IJZ/16-2_W01 2,0 Nie zna i nie opisuje etapów integracji europejskiej, nia ma wiedzy o tendencjach rozwojowych Unii Europejskiej oraz

zasadach i mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej, nie ma podstawowej wiedzy o źródłach prawa wspólnotowego

3,0 Zna i opisuje etapy integracji europejskiej, ma wiedzę o tendencjach rozwojowych Unii Europejskiej oraz zasadach i
mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej, ma podstawową wiedzę o źródłach prawa wspólnotowego

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-2_W02 2,0 Nie wymienia i nie charakteryzuje podstawowych polityk wspólnotowych

3,0 Wymienia i charakteryzuje podstawowe polityki wspólnotowe

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-2_W03 2,0 Nie wskazuje i nie charakteryzuje uwarunkowań prawno-ekonomicznych działania przedsiębiorstw na jednolitym rynku
wewnętrznym Unii Europejskiej

3,0 Wskazuje i charakteryzuje uwarunkowania prawno-ekonomiczne działania przedsiębiorstw na jednolitym rynku wewnętrznym
Unii Europejskiej

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-2_W04
2,0

Nie ma wiedzy z zakresu funkcjonowania i obsługi projektów europejskich, nie rozpoznaje i nie charakteryzuje regionalnych
programów operacyjnych właściwych dla jego miejsca zamieszkania, nie ma wiedzy o zasadach przygotowywania aplikacji w
ramach projektu europejskiego

3,0
Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania i obsługi projektów europejskich, rozpoznaje i charakteryzuje regionalne programy
operacyjne właściwe dla jego miejsca zamieszkania, ma wiedzę o zasadach przygotowywania aplikacji w ramach projektu
europejskiego

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/16-2_U01 2,0 Nie potrafi zaplanować i w podstawowym stopniu sporządzić aplikacji dla projektu europejskiego

3,0 Planuje i w podstawowym stopniu sporządza aplikację dla projektu europejskiego

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-2_U02 2,0 Nie potrafi wyszukać właściych dla działalności gospodarczej projektów europejskich

3,0 wyszukuje właściwe dla działalności gospodarczej projekty europejskie

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-2_U03 2,0 Nie potrafi w stopniu podstawowym interpretować wymagań prawnych dla danego projektu euriopejskiego

3,0 interpretuje wymagania prawne dla danego projektu euriopejskiego

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-2_U04 2,0 Nie wykorzystuje informacji  dostępnych na stronach instytucji państwowych i samorządowych w zakresie projektów
europejskich

3,0 Właściwie stosuje informacje  dostępne na stronach instytucji państwowych i samorządowych w zakresie projektów
europejskich

3,5
4,0
4,5
5,0
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Umiejętności
ZIIP_1A_IJZ/16-2_U05 2,0 Nie wykazuje się umiejętnością organizowania pracy zespołu

3,0 Wykazuje się umiejętnością organizowania pracy zespołu

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_IJZ/16-2_K01 2,0 Nie wykazuje zachowań świadczącyvh o tym,  że jest odpowiedzialny za pracę własną i innych

3,0 Wykazuje zachowania świadczące o tym,  że jest odpowiedzialny za pracę własną i innych

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-2_K02 2,0 Nie wykazuje inicjatywy i samodzielności w działaniach w ramach realizacji projektu

3,0 Wykazuje się inicjatywą i samodzielnością w działaniach w ramach realizowanego projektu

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_IJZ/16-2_K03 2,0 Nie wykazuje cech zachowania świadczącego o tym, że przestrzega krajowe i unijne przepisy prawa

3,0 Wykazuje cechy zachowań świadczących o tym, że przestrzega  krajowe i unijne przepisy prawa

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K.,, Integracja europejska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2007
2. Kola-Bezka M.,, Dotacje dla małych przedsiębiorstw z funduszy unijnych, w: Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty prawne, Difin,
Warszawa, 2009, red. naukowa S. Sojak
3. brak, Podręcznik wnioskodawcy RPO WZ 2007-2013,, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, Szczecin, 2010, Dostępny na stronie
Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Regionalne Programy Operacyjne
4. Herbst Irena (red.), Finansowanie projektów zasilanych ze środków funduszy unijnych, TWIGGER, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca
1. Parzymis S. (oprac.), Integracja europejska w dokumentach, PISM, Warszawa, 2011
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/P01

