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Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii 

przedmiot specjalnościowy 

projekt seminarium 

15  
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Posiada wiedzę pojęć z zakresu charakterystyki i budo-
wy systemów kontrolno-pomiarowych. 

IB1_W10 

W02 
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstawo-
wych architektur sprzętowych i programowych wchodzą-
cych w skład systemów kontrolno-pomiarowych 

IB1_W14 

W03 
Posiada uporządkowaną wiedzę wdrażania rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki 
awarii maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych 

IB1_W15 

Umiejętności 

U01 
Potrafi poprawnie, świadomie i wykorzystać dostępne 
platformy sprzętowe do budowy systemów kontrolno-
pomiarowych 

IB1_U10 

U02 
Potrafi opisać specyfikację systemu kontrolno pomiaro-
wego 

IB1_U13 

U03 
Potrafi dokonać pomiarów, zidentyfikować i ocenić po-
ziom ryzyka oraz zminimalizować skutki awarii urządzeń 
przemysłowych 

IB1_U25 

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 

Wprowadzenie do przetwarzania przemysłowych systemów pomiarowych. Przetwor-
niki i systemy pomiarowe w automatyzacji produkcji. Systemy pomiarowe warunków 
otoczenia. Inteligentne systemy rozpoznawania obiektów w automatyzacji produkcji. 
Urządzenia optoelektroniczne w systemach bezpieczeństwa produkcji. Systemy mo-
nitorowania bezpieczeństwa instalacji technicznych i procesów technologicznych. 
Projektowanie systemów kontrolno-pomiarowych w urządzeniach do automatyzacji 
produkcji. 

laboratorium 
Rozpoznawanie obiektów i ich pozycji. Czujniki nacisku i siły. Pomiar wielkości nie-
elektrycznych. Monitorowanie warunków otoczenia. Nadzór dostępu do niebezpiecz-
nych stref - bariery optyczne. Bezdotykowy pomiar temperatury.  

projekt 

Projektowanie i badania symulacyjne systemów pomiarowych w pneumatycznych 
maszyn technologicznych. Projektowanie i badania symulacyjne systemów pomiaro-
wych w układach hydraulicznych maszyn technologicznych. Projektowanie systemów 
zabezpieczających maszyny technologicznej. Budowa i badania systemu komunikacji 
sieciowej w układach pomiarowych. Projektowanie systemu monitoringu pracy ma-
szyn w automatyzacji produkcji.  

 
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    

U01   x x x  
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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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