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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma podstawową wiedzę na temat pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna rodzaje 
środków stosowanych przy zabezpieczaniu i ochronie 
obiektów technicznych, posiada wiedzę na temat zasad 
ergonomii i bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują-
cych w obiektach technicznych, zna metodykę pracy 
służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz relacji w ukła-
dzie człowiek-maszyna. ma podstawową wiedzę w za-
kresie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego rozsze-
rzoną o aspekty bezpieczeństwa obiektów publicznych. 

IB1_W07 

W02 

Ma podstawową wiedzę z zakresu maszyn i systemów 
produkcyjnych w tym ich diagnostyki. ma podstawową 
szczegółową wiedzę obejmującą analizę ryzyka wystą-
pienia katastrof technologicznych. 

IB1_W15 

Umiejętności 

U01 
Potrafi dokonać analizy ryzyka z wykorzystaniem metod 
ilościowych i jakościowych, potrafi stosować metody i 
techniki doskonalenia jakości eksploatacji systemu. 

IB1_U11 

U02 
Zna i stosuje elementy i zasady bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. 

IB1_U27 

U03 

Zna różne techniki wytwarzania oraz stosowane różne 
obróbki materiałów zarówno konwencjonalne jak i nie-
konwencjonalne. Umie planować proste procesy pro-
dukcyjne. Zna budowę i zasadę działania podstawowych 
maszyn i systemów produkcyjnych oraz posiada pod-
stawową wiedzę w zakresie funkcjonowania przemysłu 
4.0. 

IB1_U35 

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 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

Metody szacowania ryzyka podczas obróbki materiałów wybranymi technologiami. 
Bezpieczeństwo przy obróbkach mechanicznych materiałów technologiami ubytko-
wymi. Bezpieczeństwo przy obróbkach mechanicznych materiałów technologiami 
bezubytkowymi. Bezpieczeństwo w obróbce materiałów przy cięciu i spawaniu lase-
rowym. Bezpieczeństwo w obróbce materiałów przy cięciu i spawaniu plazmowym. 
Napawanie i natryskiwanie cieplne - zasady BHP. Lutowanie i zgrzewanie  - zasady 
BHP. Obróbki elektroerozyjne - zasady BHP. Bezpieczeństwo podczas spawania 
MIG/MAG. Bezpieczeństwo podczas spawania TIG. Bezpieczeństwo podczas spa-
wania gazowego. Bezpieczeństwo i eksploatacja butli z gazami technicznymi. 

laboratorium 

Wprowadzenie i szkolenie BHP. Analiza ryzyka podczas cięcia laserowego. Ocena 
ryzyka podczas obróbki materiałów obrabiarką elektroerozyjną BP-09d. Analiza pro-
cesu oceny i redukcji ryzyka podczas spawania plazmowego. Wpływ parametrów 
cięcia plazmowego na stopień wystąpienia dymów i oparów spawalniczych. Analiza 
ryzyka przy mikrospawaniu laserowym - laser Nd:YAG, model BLS 720. Natryskiwa-
nie naddźwiękowe - charakterystyka procesu i zasady BHP. Wpływ parametrów 
skrawania na bezpieczeństwo operatora tokarki. 

projekt 

W ramach ćwiczeń projektowych studenci indywidualnie i samodzielnie w formie pi-
semnej wykonują projekt z tematyki bezpieczeństwa na przykładzie dowolnie wybra-
nego urządzenia lub maszyny technologicznej stosowanych w obróbce materiałów. 
W projekcie muszą być uwzględnione głównie takie czynniki jak: analiza ryzyka, sza-
cowanie ryzyka, analiza zagrożeń, analiza bezpieczeństwa, wskaźnik ryzyka. Zali-
czenie ćwiczeń projektowych następuje na podstawie oceny oddanego i obronionego 
projektu. 

*) 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  X  

W02 X  X  X  

U01 X  X X X  

U02 X  X X X  

U03 X  X X X  

K01      X 

K02      X 

 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin Uzyskanie co najmniej 50% punktów z egzaminu ustnego. 

laboratorium zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium zalicze-
niowego.  Wykonane i przyjęte sprawozdania. 

projekt zaliczenie z oceną Uzyskanie co najmniej 50% punktów z projektu. 
*) 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 
30  15 15  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4  2 2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

68 h 

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

2,7 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 57 h 

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

2,3 ECTS 

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

63 h 

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

2,5 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  125 h 

10. 
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
5 ECTS 
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