6,0

zaliczenie polski

6,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Praktyka programowaPrzedmiot

Specjalność

Katedra Eksploatacji Pojazdów SamochodowychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSTygodnieForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

praktyki 7 6 6,0 1,00 zaliczeniePR

Mrozik Małgorzata (Malgorzata.Mrozik@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Zapoznanie się studenta z obowiązującymi zasadami realizacji praktyk.

W-2 Otrzymanie skierowania na praktykę programową.

W-3 Obowiązek studenta ubezpieczenia się od następstw nieszcześliwych wypadków (NNW).

W-4 Zawarcie umowy pomiędzy uczelnią a placówką, w której realizowana jest praktyka programowa przez studenta.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie się ze specyfiką działalności i strukturą zarządzania w przedsiębiorstwie.

C-2 Zapoznanie się z praktycznymi rozwiązaniami systemów zarządzania jakością w zakresie procesów produkcyjnych, zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronny środowiska.

C-3 Zapoznanie się ze specyfiką działań w zakresie zarządzania produkcją, stosowanych technik i procesów produkcyjnych.

C-4 Zapoznanie się z systemami informatycznymi mającymi na celu gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych w
sferze zarządzania, przygotowania i organizacji produkcji w przedsiębiorstwie.

C-5 Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w ramach zarządzania finansami i zarządzania kadrami.

C-6 Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów.

Liczba tygodniTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-PR-1

1. Poznanie zakresu działalności struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania.
2. Zapoznanie się z misją, wizją, celami strategicznymi, polityką jakości systemu zarządzania w
przedsiębiorstwie oraz zasadami opracowywania celów dotyczących jakości.
3. Poznanie funkcji i zadań wybranych obszarów zarządzania w przedsiębiorstwie.
4. Zapoznanie się z procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie oraz metodologią kontroli tych
procesów (narzędzia, metody, itp.).
5. Poznanie przygotowywanej bądź będącej w użyciu dokumentacji systemu zarządzania (księga jakości,
procedury, instrukcje wykonawcze, formularze, itp.).
6. Zapoznanie się z systemami sterowania produkcją, stosowanymi technikami wytwarzania jak i
procesami wdrażania wybranych systemów sterowania produkcją.
7. Zapoznanie się z metodami i technikami zarządzania systemami produkcyjnymi.
8. Zapoznanie się z technicznym i organizacyjnym przygotowaniem produkcji oraz z informatycznymi
systemami wspomagającymi produkcję.
9. Zapoznanie się z elementami rachunku kosztów oraz  systemu zatrudniania i motywowania
pracowników.

6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Szkolenie BHP. 6A-PR-1

Realizacja zadań programu praktyk dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. 142A-PR-2

Rejestracja przebiegu praktyki programowej w formie dziennika praktyk. 2A-PR-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

Praktyka programowa
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-1 Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi podczas realizacji praktyki programowej na
kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1
Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w
miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez
pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.

P

S-2 Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W03
ZIIP_1A_W04 P6S_WG

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

S-1

T-PR-1

M-1
ZIIP_1A_P01_W01
Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce
programowej.

Umiejętności

ZIIP_1A_U01
ZIIP_1A_U05
ZIIP_1A_U14
ZIIP_1A_U17
ZIIP_1A_U22

P6S_UO
P6S_UW P6S_UW

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

S-1

T-PR-1

M-1
ZIIP_1A_P01_U01
Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę
zdobytą w dotychczasowym toku studiów.

