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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma podstawową wiedzę na temat materiałów używanych 
przy budowie konstrukcji inżynierskich w tym kompozy-
tów i materiałów eksploatacyjnych, a także zna zakres 
badań ich właściwości i zastosowania. Ma podstawową 
wiedzę nt. instalacji przemysłowych. 

IB1_W09 

W02 

Ma podstawową wiedzę z zakresu maszyn i systemów 
produkcyjnych w tym ich diagnostyki. ma podstawową 
szczegółową wiedzę obejmującą analizę ryzyka  w tym 
analizę ryzyka wystąpienia katastrof technologicznych. 
Zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu 
życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych 

IB1_W15 

W03 
Ma podstawową wiedzę w zakresie technik wytwarzania, 
procesów produkcyjnych, maszyn i systemów produk-
cyjnych 

IB1_W22 

Umiejętności 

U01 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i 
innych źródeł jak również potrafi integrować pozyskane 
informacje, interpretować je, wyciągać wnioski, a także 
formułować i uzasadniać opinie  

IB1_U01 

U02 
potrafi posługiwać się technikami informacyjno-
komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typo-
wych dla działalności inżynierskiej 

IB1_U07 

U03 
potrafi projektować podstawowe procesy technologiczne 
jak również dokonać oceny procesu produkcji i eksplo-
atacji maszyn w ujęciu inżynierii bezpieczeństwa 

IB1_U24 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształca-
nia się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia pody-
plomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodo-
wych, osobistych i społecznych 

IB1_K01 

K02 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną 
oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w 
zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania 

IB1_K04 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

Wprowadzenie do terminologii przedmiotu – technologie , procesy, operacje. 
Proces wytwarzania jako system. Cechy procesu produkcyjnego. Pojecie i struktura 
procesu technologicznego obróbki. Dokumentacja techniczna. 
Nowoczesne materiały konstrukcyjne stosowane do wytwarzania elementów maszyn. 
Technologiczność konstrukcji. Technologiczność konstrukcji w procesach obróbki i 
montażu - przykłady konstrukcji. 
Zasady projektowania procesów technologicznych, dane wejściowe. Klasyfikacja 
części maszyn, typizacja procesów technologicznych. Ocena procesu technologicz-
nego i kryteria tej oceny. 
Technologia montażu, podstawowe pojęcia, rodzaje i metody montażu, rodzaje ope-
racji montażowych 
Technologia połączeń rozłącznych i nierozłącznych, badania połączeń. Proces mon-
tażu jako system. Automatyczne systemy montażu. 

projekt 
Projekt 1. Wykonanie projektu procesu technologicznego  
Projekt 2. Wykonanie projektu oprzyrządowania  

*) 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    

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 co najmniej 50% punktów z kolokwium 
projekt zaliczenie z oceną Uzyskanie co najmniej 50% punktów z pracy projektowej 

*) 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 
15   15  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2   2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

34 h 

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

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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