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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Technologia informacyjna 

Nazwa w języku angielskim:   Information Technology 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Grzegorz Terlikowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Grzegorz Terlikowski, dr Agnieszka Skulimowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie umiejętności sprawnego posługiwania się 
komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki  
w celu przygotowania do aktywnego funkcjonowania  
w społeczeństwie informacyjnym. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem komputerów, 
systemem operacyjnym, pakietem biurowym w tym: edytorem tekstu, arkuszem 
kalkulacyjnym, bazą danych. 
Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania lokalnej i globalnej sieci komputerowej 
oraz usług dostępnych w Internecie. Posiada wiedzę na temat bezpiecznego 
użytkowania komputera i korzystania z zasobów dostępnych w sieci. Dysponuje 
wiedzą o programach antywirusowych i zagrożeniach w Internecie. 
Zna i rozumie zagadnienia z zakresu grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej, 
przygotowywania stron WWW, zna podstawy języka HTML.

K_W06, K_W07 
 

W_02 
Zna i rozumie podstawowe przepisy z zakresu prawa autorskiego i ochrony 
własności intelektualnej. K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi korzystać z urządzeń peryferyjnych, funkcji porządkujących środowisko 
pracy użytkownika, zabezpiecza i udostępnia zasoby. Poprawnie używa 
komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania 
różnego rodzaju dokumentów. Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do 
powtarzalnych obliczeń: przygotowania budżetów, opracowywania prognoz, 
sporządzania tabel, wykresów oraz wyszukiwania i gromadzenia danych 
związanych z wykonywanym zawodem. Tworzy i wykorzystuje systemy baz 
danych do organizowania dużych zasobów danych. Umie zaprojektować bazę 
danych zbudowaną z wielu tabel, definiuje formularze, kwerendy oraz raporty. 
Posiada umiejętności pozwalające na użycie technik graficznych.

K_U01, K_U08 

U_02 
Umie korzystać z sieci Internet do pozyskiwania informacji i szybkiego 
komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.

K_U01, K_U02 

U_03 
Korzysta z rożnych narzędzi, przygotowując multimedialną prezentację. Potrafi 
przygotować własną stronę WWW i zamieścić ją na serwerze.

K_U02 

U_04 Potrafi pracować indywidualnie i w grupie. K_U03 
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 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. K_K03 

K_02 
Jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych w społeczeństwie 
informacyjnym, wykazuje aktywność we właściwym wykorzystaniu narzędzi 
informatycznych. 

K_K02 

Forma i typy zajęć: ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność korzystania w zakresie podstawowym z komputera i aplikacji biurowych objętych programem nauczania 
w szkole średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Internet - ogólna charakterystyka sieci. Programy antywirusowe i zagrożenia w Internecie. Zaawansowane 
metody wyszukiwania informacji. Zarządzanie informacją (zapisywanie, odczytywanie). Korzystanie z baz 
własnych UPH (biblioteka).  

2. Usługi w sieci Internet. WWW, poczta elektroniczna, FTP. Zarządzanie swoimi plikami na serwerze. Praca 
w „chmurze”. 

3. Praca z systemem operacyjnym Windows. Sposób przedstawiania informacji: liczba, znak, tekst, obraz, 
dźwięk. Zaawansowane operacje plikowe, praca z archiwami (rozpakowywanie archiwów, tworzenie 
własnych archiwów). Praca z siecią komputerową (udostępnianie danych sieciowych, zabezpieczanie 
danych). Używanie dostępnych narzędzi Windows pozwalających na usprawnienie pracy systemu.  

4. Redagowanie dokumentów: wpisywanie, poprawianie, korekta, autokorekta, formatowanie, umieszczanie 
obiektów w tekście, listy, nagłówki, sekcje, numerowanie stron, podgląd wydruku. Korespondencja seryjna. 

5. Operacje zaawansowane: tabele, edytor równań matematycznych i chemicznych, tabulatory, kolumny, style 
i szablony, makra. Praca z wielostronicowymi dokumentami: przypisy, zakładki, hiperłącza, spisy treści, 
bibliografia, indeksy, spisy rysunków itd. 

6. Tworzenie prezentacji multimedialnych za pomocą aplikacji Power Point: Zasady projektowanie 
prezentacji. Grafika, dźwięk, animacja elementów, dodawanie hiperłączy, wykresy, wzorce dla prezentacji, 
szablony prezentacji, organizacja pokazu, prezentacja automatyczna. Zapis prezentacji w różnych 
formatach.  

7. Arkuszu kalkulacyjny MS Excel: typy danych, operatory, wyrażenia arytmetyczne, wyrażenia logiczne 
i tekstowe, argumenty funkcji, wartość funkcji, wyodrębnianie parametrów w rozwiązaniach zadań, sposoby 
adresowania, formuły, wbudowane funkcje, wypełnianie automatyczne, formatowanie komórek i zakresów, 
wykres XY. 

8. Zaawansowane operacje w arkuszu kalkulacyjnym: funkcje decyzyjne, matematyczne, finansowe, 
statystyczne, tekstowe. Podsumowania w arkuszu - sumy pośrednie.  Arkusz kalkulacyjny, jako prosta baza 
danych - formularz, wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie wielopolowe.  

9. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do optymalizacji: Solver, szukaj wyniku, tworzenie raportów –
tabele i wykresy przestawne. 

10. Podstawy pracy w bazie danych MS Access: ogólna charakterystyka aplikacji bazodanowych, tworzenie 
tabel, formularz dla jednej tabeli, raporty, praca z wieloma tabelami, relacje między tabelami, kwerendy 
wybierające i aktualizujące, pola obliczeniowe w kwerendach. 

11. Przetwarzanie obrazów i tekstów: Adobe Photoshop. Importowanie zdjęć do pliku. Autokorekta, poziomy, 
histogram. Podstawowe narzędzia programu: kadrowanie, lasso, różdżka, gumka, przesunięcie, dodawanie 
tekstu. Wybrane opcje narzędzi. Warstwy. Wielkość zdjęcia, zapis, wydruk.  

12. Praca z plikami dźwiękowymi w programie Audacity. Paski: kontrolny, miernika, edycji, miksera. Panel 
kontrolny. Wbudowane generatory. Wybrane efekty typu: normalizacja, odszumiacz, echo, kompresor, 
narastanie poziomu, wyciszanie, wzmacnianie, zmiana prędkości, tempa, wysokości itd. Nagrywanie własnej 
audycji, zapisywanie jej i eksportowanie. 

13. Pinnacle Studio Plus. Bezpośredni przekaz z kamery cyfrowej na dysk komputera. Montaż materiału wideo 
(zmiana kolejności scen, odrzucenie nieprzydatnych fragmentów). Dodawanie przejść, tytułów, grafiki, 
kluczowania kolorem, obrazu w obrazie, efektów dźwiękowych, podkładu muzycznego. Zapisywanie filmu. 

14. Tworzenie strony internetowej: formatowanie tekstu, hiperłącza, rozmieszczanie grafiki, tabele, 
zagnieżdżanie tabel. Wykorzystanie narzędzi Word, Front Page, kreatorów stron do tworzenia własnych 
witryn internetowych. Podstawy HTML. 

