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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-N2-MiBM-EMdPSM-110 

Nazwa przedmiotu Górnicze systemy transportowe 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mining transportation systems 

Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia niestacjonarne 

Zakres 
eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineral-
nych 

Jednostka prowadząca przedmiot 
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Sys-
temów Laserowych 

Koordynator przedmiotu dr inż. Piotr Kurp 

Zatwierdził  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot specjalnościowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 1 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2,0 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

9   9  
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą nazewnictwa, budowy, 
zasady działania różnego rodzaju maszyn, urządzeń 
mechanicznych i mechatronicznych, jak również okre-
ślania parametrów ich pracy. 

MiBM2_W05 

W02 

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu in-
formatyki, grafiki inżynierskiej i nowoczesnych technolo-
gii informacyjnych wspomagających rozwiązywanie róż-
nego rodzaju złożonych zadań inżynierskich związanych 
z mechaniką i budową maszyn. 
Ma pogłębioną i podpartą teoretycznie wiedzę na temat 
rozwiązań technicznych stosowanych w różnorodnych 
obszarach mechaniki i budowie maszyn. 

MiBM2_W03 
MiBM2_W06 

W03 

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie tworzenia oraz analizy 
dokumentacji technicznej z elementami projektowania 
inżynierskiego, symulacji oraz rekonstrukcji przy wyko-
rzystaniu programów graficznych i obliczeniowych.  
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie za-
sad projektowania części maszyn i konstrukcji mecha-
nicznych wykorzystywanych w budowie maszyn, a także 
zna zasady ich doboru i oceny wytrzymałości, wie rów-
nież, jak wykorzystać do tego celu różnego rodzaju na-
rzędzia informatyczne i programy użytkowe. 

MiBM2_W09 
MiBM2_W16 

Umiejętności 

U01 

Potrafi wykorzystać wiedzę z obszaru nauk podstawo-
wych, takich jak matematyka, fizyka, chemia i im po-
krewnych do rozwiązywania zadań inżynierskich w róż-
nych obszarach mechaniki i budowy maszyn.  

MiBM2_U01 

U02 

Potrafi świadomie i sprawnie wykorzystywać oprogra-
mowanie komputerowe w zakresie złożonej problematyki 
związanej z mechaniką i budową maszyn.  
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i 
innych źródeł w różnych językach, dotyczące mechaniki i 
budowy maszyn; potrafi łączyć uzyskane informacje, 
dokonywać analizy i interpretacji, wyciągać wnioski, 
formułować i uzasadniać opinie.  
Potrafi sprawnie opracowywać dokumentację dotyczącą 
realizacji złożonych zadań inżynierskich z zakresu me-
chaniki i budowy maszyn, przygotować tekst zawierający 
omówienie wyników realizacji tego zadania.  
Potrafi biegle posługiwać się podstawowymi formami 
komunikacji w mechanice, budowie i eksploatacji ma-
szyn takimi jak rysunek techniczny, schemat blokowy 
programu komputerowego, opis matematyczny.  
Potrafi sprawnie zaprojektować zgodnie ze specyfikacja 
układ mechaniczny z zastosowaniem komputerowego 
wspomagania projektowania maszyn, w tym potrafi oce-
nić przydatność metod i narzędzi służących do rozwią-
zania złożonego zadania inżynierskiego o charakterze 
praktycznym w zakresie projektowania, wytwarzania i 
eksploatacji maszyn oraz wybrać i zastosować właściwą 
metodę i narzędzia.  
Potrafi wykonać projekt złożonych elementów maszyn z 
wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM.  

MiBM2_U02 
MiBM2_U03 
MiBM2_U04 
MiBM2_U07 
MiBM2_U09 
MiBM2_U15 
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U03 

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi kie-
rować pracą zespołu, umie oszacować czas potrzebny 
na realizację zleconego zadania; potrafi koordynować 
pracę członków zespołu, potrafi ustalić harmonogram 
prac zapewniający dotrzymanie terminów.  
Ma umiejętność ciągłego samokształcenia się, w celu 
rozwiązywania i realizacji nowych coraz bardziej złożo-
nych zadań oraz podnoszenia kompetencji zawodowych.  

MiBM2_U17 
MiBM2_U18 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego doskonale-
nia (studia III stopnia, studia podyplomowe, kursy), ma-
jącego na celu podnoszenie kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych.  

MiBM2_K01 

K02 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną 
oraz rozumie konieczność podporządkowania się zasa-
dom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania.  

MiBM2_K04 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

Rodzaje i środki transportu kopalnianego. 
Transport kołowy: szynowy, samochodowy, kolejki podwieszane. 
Transport przenośnikowy: przenośniki grawitacyjne, taśmowe, kubełkowe, płytowe, 
wstrząsowe, zgrzebłowe. 
Eksploatacja górniczych systemów transportowych. 

projekt 
Wykonanie projektu górniczego systemu transportowego według założeń - opis, obli-
czenia, wykonanie dokumentacji technicznej opisowej, obliczeniowej oraz rysunko-
wej. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X    

W02    X   

W03    X   

U01    X   

U02    X   

U03      X 

K01      X 

K02      X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie minimum 50% punktów ze sprawdzianu pisem-
nego obejmującego treści wykładów. 

projekt zaliczenie z oceną Poprawne wykonanie oraz obrona projektu indywidualnego.  

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
9   9  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2   2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

22 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

0,9 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 28 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

1,1 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

25 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2,0 ECTS 
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