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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-S1-MiBM-KWTLiP-609 

Nazwa przedmiotu Podstawy konstrukcji systemów plazmowych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Basics of plasma system construction 

Obowiązuje od roku akademickiego 2020\2021 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 

Zakres 
komputerowo wspomagane technologie laserowe i pla-
zmowe 

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

Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski 

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 6 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

30   15  

 



 

2 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, 
kinematykę, optykę, elektryczność i magnetyzm, w 
szczególności wiedzę niezbędną do zrozumienia pod-
stawowych zjawisk fizycznych występujących we wszel-
kiego typu maszynach i urządzeniach mechanicznych, w 
tym w systemach umożliwiających kształtowanie i ob-
róbkę różnego rodzaju materiałów oraz w pojazdach i 
systemach związanych z techniką uzbrojenia 

MiBM1_W02 

W02 

Ma wiedzę na temat niekonwencjonalnych metod obrób-
ki różnego rodzaju materiałów, w tym przy wykorzystaniu 
technologii laserowych, plazmowych i innych uwzględ-
niając przy tym zagadnienia związane z konstrukcją 
systemów służących do tego rodzaju celów. 

MiBM1_W20 

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. 

MiBM1_U01 

U02 

Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjono-
wania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, urzą-
dzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi w zakresie 
budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, potrafi zi-
dentyfikować i zdiagnozować problem inżynierski w ob-
szarze mechaniki i budowy maszyn oraz zaproponować 
metody jego rozwiązania. 

MiBM1_U10 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego doskonale-
nia (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy), 
mającego na celu podnoszenie kompetencji zawodo-
wych, osobistych i społecznych. 

MiBM1_K01 

K02 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, 
rozumie konieczność podporządkowania się zasadom 
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania. 

MiBM1_K04 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

Pojęcie plazmy, właściwości plazmy, fizyczne i chemiczne aspekty powstawania pla-
zmy. Plazma zimna i gorąca, występowanie w przyrodzie i technice. Urządzenia pla-
zmowe do cięcia, spawania, natryskiwania, czyszczenia,  systemy plazmowe PVD. 
Elementy systemu do natryskiwania plazmowego; zasilacze, konsola sterowania 
przepływem gazów, plazmotron , system chłodzenia, podajnik proszku, układ stero-
wania procesem. Zrobotyzowane systemy obróbki plazmowej.   

projekt 
Podstawy eksploatacji systemów plazmowych. Projektowanie planu i technologii ob-
sługiwania systemów plazmowych do cięcia, spawania i natryskiwania. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
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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    

U01    X   

U02    X   

K01      X 

K02      X 

 
 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów w trakcie 
zajęć 

projekt zaliczenie z oceną 
Obecność na zajęciach. Wykonanie i uzyskanie pozytywnej 
oceny z projektu. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
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 
30   15  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2   2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

49 h 

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

2,0 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 26 h 

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

1,0 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  75 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3 ECTS 
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