Literatura podstawowa: 

1. C. Frye, Microsoft Excel 2007. Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, 2007. 
2. M. Kolberg, Excel w firmie. Przykłady zastosowań, Wydawnictwo Robomatic, Wrocław 2001 
3. B.V.Liengme, Microsoft Excel w biznesie i zarządzaniu, Wydawnictwo RM, Warszawa 2002. 
4. K.Pikoń, ABC Internetu, Wydawnictwo Helion, 2006.
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5. J. Preppernau, J. Cox, Microsoft Office PowerPoint 2007. Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, 2007. 
6. A. Skulimowska, Technologia informacyjna. Word 2007, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2013. 
7. A. Skulimowska, Technologia informacyjna. Excel 2013, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2017. 

Literatura dodatkowa: 

1. B. Danowski, Tworzenie stron WWW w praktyce, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007 
2. M. Kopertowska-Tomczak, Word 2007. Ćwiczenia, PWN, 2009. 
3. M. Kopertowska-Tomczak, Excel 2007. Ćwiczenia, PWN, 2011. 
4. M. Kopertowska-Tomczak, PowerPoint 2007. Ćwiczenia, PWN, 2010. 
5. T. Negrino, Prezentacje w PowerPoint 2007 PL, Helion, 2008. 
6. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007 PL. Kurs, Helion, 2007. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 
Efekty: W_01, W_02, U_01 - U_04, K_01, K_02 są sprawdzane w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. Podczas oceny 
samodzielnego projektu (prezentacji, strony internetowej) weryfikowane są efekty: W_01, W_02, U_03, K_01, K_02. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków:  

 
1) uzyskanie, co najmniej 66 punktów na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zajęcia; 
2) uzyskanie łącznie, co najmniej 36 punktów za samodzielne przygotowanie strony internetowej;  
3) uzyskanie łącznie, co najmniej 102 punktów ze wszystkich form zaliczenia. 
 

Przedział punktacji 0-101 102-121 122-141 142-161 162-181 182-200
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 
Poprawy: 
W przypadku nieobecności usprawiedliwionej możliwość realizacji zadań w innym terminie, w czasie konsultacji. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 20 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot  3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   BHP 

Nazwa w języku angielskim:   Health and safety 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Krzysztof Lipiński 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Krzysztof Lipiński 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem pracy inżyniera zarówno podczas 
całego cyklu studiów jak również w przyszłej pracy 
zawodowej. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie cywilizacyjne znaczenie różnego rodzaju zagrożeń. K_W06 

W_02 
Dostrzega potrzebę korzystania z regulacji prawnych i literatury fachowej 
dotyczącej Bezpieczeństwa i higieny Pracy oraz Prawa pracy.

K_W05 

W_03 
Zna znaczenie ergonomicznego projektowania stanowiska pracy dla zachowania 
zdrowia i sił twórczych człowieka. 

K_W05 

W_04 Ma wiedzę dotyczącą metod analizy ryzyka zawodowego w środowisku pracy. K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student posiada umiejętność zastosowania odpowiednich procedur oceny ryzyka 
zawodowego na stanowisku pracy.

K_U22 

U_02 
Potrafi zanalizować i ocenić zagrożenia czynnikami szkodliwymi w środowisku 
pracy. 

K_U22 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość konieczności doskonalenia swojej wiedzy w zakresie 
problematyki Bezpieczeństwa i Higieny pracy.

K_K03 

K_02 
Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień prawnych 
dotyczących podstaw prawnych ochrony pracy.

K_K02 

Forma i typy zajęć: wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu BHP dla szkół ponadgimnazjalnych. 

Treści modułu kształcenia: 
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Podstawy prawne ochrony pracy. Źródła prawa w dziedzinie ochrony pracy. Obowiązki pracodawcy w zakresie 
ochrony pracy. Prawa i obowiązki pracowników w zakresie ochrony pracy. Wypadki, choroby zawodowe, 
Świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych. Umowa o pracę. Typy umów o prace. Urlopy. Zagrożenie 
czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy. Analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi 
występującymi w procesach pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Procedury analizy zagrożeń
 i oceny ryzyka zawodowego. Środki ochrony indywidualnej. Certyfikacja wyrobów, maszyn i urządzeń na spełnianie 
wymagań bezpieczeństwa. Współczesne koncepcje zarządzania BHP w przedsiębiorstwach. Ergonomia - pojęcia 
podstawowe, zadania i korzyści. Podstawy kształtowania jakości ergonomicznej stanowisk roboczych i 
oprzyrządowania technologicznego Ochrona przeciwpożarowa Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie 
wypadku. 

 

Literatura podstawowa: 

1. R. Mikulski, Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 
Warszawa 1999 

2. D. Koradecka, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. T.1, T.2., Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 
1997 

Literatura dodatkowa: 

1. J. Skowron, L. Zapór, M. Pośniak, M. Szewczyńska, A. Lisowski, Czynniki chemiczne w środowisku pracy, 
Centralny Instytut Ochrony Pracy 2008Pod red.  

2. D. Augustyńskiej i M. Pośniak, Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2010, 
Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2008. 

3. S. Knapik, Ergonomia i ochrona pracy, Wydawnictwo AGH, Kraków 1996

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy z wykorzystaniem środków audiowizualnych, prezentacje multimedialne, filmy dydaktyczne, 
sprawdzanie zakresu opanowanej wiedzy na kolokwium końcowym poza zajęciami. Zadanie literaturowe polega na 
opracowaniu przez studenta aspektów toksykologicznych dla człowieka i środowiska naturalnego wybranych 
substancji chemicznych stosowanych w gospodarce człowieka 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty w obszarze wiedzy sprawdzane będą na kolokwium w formie testu wielokrotnego wyboru przeprowadzonym 
poza zajęciami. Efekty w obszarze umiejętności i kompetencji sprawdzane będą jako zadanie literaturowe. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Sprawdzian pisemny - 30 pkt,  

Zadanie literaturowe polegające na korzystaniu ze wskazanej literatury i wybranych aktów prawnych - 10 pkt,  

W sumie 40pkt. Punktacja: 40.0 - 36.4pkt - 5.0; 36.3 - 32.4 pkt - 4.5; 32.3 - 28.4pkt - 4.0; 28..3 - 24.4pkt - 3.5; 24.3 - 
20.4pkt - 3.0. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do sprawdzianu testowego 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do przygotowanie do zadania 
literaturowego 

5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język angielski 

Nazwa w języku angielskim:  English 

Język wykładowy:   angielski (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy i drugi 

Semestr:  drugi i trzeci 

Liczba punktów ECTS:   8 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  mgr Stanisław Czajka 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: mgr Stanisław Czajka 

Założenia i cele przedmiotu: 
Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na  
poziomie B2 ESOKJ Rady Europy  

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej 
komunikacji językowej w typowych sytuacjach życia codziennego i zawodowego 
zgodnie z treścią modułu kształcenia.

 

W_02 Student zna zasady konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych.  

W_03 
Student zna strategie komunikacyjne potrzebne do skutecznego porozumiewania 
się. 

 

W_04 
Student zna normy socjokulturowe języka obowiązujące w społeczności 
posługującej się tym językiem jako językiem ojczystym.

 

W_05 Zna zasady pisowni, wymowy, akcentuacji i intonacji języka.  

W_06 Zna różne techniki uczenia się i metody samooceny.  