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K03 P6S_KO

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2

T-PR-1

M-1ZIIP_1A_P01_K01
Student potrafi pracować w zespole.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_P01_W01 2,0

3,0 Ugruntowana wiedza podstawowa dotycząca realizowanych zadań na praktyce programowej.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_P01_U01 2,0

3,0 Podstawowa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_P01_K01 2,0

3,0 Student ujawnia mierne zaangażowanie w pracy zespołowej.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Małgorzata Mrozik, Informacje w zakładce Praktyki na stronie wydziałowej: www.wimim.zut.edu.pl, 2014
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/U01

0,0

zaliczenie polski

0,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Matematyka (zajęcia uzupełniające)Przedmiot

Specjalność

Instytut FizykiJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 30 0,0 1,00 zaliczenieA

Zaleśny Jarosław (Jaroslaw.Zalesny@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Gnutek Paweł (Pawel.Gnutek@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość matematyki w zakresie matury na poziomie podstawowym.

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego
kształcenia na kierunkach technicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów fizycznych i
ekonomicznych.

C-2 Uświadomienie potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-A-1 Funkcje, wielomiany, wykresy, równania, nierówności -  liniowe, kwadratowe, potęgowe, wykładnicze,
logarytmiczne i trygonometryczne. 4

T-A-2 Elementy geometrii. Twierdzenie Talesa. Trygonometria. Pola i obwody figur płaskich. Pola powierzchni i
objętości brył przestrzennych. 2

T-A-3 Granice i pochodne funkcji. Podstawy rachunku różniczkowego.  Definicje, interpretacje, zastosowania w
fizyce i zagadnieniach inżynierskich. Rozwinięcia funkcji w szeregi potęgowe (wprowadzenie). 6

T-A-4 Podstawy rachunku całkowego niezbędne do opisu zjawisk fizycznych i zagadnień inżynierskich.
Przykłady użyteczności rachunku całkowego w fizyce i technice. 6

T-A-5
Podstawy rachunku wektorowego i geometrii analitycznej. Wektory w 2D i w 3D. Operacje na wektorach.
Iloczyny wektorów (skalarny, Grassmanna, wektorowy, Clifforda). Zastosowania  do opisu zjawisk
fizycznych i zagadnień inżynierskich.

6

T-A-6 Rachunek różniczkowy i całkowy w 3D. Zastosowania w fizyce i zagadnieniach inżynierskich. 2

T-A-7 Macierze - wprowadzenie nastawione na zastosowania. Macierze w matematyce, w fizyce, w
informatyce. Operacje i operatory - macierzowy zapis operacji na wektorach. 2

T-A-8 Liczby zespolone - wprowadzenie, interpretacja geometryczna, zastosowania w fizyce i technice. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach. 30A-A-1

Samodzielne rozwiązywanie zadań i analizowanie problemów. 28A-A-2

Zaliczenie przedmiotu. 2A-A-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, metody problemowe z użyciem dostępnego na zajęciach sprzętu i oprogramowania.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Sprawdziany zaliczające ćwiczenia audytoryjne oraz poprawy sprawdzianów.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Matematyka (zajcia uzupe�niajce)
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Wiedza

C-1 S-1
T-A-1
T-A-2
T-A-3

M-1
ZIIP_1A_U01_W01
Student zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w
ramach przedmiotu.

T-A-4
T-A-5

Umiejętności

C-1 S-1
T-A-1
T-A-2
T-A-3 M-1

ZIIP_1A_U01_U01
Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w
literaturze fakty do rozwiązywania zadań i problemów
matematycznych i inżynierskich.

T-A-4
T-A-5

Kompetencje społeczne

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_U01_W01 2,0

3,0 Student zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w ramach przedmiotu.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_U01_U01 2,0

3,0 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze fakty do rozwiązywania zadań i problemów
matematycznych i inżynierskich.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne

Literatura podstawowa
1. N. Dróbka, K Szymanowski, Zbiór zadań z matematyki dla klasy III i IV liceum ogólnokształcącego., WSiP, Warszawa, 1986
2. W. Leksiński, B. Macukow, W. Żakowski, Matematyka w zadaniach dla kandydatów na wyższe uczelnie, Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa, 1987
3. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Wstęp do analizy i algebry         Teoria, przykłady, zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław,
2011, drugie, Matematyka dla studentów politechnik
4. Robert Całka, Ewa Gałęska, Repetytorium maturzysty   matematyka   poziom podstawowy  poziom rozszerzony, "GREG", Kraków,
2016, nowa matura na 100%

