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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki obejmu-
jącą analizę matematyczną i algebrę liniową oraz meto-
dy matematyczne i metody numeryczne stosowane do 
opisu i analizy układów mechanicznych, elektrycznych, 
elektronicznych, a także do prognozowania zagrożeń 

IB1_W01 

W02 

ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki obejmującą 
mechanikę, pole elektryczne, termodynamikę, magne-
tyzm, fizykę ciała stałego w tym wiedzę niezbędną do 
zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występu-
jących w obiektach technicznych. 
ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej i 
wytrzymałości materiałów 

IB1_W02 

W03 

ma podstawową wiedzę z zakresu przyczyn powstawa-
nia oraz charakterystyki zagrożeń środowiskowych -  
chemicznych, biologicznych, akustycznych, pożarowych 
elektrycznych oraz ich negatywnego wpływu na organi-
zmy żywe i obiekty techniczne 

IB1_W04 

W04 

ma podstawową wiedzę z zakresu metrologii, zna meto-
dy pomiarów podstawowych wielkości geometrycznych i 
narzędzia służące do analizy wyników pomiarów. ma 
podstawową wiedzę w zakresie zarządzania i inżynierii 
jakości 

IB1_W10 

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

IB1_U03 

U03 
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym 
pomiary i symulacje komputerowe jak również odpo-
wiednio zinterpretować uzyskane wyniki 

IB1_U10 

U04 
potrafi dokonać analizy ryzyka z wykorzystaniem metod 
ilościowych i jakościowych, potrafi stosować metody i 
techniki doskonalenia jakości eksploatacji systemu 

IB1_U11 

U05 
potrafi stosować metody wykrywania i identyfikacji źródeł 
zagrożeń oraz techniki pomiaru parametrów zagroże-
niowych 

IB1_U13 

U06 
potrafi dobrać środki ochrony i bezpieczeństwa odpo-
wiednie do przewidywanych zagrożeń oraz czynników 
szkodliwych i uciążliwych dla środowiska pracy 

IB1_U14 

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 

K02 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, prze-
strzegając przepisów bhp i ppoż. 

IB1_K05 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Wprowadzenie. Podstawowe definicje i problemy wibroakustyki w konspekcie 
maszyn. Źródła zagrożeń wibroakustycznych, źródła drgań mechanicznych –
podział i klasyfikacja źródeł. 

2. Procesy wibroakustyczne w wybranych maszynach i urządzeniach (hałas 
przekładni zębatych, łożysk, silników spalinowych).Wpływ drgań mechanicz-
nych na człowieka i maszyny. Wpływ hałasu na organizm ludzki –zakres, od-
działywanie, skutki. 

3. Pomiary wielkości wibroakustycznych. Ocena akustyczna maszyn i urządzeń. 
Akustyka pomieszczeń przemysłowych. Analiza wyników pomiarów. 

4. Metody ograniczania zagrożeń wibroakustycznych. Metody obniżania pozio-
mu drgań. Tłumienie drgań. Metody zwalczania hałasu w warunkach prze-
mysłowych. 

5. Materiały dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne stosowane w przemyśle. Środ-
ki Ochrony Indywidualnej. 

6. Normy, regulacje prawne związane z hałasem oraz drganiami w zakresie 
maszyn i urządzeń. 

laboratorium 

1. Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. Prezentacja aparatury do pomiaru 
hałasu i drgań. 

2. Hałas maszyn i urządzeń –charakterystyka, metody pomiaru, regulacje. 
3. Drgania –charakterystyka, metody pomiaru, regulacje. 
4. Pomiary hałasu maszyn i wybranych urządzeń. Identyfikacja zagrożeń. 
5. Pomiary drgań. Identyfikacja zagrożeń. 
6. Analiza plików pomiarowych i interpretacja wyników. 
7. Metody redukcji hałasu i ograniczania poziomu drgań. 

*) 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    

W02   X    

W03   X    

W04   X    

U01   X  X X 

U02   X  X X 

U03   X  X X 

U04   X  X X 

U05   X  X X 

U06   X  X X 

K01     X X 

K02     X X 

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. 

laboratorium zaliczenie z oceną 
Obecność na zajęciach. Uzyskanie pozytywnej oceny z wy-
konanych zadań laboratoryjnych. Uzyskanie pozytywnej 
oceny z kolokwium zaliczeniowego. 

*) 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 
15  30   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2  2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

49 h 

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

2,0 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 26 h 

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

1,0 ECTS 

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

50 h 

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

2,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

10. 
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3 ECTS 

 
LITERATURA 

 

1.EngelZ.:Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN 2001 
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4.CempelCz.:Wibroakustyka stosowana, PWN Warszawa, 1989 
5.EngelZ., PlebanD.:Hałas maszyn i urządzeń − źródła, ocena, CIOP, Warszawa 2001 
6.ŁączkowskiR.:Wibroakustyka maszyn i urządzeń, WNT Warszawa, 1983 
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