 UMIEJĘTNOŚCI  

 Słuchanie/ Czytanie  

U_01 Student potrafi zrozumieć ogólnie treść wypowiedzi ustnych i pisemnych. 
K_U01, K_U04, 

K_U05

U_02 
Student potrafi zrozumieć szczegółowo krótsze przekazy związane z kierunkiem 
studiów, przydatne w praktyce oraz w życiu codziennym.

K_U01, K_U05 

U_03 Student potrafi rozróżnić formalny i nieformalny styl tekstu. K_U04 

U_04 
Student potrafi zrozumieć główne treści wykładu lub rozmowy na tematy 
specjalistyczne, pod warunkiem znajomości tematu i jasnej struktury wypowiedzi. 

K_U04, K_U05 

U_05 
Student potrafi wyszukać interesujące informacje z zakresu swojej specjalności  
w dostępnych źródłach i przy pomocy słownika pracować z tekstem samodzielnie. 

K_U01, K_U04 

 Mówienie  

U_06 Student potrafi uzyskać informację i udzielać jej. K_U01, K_U04 

U_07 
Student potrafi relacjonować przebieg zdarzeń, opisywać ludzi, zdarzenia, miejsca 
i zjawiska. 

K_U01, K_U04 

U_08 Student potrafi prowadzić rozmowy w życiu prywatnym i zawodowym. K_U01, K_U04 
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U_09 Student potrafi formułować dłuższe spójne wypowiedzi na określone tematy. K_U01, K_U04 

U_10 
Student potrafi brać udział w dyskusji (znana tematyka), formułować argumenty, 
wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować.

K_U04, K_U05 

 Pisanie K_U02, K_U04 

U_11 Student potrafi sporządzić krótkie i dłuższe teksty użytkowe. K_U02, K_U04 

U_12 Student potrafi sporządzić notatkę z przeczytanego tekstu fachowego. K_U04, K_U05 

U_13 Student potrafi stosować prawidłowo zasady ortografii i interpunkcji. K_U04 

U_14 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym  
i przyszłej pracy zawodowej. 

K_K03 

K_02 
Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia 
oraz samodoskonalenia w zakresie nauki języka. 

K_K03 

K_04 
Student jest świadomy odpowiedzialności za efekty własnej pracy, oraz jest 
świadomy zasad etyki. 

K_K01 

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia (120 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1 ESOKJ 

Treści modułu kształcenia: 

Tematy, sytuacje, leksyka: 

1. Rodzina i kontakty międzyludzkie: Przyjaźń, uczucia i cechy charakteru (z uwzględnieniem cech 
niezbędnych do wykonywania poszczególnych zawodów), charakterystyka osób, zachowania typowe w 
danej kulturze (opowiadanie własnych lub zasłyszanych historii), sposoby zachowania się we wzajemnych 
kontaktach, nawiązywanie znajomości. 

2. Środki masowego przekazu: Internet, telewizja (opis i rodzaje programów), prasa (rodzaje czasopism), 
przedstawianie najnowszych informacji. 

3. Miejsce zamieszkania: Domy i ich rodzaje, lokalizacja, opis wyglądu, wypowiedzi na temat idealnego 
miejsca do zamieszkania, ogłoszenia w sprawie wynajmu mieszkania. 

4. Środowisko naturalne: Wpływ zmian klimatycznych na życie ludzi, dźwięki natury i najbliższego otoczenia 
człowieka, ekologiczne domy. 

5. Sprawy finansowe i konsumpcja: Wydawanie i oszczędzanie pieniędzy, zachowanie w sklepie, opis 
towaru poprzez podanie jego zastosowania, wyglądu, nazwy tworzywa, sądy na temat uczciwości zachowań 
ludzkich, ankieta dotycząca podejścia innych do pieniędzy. 

6. Czas wolny: Sposoby spędzania czasu wolnego, sport (nazwy dyscyplin i sprzętu sportowego), sztuka – 
teatr i film (rodzaje widowisk, streszczenie fabuły, opis głównych bohaterów), książka, malarstwo (reakcja na 
dzieło sztuki); wyjście do restauracji (położenie, atmosfera, menu, poziom obsługi). 

7. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów. 
Kategorie gramatyczne (powtórzenie i rozszerzenie w trakcie nauki): 

Czasownik: 
 czasy: Simple Present, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, will,  be going to. 
 czasowniki modalne may, might, must, should oraz wyrażenie have to. 
 strona bierna ( Simple Present, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect) w tym konstrukcje 

bezokolicznikowe i  z czasownikami modalnymi 
 forma gerundialna 
 czasowniki złożone (phrasal verbs) 
 question tags 

Rzeczownik: 
 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne  
 rzeczowniki złożone 

Przymiotnik: 
 stopniowanie        

Składnia: 
 zdania warunkowe typu 0 i I                                     
 zdania czasowe 
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 zdania podrzędne określające 
 pytania o podmiot 

Przyimki: 
 w połączeniu z wybranymi przymiotnikami 

Zaimki: 
 nieokreślone, wyrażające ilość (much, many, some, a lot of) 

Literatura podstawowa: 

 
1. New Total English Intermediate Flexi, Course Book 1, Rachael Roberts, Antonia Clare and JJ Wilson with 

Anthony Cosgrove, Pearson Longman 

Literatura dodatkowa: 

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: Internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe 
2. Wielki słownik angielsko-polski, polsko angielski, PWN-Oxford  
3. Słownik współczesny, Pearson Longman 
4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary  
5. U. Maclean, P. Ratajczak, Słownik tematyczny języka angielskiego, Wydawnictwo KANION 
6. Aspects of Britain and the USA- S, Sherin  (OUP ) 
7. J. Eastwood, Oxford Practice Grammar Intermediate, OUP  
8. K. Kujawska, Easy Grammar, WSiP 
9. J. Siuda, Gramatyka języka angielskiego dla średnio zaawansowanych, wyd. Angloman  
10. R. Murphy, English Grammar in Use Intermediate, CUP 
11. M. Misztal, Tests in English. Thematic Vocabulary, WSiP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów 
zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie 
ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), 
praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad 
gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające (obejmujące większe partie materiału), ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w 
domu i w trakcie zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru z oceną na podstawie: 
1. co najmniej trzech testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 
2. jakości wykonanych prac domowych i zadań na zajęciach; 
3. aktywności i obecności na zajęciach. 

Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 120 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  35 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 8 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Ochrona własności intelektualnej 

Nazwa w języku angielskim:  Protection of Intellectual Property 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Katedra Prawa 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Sylwester Jaśkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Sylwester Jaśkiewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Rozumienie i posługiwanie się podstawowymi pojęciami 
z zakresu ochrony własności intelektualnej: prawo 
własności przemysłowej, prawo autorskie i prawa 
pokrewne i inne prawa. Uznanie prawa twórcy do 
wynagrodzenia za stworzone dzieło. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student ma wiedzę o formach własności intelektualnej we współczesnym świecie 
oraz świadomość konieczności ochrony wytworów intelektualnych człowieka. 

K_W05, K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wyróżnić różne kategorie własności intelektualnej we współczesnym 
świecie. 

K_U22 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, konieczności stałego 
doskonalenia zawodowego i rozwoju swojej osobowości, wyznacza kierunki 
rozwoju swojej wiedzy i umiejętności.

