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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-S2-MiBM-205 

Nazwa przedmiotu Radiografia i tomografia komputerowa 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Radiography and computed tomography 

Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 

Zakres Mechanika i Budowa Maszyn 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych 

Koordynator przedmiotu dr hab. inż. Sławomir Spadło prof. PŚK 

Zatwierdził  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 2 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

15  15   
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie fi-
zyki, obejmującą mechanikę, kinematykę optykę, elek-
tryczność i magnetyzm, w szczególności wiedzę nie-
zbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych występują-
cych we wszelkiego typu maszynach i urządzeniach me-
chanicznych, w tym w systemach umożliwiających 
kształtowanie i obróbkę różnego rodzaju materiałów oraz 
w pojazdach, systemach związanych z techniką uzbroje-
nia. 

MiBM2_W02 

W02 

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie tworzenia oraz analizy 
dokumentacji technicznej z elementami projektowania in-
żynierskiego, symulacji oraz rekonstrukcji przy wykorzy-
staniu programów graficznych i obliczeniowych.  

MiBM2_W09  

W03 

Ma szczegółową i podpartą teoretycznie wiedzę zwią-
zaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy ma-
szyn, technologii wytwarzania podstawowych elementów 
maszyn i urządzeń, ich obsługi, oceny właściwości eks-
ploatacyjnych i zużycia, badań maszyn i ich podzespo-
łów, diagnozowania stanu technicznego, technologii na-
prawy i bezpiecznego użytkowania  

MiBM2_W11  
 

Umiejętności U01 

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

MiBM2_U01  
 

 

U02 
Potrafi świadomie i sprawnie wykorzystywać oprogramo-
wanie komputerowe w zakresie złożonej problematyki 
związanej z mechaniką i budową maszyn.  

MiBM2_U02  
 

U03 

Potrafi sprawnie pozyskiwać informacje z literatury, baz 
danych i innych źródeł w różnych językach, dotyczące 
mechaniki i budowy maszyn; potrafi łączyć uzyskane in-
formacje, dokonywać pogłębionej analizy i interpretacji, 
wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie.  

MiBM2_U03  
 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie znaczenie i zna możliwości ciągłego doskona-
lenia (studia III stopnia, studia podyplomowe, kursy), co 
prowadzi do podnoszenia kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych.  

MiBM2_K01  
 

K02 

Ma świadomość znaczenia i rozumie powiązania pomię-
dzy działalnością inżynierską a pozatechniczną, w 
aspekcie skutków oddziaływania na środowisko i odpo-
wiedzialności za podejmowane decyzje.  

MiBM2_K02  
 

K03 

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 
 

1. Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących. Podstawy fi-
zyczne badań radiograficznych i skojarzona wiedza. 

2. Własności promieniowania X i γ. Wytwarzanie promieniowania X. Pochodzenie 
promieniowania γ. Wzajemne oddziaływanie promieniowania z materią. 

3. Wyposażenie do badań radiograficznych. Budowa i użytkowanie lamp rentgenow-
skich. Budowa i użytkowanie źródeł promieniowania γ 
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4. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania radiograficznego i jej pochodne 
techniki. Wpływ parametrów na wykrywalność. 

5. Podstawy techniczne i zasady działania TK. 

6. Zasady wykonywania badań TK 

7. Kierunki rozwoju Tomografii Komputerowej oraz zasady jej działania. 

8. Rekonstrukcje obrazowe w TK 

laboratorium 

1. Zapoznanie z pracownią Tomografii Komputerowej oraz zasadami w niej panują-
cymi. 

2. Podstawowe zasady BHP. Ochrona przed promieniowaniem. 

3. Opracowywanie instrukcji NDT dla badania radiograficznego złączy spawanych i 
odlewów 

4. Zajęcia praktyczne w pracowni. Badanie odlewów. 

5. Ocena - klasyfikacja niezgodności. Odlewy 

6. Podsumowanie zajęć i zaliczenie laboratorium. 
*) 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  X  

W02   X  X  

W03   X  X  

U01   X  X  

U02   X  X  

U03   X  X  

K01   X  X  

K02   X  X  

K03   X  X  

 
 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium 

laboratorium zaliczenie z oceną Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium 
*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-

nostk
a 

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

h 
15  15   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2  2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

34 h 
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4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela akade-
mickiego 

1,4 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 16 h 

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

0,6 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 ECTS 
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