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3. KARTA PRZEDMIOTU
 

Kod przedmiotu 

Nazwa przedmiotu 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Obowiązuje od roku akademickiego

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
 

Kierunek studiów 

Poziom kształcenia 

Profil studiów 

Forma i tryb prowadzenia studiów

Zakres 

Jednostka prowadząca przedmiot

Koordynator przedmiotu 

Zatwierdził 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTY
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów

Status przedmiotu 

Język prowadzenia zajęć 

Usytuowanie modułu w planie studiów 

Wymagania wstępne 

Egzamin (TAK/NIE) 

Liczba punktów ECTS 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład

Liczba godzin 
w semestrze 

 

 

do Zarządzenia Rektora nr

Opis programu studiów 

KARTA PRZEDMIOTU 

M#1-S1-IB-604 

Praca przejściowa 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Transitional Work 

od roku akademickiego 2019/2020 

USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 

I stopień 

ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 

wszystkie 

przedmiot Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych

Dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. ndzw. opiekun kierunku IB

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

przedmiotów przedmiot kierunkowy

wybieralny 

polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 6 

zaliczenie przedmiotów kierunkowych

NIE 

1 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt

   15

 
Załącznik nr 9 

do Zarządzenia Rektora nr 35/19 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych 

Dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. ndzw. opiekun kierunku IB 

przedmiot kierunkowy 

zaliczenie przedmiotów kierunkowych 

projekt seminarium 

15  
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EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Umiejętności 

U01 

potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji 
powierzonego zadania inżynierskiego i przygotować 
tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego 
zadania 

IB1_U03 

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 

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne 
aspekty i skutki działalności inżynierii bezpieczeństwa, w 
tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowie-
dzialność za podejmowane decyzje 

IB1_K02 

 
 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

projekt 

Student ma do wyboru wiele tematów umożliwiających rozwój jego zainteresowań. 
Pracę przejściową prowadzi wielu nauczycieli akademickich będącymi specjalistami z 
dziedzin obejmującymi wszystkie zagadnienia kierunku kształcenia. Studenci zgła-
szają się do nich i uzgadniają indywidualne zadania projektowe lub teoretyczne do 
wykonania. Zadanie student wykonuje samodzielnie, co jakiś czas spotykając się z 
prowadzącym pracę indywidualnie. Zadaniem pracy przejściowej jest wyrobienie 
umiejętności kreatywnego prowadzenia własnych zadań projektowych będących 
wstępem do projektu inżynierskiego.  
Poza tym praca przejściowa daje możliwości nauki samodzielnego szukania informa-
cji na zadany temat, wyciągania wniosków z zdobytych informacji, rozwiązywania 
problemów w oparciu o pracę z dokumentacjami urządzeń oraz logicznego myślenia. 
W pracach przejściowych na kierunku automatyka i robotyka skupiono się głównie na 
zadaniach praktycznych z dziedzin: elektronika i elektrotechnika, automatyka prze-
mysłowa, programowanie sterowników przemysłowych i mikrokontrolerów, sterowni-
ków PLC, robotyka i inne. 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

U01-U03    X   

K01    X  X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

projekt Zaliczenie na ocenę Pozytywna ocena pracy przejściowej przez prowadzącego. 
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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 
   15  

2.  Inne (konsultacje, egzamin)    2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

17 h 

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

0,7 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 8 h 

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

0,3 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  25 h 

10. 
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
1 ECTS 

 
 
1. LITERATURA 
Przedmiot charakteryzuje się koniecznością posiadania lub pozyskiwania wiedzy o charakterze 
interdyscyplinarnym i wymaga przeglądu stanu wiedzy w obszarach ukierunkowanych na reali-
zację konkretnych zadań. 