K_K03 

K_02 
Szanuje własność intelektualną innych osób. Uznaje prawo do wynagrodzenia 
twórcy za wytworzone dzieło 

K_K01 

Forma i typy zajęć:  wykłady (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Własność intelektualna we współczesnym świecie  
2. Przedmiot, podmioty i treść prawa własności przemysłowej 
3. Zasady ochrony wynalazków, znaków towarowych marki i wzorów przemysłowych 
4. Ochrona know-how w przedsiębiorstwie 
5. Ochrona oznaczeń geograficznych 
6. Przedmiot, podmioty i treść prawa autorskiego
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7. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych 

Literatura podstawowa: 

1. Dana A., Jaśkiewicz S., Wojciechowski R. (red.), Prawo autorskie i własności przemysłowej: wybrane 
zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2014 

2. M. Jankowska, Autor i prawo do autorstwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 
3. R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010

Literatura dodatkowa: 

1. A. Grzywińska, Sz. Okoń, Marki, wynalazki, wzory użytkowe, Ochrona własności przemysłowej, Wyd. TM©, 
2010 

2. A.Kisielewicz (red), Własność przemysłowa, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2007  
3. J. Skubisz (red), Prawo własności przemysłowej, t.14, Wyd. C.H. Beck 2011 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy, konsultacje. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych następuje na kolokwium.

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie pisemne. 
Procentowy zakres ocen z kolokwium: 
91 – 100% – bdb 
81 – 90%   –  db+ 
71 – 80%   –  db 
61 – 70%   –  dst+ 
51 – 60%   –  dst 
50 – 0%     –  ndst 
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% punktów z kolokwium. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Przedsiębiorczość 

Nazwa w języku angielskim:  Entrepreneurship 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Katedra Organizacji i Zarządzania 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   piąty 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  mgr Mariusz Cielemęcki 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: mgr Mariusz Cielemęcki 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przyswojenie przez studentów wiedzy z zakresu 
uwarunkowań przedsiębiorczości we współczesnym 
świecie, kształcenie przedsiębiorczych postaw, 
ukierunkowanie studentów do samodzielnego, 
pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności i bycia 
świadomym uczestnikiem rynku i społeczeństwa. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna podstawowe zagadnienia związane z przedsiębiorczością i 
przedsiębiorstwem.

K_W14 

W_02 
Wskazuje determinanty makroekonomiczne i psycho-społeczne i określa ich 
wpływ na zjawisko przedsiębiorczości.

K_W14 

W_03 Rozpoznaje atrybuty człowieka przedsiębiorczego. K_W14 

W_04 Charakteryzuje formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw. K_W14 

W_05 Wskazuje i opisuje czynniki wpływające na wybór lokalizacji przedsiębiorstwa. K_W14 

W_06 
Wskazuje i charakteryzuje wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania 
rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

K_W14 

W_07 
Wskazuje i charakteryzuje formy rozliczania się przedsiębiorcy z osiągniętego 
dochodu. 

K_W14 

W_08 Zna procedurę rejestracji wybranego rodzaju przedsiębiorstwa w Polsce. K_W14 

W_09 
Potrafi krótko scharakteryzować jak wygląda prowadzenie działalności 
gospodarczej w innych krajach UE.

K_W14 

W_10 Wskazuje i charakteryzuje różne rodzaje innowacji. K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Wskazuje przykłady przedsiębiorczości w różnych obszarach funkcjonowania 
człowieka. 

K_U18 

U_02 
Wybiera najlepszą formę do prowadzenia różnych rodzajów działalności 
gospodarczej. 

K_U18 

U_03 
Rozpoznaje przyczyny i skutki podejmowania różnych decyzji finansowych przez 
jednostki gospodarcze. 

K_U18 

U_04 Potrafi uzupełnić odpowiednie dokumenty przy ubieganiu się o zewnętrzne źródła K_U01, K_U02 
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finansowania przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. 

U_05 
Potrafi naliczyć wysokość podatku dochodowego dla wybranej formy rozliczania 
się z urzędem skarbowym. 

K_U18 

U_06 
Potrafi zgromadzić i uzupełnić dokumentację niezbędną dla założenia działalności 
gospodarczej w Polsce. 

K_U01, K_U02 

U_07 
Podejmuje inicjatywę i współpracę w zespołach zadaniowych, realizuje w nich 
różne role, przejawia działania przedsiębiorcze.

K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Wykazuje się kreatywnością i asertywnością oraz angażuje się w twórcze 
poszukiwanie rozwiązania problemów. Jest gotów działać w sposób samodzielny 
i przedsiębiorczy. 

K_K04 

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 

Treści modułu kształcenia: 

1. Identyfikacja zjawiska przedsiębiorczości. 
2. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości. 
3. Przedsiębiorca we współczesnym świecie. 
4. Działania wstępne przed podjęciem decyzji o założeniu własnej firmy – dyskusja. 
5. Źródła finansowania rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 
6. Procedura zakładania działalności gospodarczej.  
7. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej. 
8. Innowacje jako narzędzie przedsiębiorczości.

Literatura podstawowa: 

 
1. W. Markowski, ABC small businessu, Wyd. XIII, Marcus s.c., Łódź 2010 
2. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, 

Warszawa 2006 
3. J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i 

Profesjonalne, Warszawa 2006 
4. J. Moczydłowska, I. Pacewicz, Przedsiębiorczość, Wyd. Oświatowe „Fosze”, Rzeszów 2007 

 

Literatura dodatkowa: 

 
1. F. Kapusta, Przedsiębiorczość – teoria i praktyka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań – Wrocław 2006 
2. M. Dolna-Ciemniakowska A. Wesołowska, Zakładamy firmę, Wyd. Difin, Warszawa 2007 
3. W. Janik, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, WSzPiA, Lublin 2004 
4. J.S. Kardas, M. Wójcik – Augustyniak.(red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko – procesy – 

systemy – zasoby, Difin, Warszawa 2008 
5. Harvard Business Review, Przegląd Organizacji, Forbes, Businessman Magazine 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia: sprawdzanie zakresu opanowanej wiedzy oraz studium przypadku pozwalające na kształtowanie 
umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Kolokwium w czasie ćwiczeń.  

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje w ramach realizacji projektu. 
Oceny: 51-60% pkt. – 3,0; 61-70% pkt. – 3,5; 71-80% pkt. – 4,0; 81-90% pkt. – 4,5; 91-100% pkt. – 5,0. 
 
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych następuje na kolokwium i w czasie 
ćwiczeń 
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Forma i warunki zaliczenia: 

 
Kolokwium oraz przygotowanie projektu.  
Sposób oceniania:  

 znajomość podstawowych pojęć z zakresu przedsiębiorczości – 3,0; 
 znajomość bezbłędna terminologii z zakresu przedsiębiorczości oraz charakterystyki czynników niezbędnych 

 do założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa– 4,0; 
 umiejętność samodzielnego przeprowadzenia procedury założycielskiej własnej firmy – 5,0. 