Literatura uzupełniająca
1. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Stanisław Habrat, Matematyka dla wyższych szkół technicznych cz.I, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 1995, IV
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ECTS

Zarządzanie i inżynieria produkcji

stacjonarna

inżynier

WIMIM/ZIIP/S1/-/U02

0,0

zaliczenie polski

0,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk
społecznych

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna (85%), nauki o zarządzaniu i jakości
(15%)
ogólnoakademickiProfil

Moduł

Fizyka (zajęcia uzupełniające)Przedmiot

Specjalność

Instytut FizykiJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 30 0,0 1,00 zaliczenieA

Kruk Irena (Irena.Kruk@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Jednostki podstawowych wielkości fizycznych w układzie SI.

W-2 Dodawanie i odejmowanie wektorów oraz iloczyn wektora i liczby.

W-3 Równanie liniowe i kwadratowe, funkcje trygonometryczne, wykładnicza i logarytmiczna.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Opanowanie zasad statyki bryły sztywnej (równowagi bryły sztywnej w układzie mechanicznym).

C-2 Opanowanie podstawowych pojęć kinematyki punktu materialnego.

C-3 Zrozumienie zasad dynamiki Newtona dla ruchu postępowego.

C-4 Zrozumienie zasad dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego bryły sztywnej.

C-5 Nabycie umiejętności operowania na wielkościach mianowanych i przekształcania ich z układu jednostek CGS na układ SI.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-A-1
Siła jako wielkość wektorowa, moment siły jako wektor. Cechy charakterystyczne siły. Twierdzenie o
przesuwalności siły. Dodawanie sił przesuwalnych działających w tej samej płaszczyźnie.Warunki
równowagi bryły sztywnej w jednorodnym polu grawitacyjnym Ziemi. Równowaga trwała, objętna i
chwiejna. Pojęcie drogi i przesunięcia.  Pojęcie prędkości średniej i chwilowej w ruchu postępowym.

4

T-A-2 Dynamika punktu materialnego: zasady dynamiki Newtona dla ruchu postępowego, zasada zachowania
pędu, ruch w obecności siły tarcia. 4

T-A-3 Zasada zachowania energii mechanicznej. Pojęcie pracy i mocy. Ruch w jednorodnym polu
grawitacyjnym: spadek swobodny, rzut poziomy, rzut ukośny. 4

T-A-4 Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia: siły bezwładności w nieinercjalnych układach odniesienia. 3

T-A-5 Ruch jednostajny po okręgu: siła dośrodkowa i siła odśrodkowa (w układzie nieinercjalnym). Ruch w polu
siły centralnej: pojęcie pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej. 4

T-A-6 Ruch obrotowy wokół ustalonej osi: moment siły, moment pędu, moment bezwładności. Twierdzenie
Steinera. 3

T-A-7 Zasada zachowania momentu pędu oraz ruch po elipsie. 3

T-A-8 Podstawowe wielkości charakteryzujące pole elektryczne i magnetyczne. 3

T-A-9 Zastosowanie analizy wymiarowej do rozwiązywania zadań z mechaniki. Rachunki na fizycznych
wielkościach mianowanych ze szczególnym uwzględnieniem układów CGS i SI. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-A-1

Studiowanie literatury podstawowej 15A-A-2

Przygotowanie do zaliczenia semestralnego 8A-A-3

Zaliczenie przedmiotu 2A-A-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

Fizyka (zajcia uzupe�niajce)
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Ćwiczenia audytoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Bieżące sprawdzanie aktywności studentów w czasie zajęć (aprobata, ocena ciągła, obserwacja pracy w grupach).F

S-2 Zaliczenie pisemne/ustne.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

ZIIP_1A_W02 P6S_WG

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

S-1
S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4

M-1
ZIIP_1A_U02_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien poznać i
zrozumieć podstawy statyki, kinematyki i dynamiki punktu
materialnego i bryły sztywnej.

