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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza W01 

Ma podstawową wiedzę w zakresie mechanoskopii -  
badań mechanoskopijnych. Ma wiedzę w zakresie me-
todyki zabezpieczenia śladów mechanoskopijnych oraz 
w zakresie badania i identyfikacji określonych śladów. 

IB1_W20 

Umiejętności U01 

Potrafi zdefiniować i opisać zakres mechanoskopii. Zna 
zasady zabezpieczania śladów mechanoskopijnych oraz 
umie je przypisać do danej grupy śladów. Zna metody i 
metodykę badania określonych rodzajów śladów me-
chanoskopijnych 

IB1_U33 

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 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Procesy obróbki konstytuujące właściwości materiału (obróbka cieplna, obróbka 
plastyczna, , szybkie prototypowania).  

2. Konstytuowanie warstwy wierzchniej w technikach wytwarzania (obróbka skra-
waniem, obróbka laserowa, natrysk cieplny, dogniatanie, obróbki gładkościowe).  

3. Cechy struktury geometrycznej powierzchni. 
4. Cechy warstwy wierzchniej dla typowych zabiegów technologicznych. 
5. Analiza wad produkcyjnych w technikach wytwarzania. 
6. Ocena cech materiałowo-konstrukcyjnych na podstawie badań makroskopo-

wych i analizy uszkodzeń konstrukcji. 
7. Ocena poprawności przebiegu procesu produkcyjnego na podstawie na pod-

stawie analizy materiałowej, badania dokładności geometrycznej, cech struktury 
geometrycznej powierzchni. 

8. Analiza wpływu warunków eksploatacji zużycie elementów maszyn. 
9. Typowe i mechanizmy zużywania się części maszyn awaryjne 

laboratorium 
 

1. BHP pracowni metalograficznej, badań nieniszczących.  
2. Ocena przełomów statycznych i zmęczeniowych. 
3. Oględziny wizualne i makroskopowe powierzchni po różnych rodzajach obróbki 

mechanicznej (toczenie, frezowanie, szlifowanie, polerowanie itp.) 
4. Próby odbiorcze materiałów (badania na zgodność ze specyfikacją dostawy). 
5. Obserwacje makroskopowe wad technologicznych. 
6. Ocena wpływu warunków eksploatacji na zużycie części maszyn. 
7. Kolokwium zaliczeniowe. 

*) 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 
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U01   X   X 

K01   X   X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie 50% punków z kolokwium na ostatnich zajęciach. 

laboratorium zaliczenie z oceną 

Samodzielna umiejętność zastosowania metod poznanych 
na zajęciach w celu odnalezienia, oceny i analizy śladów 
pozostawionych na przykładowych przedmiotach.  
Uzyskanie 50% punków z odpowiedzi na pytania z zakresu 
zajęć laboratoryjnych. 

*) 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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