Ocena z modułu stanowi średnią arytmetyczną dwóch ocen cząstkowych (z kolokwium i z projektu). 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy fizyki  

Nazwa w języku angielskim:    Basics of physics 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy  

Semestr:   pierwszy  

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Marek Siłuszyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Marek Siłuszyk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z 
podstawowymi i rozszerzonymi zagadnieniami 
dotyczącymi zasadniczych działów fizyki, takich jak: 
mechanika, zjawiska i oddziaływania elektromagnetyczne, 
elementy ciała stałego, elektryczność i magnetyzm.  
W trakcie realizacji przedmiotu w formie zajęć 
laboratoryjnych student nabywa umiejętności opisu 
elektrycznych i magnetycznych właściwości materii, 
utrwala znaczenie takich pojęć jak praca, moc, energia, 
poznaje zależności między nimi. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne. Student zna i rozumie 
prawa fizyczne. 

K_W02 

W_02 
Student zna i rozumie zagadnienia niezbędne do pomiaru podstawowych wielkości 
fizycznych, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych 
w oparciu o ich prawa. 

K_W02 

W_03 
Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia techniczne opisane w oparciu o 
prawa fizyczne 

K_W02 

W_04 
Student zna i rozumie wybrane zagadnienia oraz metody obliczeniowe z zakresu 
fizyki, mechaniki. 

K_W03 

W_05 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia układów mechanicznych. K_W03 

W_06 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki. K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne, następnie 
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. 

K_U08 

U_02 
Student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe, interpretować 
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

K_U08 

U_03 
Student potrafi posługiwać się metrologią warsztatową i metodami szacowania 
błędów pomiaru i dokonywać ich krytycznej analizy.

K_U16 

U_04 Student potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową i metodami szacowania K_U16 
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błędów pomiaru i dokonywać ich krytycznej analizy. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej  
w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

K_K01 

K_02 
Student jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji zawodowych 

K_K03 

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia rachunkowe (15 godz.), laboratorium (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 
Znajomość matematyki na poziomie programu szkoły średniej. 
 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawy mechaniki klasycznej- kinematyka i dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej– podstawowe pojęcia, 
zasady dynamiki i zasady zachowania energii, pędu, momentu pędu.. Grawitacja- pole grawitacyjne, prawo 
powszechnego ciążenia. Drgania i fale w ośrodkach sprężystych-ruch drgający harmoniczny, drgania tłumione i 
wymuszone, składanie drgań, ruch falowy, równanie fali płaskiej, interferencja, dyfrakcja i polaryzacja fal. Elementy 
termodynamiki- przemiany gazowe, gaz doskonały i gaz rzeczywisty, zasady termodynamiki (I, II III,) energia 
wewnętrzna, entropia. Elementy optyki falowej i geometrycznej -podstawowe prawa optyki geometrycznej i falowej.. 
Podstawy mechaniki relatywistycznej. 

Literatura podstawowa: 

1. R. Resnick, D. Halliday, J. Walker, Podstawy fizyki, Tom 1 - 5, PWN, Warszawa 2015 
2. D. Halliday, R. Resnick,, Fizyka. T.1 i 2, PWN, Warszawa 1983 
3. I.V. Savelev, Wykłady z fizyki, Tom 1 - 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 
4. T.Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa 1980

Literatura dodatkowa: 

1. Berkeleyowski Kurs fizyki. Vol. 1-5.  
2. J.Orear, Fizyka, T. I i II, WNT, Warszawa 2015 
3. K. Wódkiewicz i in., Problemy i zadania z fizyki, PWN. Warszawa 1981 
5. wazniak.mimuw.edu.pl/  
4. home.agh.edu.pl/kakol/

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia laboratoryjne 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty uczenia się oraz w zakresie kompetencji są sprawdzane w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych, efekty wiedzy w 
trakcie ćwiczeń, gdzie studenci wspólnie z prowadzącym rozwiązują zadania. Efekty w zakresie wiedzy 
weryfikowane są w trakcie zaliczenia z oceną. 

Forma i warunki zaliczenia: 

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach całego kursu z przedmiotu wynosi 100 na co 
składają 14 pt z ćwiczeń rachunkowych 36 pt z laboratorium, 50 pt z ustnego zaliczenia wykładu. 

2. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia ustnego wykładu jest spełnienie następujących warunków: 
a) wykonanie 12 ćwiczeń laboratoryjnych opracowanie sprawozdań, zaliczenie wejściówek i uzyskanie 
minimum 18 pt. 
b) obecność na co najmniej 80% godzin ćwiczeń rachunkowych tj. 12 godz. 

      c) aktywność na ćwiczeniach rachunkowych i uzyskanie minimum 7 pt 
      W przypadku większej liczby nieobecności spowodowanych chorobą lub innymi udokumentowanymi  
      powodami student może omawiany na ćwiczeniach materiał zaliczyć na konsultacjach a brakujące ćwiczenia
      laboratoryjne wykonać w dodatkowym terminie lub z inną grupą 
3. W przypadku nie uzyskania potrzebnej do przystąpienia do zaliczenia ustnego wykładu liczby punktów 

studentom przysługuje prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych oraz uzupełnienie brakujących ćwiczeń 
laboratoryjnych. Pierwsze z nich odbywać się będzie w trakcie zajęć w semestrze, drugie zaś w sesji 
egzaminacyjnej. 

4. Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według tabelki: 
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Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach rachunkowych 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia i obecność na zaliczeniu 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Wstęp do matematyki 

Nazwa w języku angielskim:   Introduction to Mathematics 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Bożena Piekart 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Bożena Piekart 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta 
umiejętności poprawnego posługiwania się językiem 
matematycznym i rozumienia treści w nim wyrażonych, 
posługiwania się rachunkiem zdać, kwantyfikatorów i 
zbiorów, zapoznanie się z podstawowymi pojęciami takimi 
jak funkcja, relacja.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna podstawowe pojęcia i twierdzenia rachunku zdań, rachunku 
kwantyfikatorów oraz rachunku zbiorów.

K_W01 

W_02 

Zna pojęcie relacji, jej podstawowe własności (zwrotność, symetria, 
przeciwzwrotność, antysymetria, przeciwsymetria, spójność, przechodniość) oraz 
typy (relacje równoważności i porządku) i elementarne twierdzenia z nimi 
związane. 

K_W01 

W_03 
Zna pojęcie funkcji, jej podstawowe własności (różnowartościowość, 
monotoniczność, parzystość, nieparzystość, okresowość). 

K_W01 

W_04 Zna funkcje elementarne i ich podstawowe własności. K_W01 

W_05 Zna zasadę indukcji matematycznej. K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi posługiwać się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów; potrafi poprawnie 
używać kwantyfikatorów także w języku potocznym. Potrafi wykonywać działania 
na zbiorach. 

K_U07 

U_02 Potrafi badać własności relacji i wyznaczać klasy abstrakcji. K_U07 

U_03 
Potrafi badać podstawowe własności funkcji, składać funkcje i wyznaczać funkcję 
odwrotną. 

K_U07 

U_04 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury. K_U01 

U_05 
Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawić poprawne 
rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje.