T-A-5
T-A-6
T-A-7

ZIIP_1A_W02 P6S_WG

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

S-1
S-2

T-A-1
T-A-2

M-1
ZIIP_1A_U02_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien poznać
wielkości wektorowe i skalarne występujące w zagadnieniach
mechaniki i jednostki w jakich są wyrażane.

T-A-5
T-A-6

Umiejętności

ZIIP_1A_U22 P6S_UW P6S_UW

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

S-1
S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4

M-1ZIIP_1A_U02_U01
Umiejętność rozwiązywania zadań z podstaw mechaniki.

T-A-5
T-A-6
T-A-7
T-A-9

ZIIP_1A_U09
ZIIP_1A_U14

P6S_UO
P6S_UW

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

S-1
S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5

M-1
ZIIP_1A_U02_U02
Umiejętność przekształcania wielkości mechanicznych
wyrażonych w jednostkach CGS do układu  SI.

T-A-6
T-A-7
T-A-8
T-A-9

Kompetencje społeczne

ZIIP_1A_K01 P6S_KK

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

S-1
S-2

T-A-1
T-A-2

M-1

ZIIP_1A_U02_K01
Student potrafi uczyć się samodzielnie, a także potrafi pracować
w zespole.
Student zna ograniczenia własnej wiedzy. Rozumie potrzebę
dalszego kształcenia się i systematycznej pracy.

T-A-3
T-A-9

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
ZIIP_1A_U02_W01 2,0 Student nie potrafi wymienić zasad dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego i postępowego. Nie potrafi sformułować

warunków równowagi bryły sztywnej w układzie mechanicznym. Nie wie czym jest tor ruch, układ odniesienia, oś obrotu.

3,0 Student potrafi wymienić i omówić zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego i postępowego. Umie wskazać przykłady
ilustrujące zasadę zachowania energii mechanicznej, zasadę zachowania pędu, zasadę zachowania momentu pędu.

3,5
4,0
4,5
5,0

ZIIP_1A_U02_W02 2,0 Nie potrafi zdefiniować prędkości średniej, chwilowej, przyspieszenia, wektora położenia. Nie rozróżnia przesunięcia od drogi.

3,0
Potrafi zdefiniować wielkości fizyczne takie jak prędkość średnia, chwilowa, przyspieszenie, wektor położenia,. pęd, momentu
pędu, moment siły, moment bezwładności, praca, energia, moc. Zna zależności pomiędzy wyżej wymienionymi i potrafi je
zapisać w postaci wzorów matematycznych.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
ZIIP_1A_U02_U01

2,0
Nie potrafi rozwiązać zadań dotyczących ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego. Nie potrafi wyprowadzić wzoru na
zasięg rzutu ukośnego. Nie potrafi obliczyć siły odśrodkowej w ruchu jednostajnym po okręgu. Nie potrafi składać wektorów
sił. Nie potrafi obliczyć momentu siły jako iloczynu wektorowego. Nie potrafi obliczyć pracy wykonywanej przez stałą siłę.

3,0
Potrafi rozwiązać zadania dotyczące ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego. Potrafi wyprowadzić wzór na zasięg rzutu
ukośnego. Potrafi obliczyć siły bezwładności w układzie nieinercjalnym, takie jak np. siła odśrodkowa. Potrafi obliczyć
moment siły jako iloczyn wektorowy. Potrafi posłużyć się zasadami zachowania pędu i energii mechanicznej do
rozwiązywania zadań.

3,5
4,0
4,5
5,0



[ logo uczelni ]

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Umiejętności
ZIIP_1A_U02_U02 2,0

3,0
Student  potrafi sformułować podstawowe prawa Fizyki i zapisać je używając formalizmu matematycznego  oraz  zastosować
je do  rozwiązywania  zadań fizycznych  o średnim i niskim poziomie trudności. Wykonuje poprawnie proste obliczenia i
przekształcenia rachunkowe jednostek. Przedstawia rozwiązania mało przejrzyste, bez komentarza, często z błędami
rachunkowymi wpływającymi na wynik.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
ZIIP_1A_U02_K01 2,0

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
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