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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna metody rozwiązywania problemów w zakresie bez-
pieczeństwa procesowego instalacji przemysłowych. 

IB1_W04 

W02 
Zna metody identyfikacji źródła zagrożenia oraz proce-
dury postępowania w czasie awarii w instalacjach tech-
nologicznych i przesyłowych 

IB1_W14 

W03 
Zna metody identyfikacji źródła zagrożenia oraz proce-
dury postępowania w czasie awarii w instalacjach ci-
śnieniowych. 

IB1_W15 

Umiejętności 

U01 
Potrafi przeprowadzić identyfikację zagrożenia na pod-
stawie monitoringu urządzeń ciśnieniowych. 

IB1_U28 
IB1_U13 

U02 
Potrafi przeprowadzić identyfikację zagrożenia na pod-
stawie pomiarów parametrów instalacji przemysłowych. 

IB1_U25 

U03 
Potrafi przeprowadzić ocena ryzyka zdarzeń awaryjnych 
instalacji rurociągowych. 

IB1_U11 
IB1_U27 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i 
zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasa-
dom pracy zespołowej. 

IB1_K04 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych – dyrektywy i normy. Bezpieczeństwo pro-
cesowe i zarządzanie ryzykiem. Bezpieczeństwo procesu technologicznego. Bezpie-
czeństwo instalacji rurociągowych. Bezpieczeństwo urządzeń ciśnieniowych i zbiorni-
ków. Bezpieczeństwo instalacji pneumatycznych. Bezpieczeństwo instalacji hydrau-
licznych.  

laboratorium 

Zapoznanie się z dyrektywami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa instalacji 
przemysłowych. Monitoring bezpiecznej eksploatacji sprężarki i zbiornika ciśnienio-
wego. Bezpieczna eksploatacja instalacji i urządzeń pneumatycznych – urządzenia 
zabezpieczające i pomiar parametrów w instalacjach pneumatycznych. Bezpieczna 
eksploatacja instalacji i urządzeń hydraulicznych – urządzenia zabezpieczające i 
pomiar parametrów w instalacjach hydraulicznych. Pomiar przecieków w instalacjach 
gazowych – instalacji pneumatycznej. Detekcja instalacji rurociągowych – pomiar za 
pomocą kamery termowizyjnej. Monitoring procesów technologicznych z wykorzysta-
niem programu komputerowego – program typu SCADA. 

projekt 
Ocena ryzyka urządzeń procesu technologicznego metodą QRA. Ocena ryzyka 
urządzeń ciśnieniowych metodą HAZOP. Ocena ryzyka zdarzeń awaryjnych (RZA) 
instalacji rurociągowych metodą AWZ.  

 
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    
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U01   x x x  

U02   x x x  

U03   x x x  

K01      x 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie co najmniej 50 % pkt kolokwium końcowego 

laboratorium zaliczenie z oceną 
Obecność na zajęciach. Uzyskanie co najmniej 50 % pkt z 
każdej wejściówki. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszyst-
kich sprawozdań. 

projekt zaliczenie z oceną 
Zaliczenie zadań projektowych, na co najmniej 50% punk-
tów. 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1. 2 Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
15  15 15  

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

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

51 h 

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

2,0 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 24 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 
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