K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
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K_01 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej, postępuje etycznie. K_K01 

K_02 Ma umiejętność samokształcenia się. K_K03 

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 
1. Umiejętność operowania pojęciem liczby rzeczywistej. 
2. Znajomość elementarnej symboliki i terminologii dotyczącej zbiorów i zdań - na poziomie programu szkoły 

średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

 
1. Zdania logiczne, funktory zdaniotwórcze (spójniki). Prawa rachunku zdań. Funkcje zdaniowe. 
2. Kwantyfikatory. Kwantyfikatory o zakresie ograniczonym. Prawa rachunku funkcyjnego.  
3. Liczby naturalne, zasada indukcji matematycznej, relacja podzielności. 
4. Zbiór, element zbioru, inkluzja zbiorów, równość zbiorów. Suma, iloczyn, różnica, różnica symetryczna i 

dopełnienie zbiorów. Prawa rachunku zbiorów. Zbiory spełniania alternatywy, koniunkcji i negacji funkcji 
zdaniowych. 

5. Para uporządkowana. Iloczyn kartezjański zbiorów. Relacje dwuczłonowe, dziedzina, przeciwdziedzina. 
Relacja równoważności, zasada abstrakcji. Relacja porządku. 

6. Pojęcie funkcji jako relacji. Własności funkcji (monotoniczność, okresowość, parzystość). Funkcje ,,na’’ i 
różnowartościowe. Funkcja odwrotna.  

7. Obrazy i przeciwobrazy wyznaczone przez funkcje. Składanie funkcji. 
8. Funkcje elementarne i ich podstawowe własności. 

 

Literatura podstawowa: 

1. H. Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 
2. U. Dudziak, J. Drewniak, Wstęp do logiki i teorii mnogości, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

Rzeszów 2012. 
3. U. Dudziak, A. Król, Wstęp do logiki i teorii mnogości: zbiór zadań z rozwiązaniami, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

Literatura dodatkowa: 

1. W. Guzicki, P. Zakrzewski, Wykłady ze wstępu do matematyki: wprowadzenie do teorii mnogości, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 

2. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN, Warszawa 2017.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 
Efekty uczenia się U1-U5 są sprawdzane w trakcie ćwiczeń, gdzie studenci wspólnie z prowadzącym rozwiązują 
zadania oraz przeprowadzają proste rozumowania logiczne oraz w trakcie kolokwium. Pozostałe efekty  
(w zakresie wiedzy i kompetencji) w trakcie egzaminu. 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

Forma i warunki zaliczenia: 
1. Student może uzyskać 100 punktów w ramach całego kursu (50 pkt z kolokwium i 50 pkt z egzaminu).  
2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie łącznie dwóch warunków: 
a) uzyskanie z kolokwium co najmniej 25 pt., 
b) co najwyżej dwie nieobecności na ćwiczeniach. 
3. W przypadku nieuzyskania potrzebnej do przystąpienia do egzaminu liczby punktów studentom spełniającym 
warunek 2 b) przysługuje prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych. Pierwsze z nich odbywać się będzie w 
trakcie zajęć w semestrze, drugie zaś w sesji egzaminacyjnej (w terminie pierwszego egzaminu). 
4. Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według zasady: 
0-50pkt = 2, 51-60pkt = 3, 61-70pkt = 3,5, 71-80pkt = 4, 81-90pkt = 4,5, 91-100pkt = 5.  
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Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Matematyka I 

Nazwa w języku angielskim:   Mathematics I 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia  

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Mirosław Jakubiak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Mirosław Jakubiak, dr Beata Medak 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
zagadnieniami z rachunku różniczkowego i całkowego 
funkcji jednej i wielu zmiennych oraz ich wybranymi 
zastosowaniami. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 

Student zna definicję pochodnej funkcji jednej zmiennej, jej własności i 
interpretację geometryczną i fizyczną oraz podstawowe wzory na pochodne; zna 
podstawowe twierdzenia rachunku różniczkowego (Rolle’a, Lagrange’a, 
Cauchy’ego); zna wzór Taylora i jego zastosowania; zna twierdzenia i metody 
służące do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych i do badania przebiegu 
zmienności funkcji jednej zmiennej.

K_W01 

W_02 

Zna definicję pochodnej kierunkowej i pochodnych cząstkowych funkcji wielu 
zmiennych i ich interpretację geometryczną; zna definicję gradientu i jego 
interpretację geometryczną; zna twierdzenia i metody służące do rozwiązywania 
zagadnień optymalizacyjnych i do poszukiwania ekstremów lokalnych, 
warunkowych i globalnych funkcji wielu zmiennych.

K_W01 

W_03 

Zna definicję całki nieoznaczonej, podstawowe wzory i metody obliczania całek 
nieoznaczonych; zna definicję całki oznaczonej, jej interpretację geometryczną 
oraz podstawowe własności funkcji całkowalnych; zna podstawowe zastosowania 
geometryczne całki oznaczonej. 

K_W01 

W_04 

Zna definicję całki podwójnej i potrójnej; zna twierdzenie Fubiniego dla całki 
podwójnej na prostokącie i obszarze normalnym oraz dla całki potrójnej na 
prostopadłościanie i obszarze normalnym; zna twierdzenie o zamianie zmiennych 
dla całki podwójnej i potrójnej; zna podstawowe zastosowania geometryczne 
fizyczne całki podwójnej i potrójnej.

K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi w sposób zrozumiały przedstawić poprawne rozumowania 
matematyczne, formułować twierdzenia i definicje.

K_U05, K_U07 

U_02 
Potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne ujęte w postaci wzorów 
tabel i wykresów i stosować je w zagadnieniach praktycznych.

K_U07 

U_03 
Potrafi wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej i 
wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją, poszukiwaniem 

K_U07, K_U19 
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ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem przebiegu zmienności funkcji, 
podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia poprawności swoich rozumowań. 

U_04 

Potrafi wyjaśnić analityczny i geometryczny sens całki funkcji jednej zmiennej; 
potrafi całkować funkcje jednej zmiennej przez części i przez podstawienie; umie 
obliczać całki nieoznaczone i badać zbieżność całek niewłaściwych; potrafi 
obliczać pola obszarów płaskich, objętości brył obrotowych, pola powierzchni 
bocznej brył obrotowych i długości łuków gładkich.

K_U07 

U_05 

Potrafi posługiwać definicją całki funkcji dwóch i trzech zmiennych, potrafi 
wyjaśnić analityczny i geometryczny sens tych pojęć; potrafi obliczać całkę 
podwójną i potrójną odpowiednio na prostokącie i prostopadłościanie oraz na 
obszarach normalnych; potrafi obliczać całki podwójne i potrójne z 
wykorzystaniem twierdzenia o zamianie zmiennych; umie obliczać pola 
powierzchni gładkich i objętości brył, również z zastosowaniem reguł Guldina. 

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej w 
działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.

K_K01 

K_02 
Jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji. 

K_K03 

Forma i typy zajęć: wykład (30 godz.), ćwiczenia rachunkowe (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 

Treści modułu kształcenia: 
 
 
 

1. Ciągi liczb rzeczywistych. Definicja ciągu liczbowego, ciągu monotonicznego, ciągu ograniczonego. 
Granica ciągu, własności ciągów zbieżnych. Przykłady ciągów zbieżnych, liczba e, podciągi.  

2. Szeregi liczbowe. Definicja szeregu liczbowego, szereg zbieżny i szereg rozbieżny. Szereg geometryczny, 
szereg harmoniczny. Kryteria zbieżności szeregów o wyrazach nieujemnych (porównawcze, Cauchy’ego, 
d’Alemberta). Szeregi zbieżne bezwzględnie i warunkowo, szeregi naprzemienne, kryterium Leibniza.  

3. Granica funkcji. Granica funkcji jednej zmiennej rzeczywistej w sensie Heinego i w sensie Cauchy’ego. 
Granice niewłaściwe i granice w punktach niewłaściwych. Granice jednostronne. Ważniejsze przykłady 
granic funkcji.  

4. Funkcje ciągłe. Definicja funkcji ciągłej w punkcie. Własności funkcji ciągłych w przedziale domkniętym  
(tw. Weierstrassa).  

5. Pochodna funkcji. Definicja pochodnej funkcji w punkcie i jej interpretacja geometryczna i fizyczna. Funkcje 
różniczkowalne, różniczka funkcji. Własności funkcji różniczkowalnych. Pochodne funkcji elementarnych. 
Funkcje n-krotnie różniczkowalne.  

6. Zastosowanie rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej. Twierdzenia: Rolle’a, Lagrange’a i 
Cauchy’ego. Reguła de l’Hospitala. Funkcje wypukłe i wklęsłe. Ekstrema lokalne funkcji. Asymptoty funkcji. 
Przebieg zmienności funkcji.  

7. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Pochodna kierunkowa, pochodne cząstkowe, gradient. 
Interpretacja geometryczna. Różniczka funkcji wielu zmiennych. Ekstrema lokalne funkcji i ekstrema 
warunkowe.  

8. Całka nieoznaczona. Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona. Twierdzenie o całkowaniu przez części i 
przez podstawienie. Całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych.  

9. Całka oznaczona i niewłaściwa. Definicja całki oznaczonej i jej własności. Związek całki oznaczonej z 
nieoznaczoną. Zastosowanie geometryczne całki oznaczonej (pole obszaru płaskiego, długość łuku krzywej, 
objętość i pole bryły obrotowej). Definicja całki niewłaściwej. Związek całki z szeregami.  

10. Całka podwójna. Całka podwójna na prostokącie i na obszarze normalnym. Twierdzenie Fubiniego. 
Zamiana zmiennych w całce podwójnej. 

11. Całka potrójna. Całka potrójna na prostopadłościanie i na obszarze normalnym. Twierdzenie Fubiniego. 
Zamiana zmiennych w całce potrójnej. 

12. Zastosowanie całek wielokrotnych. Zastosowanie geometryczne i fizyczne całki podwójnej i potrójnej. 
Reguły Guldina. 

Literatura podstawowa: 
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1. G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 2011 
2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 2011 

Literatura dodatkowa: 

 
1. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 2008 
2. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1 i 2, GiS, Wrocław 2011 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 
Efekty U_01, U_02 i U_03 sprawdzane będą na pierwszym kolokwium, efekty U_01, U_02, U_04 i U_05 na drugim 
kolokwium. Efekty W_01 - W_04 sprawdzane będą na egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

 
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach i 
spełnienie każdego z niżej opisanych warunków  

1. uzyskanie co najmniej 20 punktów z kolokwiów  
2. uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów ze wszystkich form zaliczenia 

 
Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 
Sposób uzyskania punktów: 

1. Pierwsze kolokwium: 25 pkt 
2. Drugie kolokwium: 25 pkt 
3. Egzamin pisemny: 50 pkt 

Poprawy: 
Dwie poprawy obu kolokwiów w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu 
pisemnego. 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 25 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Chemia ogólna i nieorganiczna 

Nazwa w języku angielskim:  General and Inorganic Chemistry 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Chemii, Zakład Chemii Analitycznej i Nieorganicznej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   8 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem modułu jest: zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu 
chemii ogólnej oraz wybranymi zagadnieniami chemii 
nieorganicznej obejmującej właściwości pierwiastków 
chemicznych i ich związków, metody ich wyodrębniania lub 
otrzymywania oraz zastosowania, nabycie umiejętności 
w zakresie pisania równań reakcji chemicznych oraz 
wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych, 
rozwiązywania problemów w zakresie badania właściwości 
pierwiastków chemicznych i ich związków, poszukiwanie relacji 
budowa i struktura a właściwości i zastosowanie, opanowanie 
podstaw metodyki pracy w laboratorium chemicznym, 
wykształcenie umiejętności syntezy poznanych faktów oraz 
samodzielnego docierania do źródeł wiedzy. 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Anna Kamecka, prof. UPH  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Anna Kamecka oraz pracownicy Zakładu Chemii 
Analitycznej i Nieorganicznej

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Wykazuje się znajomością współczesnej chemii ogólnej i nieorganicznej oraz 
tendencji jej rozwoju. 

K_W09, K_W06 

W_02 
Zna współczesne poglądy dotyczące budowy materii, w tym budowy atomu, 
cząsteczki i wiązań chemicznych. 

K_W09 

W_03 Zna i rozumienie podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne. K_W09 

W_04 
Zna budowę układu okresowego oraz rozumie zmianę własności fizycznych 
i chemicznych pierwiastków w zależności od ich położenia w układzie 
okresowym. 

K_W09 

W_05 
Posiada wiedzę w zakresie procesów wyodrębniania, oczyszczania 
i identyfikacji pierwiastków oraz rozumie ich ograniczenia.

K_W09, K_W06, K_W13

W_06 
Zna i rozumie podstawowe zależności wiążące właściwości chemiczne oraz 
fizykochemiczne substancji z ich strukturą oraz zna wynikające z tych 
właściwości zastosowania. 

K_W09, K_W06 

W_07 
Zna przeznaczenie i budowę podstawowych przyrządów i aparatury 
stosowanych w laboratoriach chemicznych.

K_W02 

W_08 
Wie jak bezpiecznie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, substancjami 
i wyrobami o poznanym składzie chemicznym.

K_W05 

W_09 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium  K_W05 
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 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie posługiwać się właściwą terminologią i nomenklaturą w zakresie chemii 
ogólnej i nieorganicznej. 

K_U05 

U_02 

Potrafi zaplanować i przeprowadzić podstawowe eksperymenty chemiczne. 
Potrafi zapisywać i interpretować równania chemiczne oraz dokonać obliczeń 
chemicznych, umie dokonać obserwacji, krytycznie ocenić wynik 
eksperymentu i wyciągnąć wnioski oraz przedstawić je w poprawny 
i zrozumiały sposób. 

K_U03, K_U08, K_U16

U_03 

Potrafi przygotować i przedstawić dobrze udokumentowane opracowanie 
problemu z zakresu otrzymywania, właściwości i reaktywności związków 
nieorganicznych pierwiastków grup głównych i przejściowych oraz określić 
zależności między ich strukturą a reaktywnością.

K_U01 

U_04 
Potrafi uczyć się samodzielnie aktualizując i poszerzając swoją wiedzę oraz 
doskonaląc umiejętności. 

K_U01, K_U06 

U_05 Potrafi pracować i współdziałać w grupie. K_U03 

U_06 Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy w ramach przygotowania do zajęć. K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do przestrzegania przepisów, norm i zasad obowiązujących 
w pracy laboratoryjnej i ponoszenia związanej z tym odpowiedzialności.

K_K01 

K_02 Wykazuje gotowość do samooceny i dalszego kształcenia. K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład - 30 godz., laboratorium - 60 godz.  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość chemii na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Pierwiastki chemiczne – pochodzenie i rozpowszechnienie. 
Geochemia. Systematyka i nazewnictwo związków nieorganicznych.  

2. Elektronowa struktura atomu. Dwoista natura światła i elektronów. Liczby kwantowe. Zasada 
nieoznaczoności Heisenberga. Równanie falowe Schrödingera. Orbitale atomowe. Zakaz Pauliego. 
Reguła Hunda. Rozbudowa powłok elektronowych. Pierwiastki chemiczne.  

3.  Budowa cząsteczki: główne rodzaje wiązań chemicznych, rząd wiązania, długość i energia wiązania. 
Metoda wiązań walencyjnych i metoda orbitali molekularnych.  

4. Stany skupienia materii. Charakterystyka stanu gazowego i teoria kinetyczna gazów. Właściwości i 
struktura przestrzenna ciał stałych. 

5. Podstawowe wiadomości o roztworach wodnych: rodzaje roztworów, rozpuszczalność, dysocjacja 
elektrolityczna, stopień dysocjacji, elektrolity słabe, elektrolity mocne, iloczyn jonowy wody, pH, stałe 
dysocjacji, hydroliza, roztwory buforowe, wskaźniki pH, związki amfoteryczne. 

6. Podstawowe wiadomości o procesach redoks. Reakcje utleniania i redukcji. 

7. Podstawy elektrochemii (szereg elektrochemiczny metali, ogniwa, elektroliza, korozja). 

8. Elementy kinetyki chemicznej, elementy teorii zderzeń i stanu przejściowego, katalizatory.  

9. Układ okresowy pierwiastków i jego historia i budowa. Okresowość fizycznych i chemicznych własności 
pierwiastków. Promienie atomowe i jonowe. Energia jonizacji. Elektroujemność i powinowactwo 
elektronowe. Właściwości metaliczne. Relacje właściwości pierwiastków a ich położenie w układzie 
okresowym. 

10. Wodór: otrzymywanie, własności fizyczne i chemiczne wodoru, zastosowanie wodoru, wodorki. 

11. Charakterystyka pierwiastków s- i p-elektronowych (występowanie, otrzymywanie – metody laboratoryjne 
i przemysłowe, właściwości fizyczne, związki chemiczne, wybrane przykłady zastosowań pierwiastków i 
ich związków). 

12. Charakterystyka pierwiastków d- i f-elektronowych (występowanie, wyodrębnianie, własności fizyczne, 
związki chemiczne, wybrane przykłady zastosowań pierwiastków i ich związków, stopy, związki 
międzymetaliczne, właściwości magnetyczne i spektroskopowe). 

13. Związki kompleksowe. 

14. Inżynieria chemiczna związków nieorganicznych – otrzymywanie i zastosowanie wybranych związków. 
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15. Obieg pierwiastków i zanieczyszczenie środowiska. 

Literatura podstawowa: 

1. M. J. Sienko, R. A. Plane, „Chemia podstawy i zastosowania”, WNT, Warszawa 1999 
2. A. Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN, Warszawa 2006 i wydania późniejsze. 
3. J. D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 i wydania późniejsze. 
4. L. Pauling, P. Pauling, „Chemia”, PWN, Warszawa 1997. 
5. J. Minczewski, Z. Marczenko, „Chemia analityczna”, PWN, Warszawa 1997. 
6. Z.S. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, wydanie VII poprawione i unowocześnione,
    Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996. 
7. A. Śliwa, „Obliczenia chemiczne”, PWN, Warszawa 1982.

Literatura dodatkowa: 

1. Jones, P. Atkins, „Chemia ogólna”, PWN, Warszawa 2004 
2. H. Marzec „Chemia ogólna i analityczna”, AT-R, Bydgoszcz 2004 
3. I. Jackowska, J. Piotrowski ”Chemia ogólna z elementami chemii nieorganicznej”, AR, Lublin 2002. 
4. C. E. Housecroft, A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry, Pearson Education Ltd., Harlow, 2005. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, słowna i laboratoryjna metoda problemowa, dyskusja, 
eksperyment laboratoryjny, pomiar z obliczeniami. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W01 – W06, oraz U_01 sprawdzane będą na egzaminie pisemnym w czasie sesji egzaminacyjnej. 
Efekt K_01 będzie weryfikowany w trakcie pracy studenta w laboratorium.  
Efekty U_04, U_06 i K_02 będą weryfikowane podczas kolokwiów wejściowych związanych z ćwiczeniami 
realizowanymi w ramach laboratorium. 
Efekty U_02 i U_05 oraz efekty W_07 – W_09 będą weryfikowane w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. 
Efekty U_01 i U_03 będą weryfikowane w oparciu o sprawozdania z ćwiczeń przygotowywane przez studenta.

Forma i warunki zaliczenia: 

Laboratorium z Chemii ogólnej i nieorganicznej: 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są w systemie punktowym. Student może uzyskać następujące ilości punktów: 

- za zaliczenie wstępnego kursu z zasad BHP w laboratorium chemicznym      2 pkt 
- za kolokwia wejściowe związane z każdym ćwiczeniem                           12 x 3 pkt = 36 pkt. (minimum 18.5 pkt)
- za wykonanie ćwiczeń, przygotowanie sprawozdań rozw. zadań domowych12 x 1 pkt = 12 pkt. (minimum 6 pkt)
- Razem = 50 pkt. 

Student może zostać dopuszczony do poprawy kolokwiów wejściowych (koniec zajęć laboratoryjnych, a także 
w czasie sesji egzaminacyjnej) tylko wówczas, jeśli wykona wszystkie ćwiczenia przewidziane harmonogramem, a 
także odda wszystkie sprawozdania z tych ćwiczeń.  
Laboratorium jest zaliczone po uzyskaniu minimum 25,5 pkt. Suma punktów uzyskanych w ramach laboratorium 
uwzględniana jest w ogólnej liczbie punktów kursu Chemia ogólna i nieorganiczna.  
 
Egzamin z Chemii ogólnej i nieorganicznej:  
Kurs kończy się egzaminem pisemnym.  
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratorium, na co najmniej 25,5 pkt. 
Końcowy egzamin pisemny obejmuje treści przedstawione w programie wykładu oraz programie laboratorium. 
Egzamin końcowy obejmuje 50 pytań testowych (punktowanych po 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź). 
Z egzaminu student może uzyskać maksymalnie 50 pkt. 

Łącznie z całego kursu Chemia ogólna i nieorganiczna student maksymalnie może uzyskać 100 pkt - 50 pkt 
z laboratorium i 50 pkt z egzaminu. 

Ocena końcowa z kursu będzie wyliczona zgodnie z poniższym przedziałem punktacji.  

Ocena dostateczna                     51 – 60.5 pkt 

Ocena dostateczna plus              61 – 70.5 pkt 

Ocena dobra                                71 – 80.5 pkt 

Ocena dobra plus                        81 – 90.5 pkt 

Ocena bardzo dobra                   91 – 100 pkt 
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Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 60 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 30 godz. 

Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Samodzielne rozwiązywanie zadań domowych (obliczenia 
chemiczne i pogłębianie wiedzy z literatury dodatkowej)

20 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu końcowego 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 8 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Geometria wykreślna 

Nazwa w języku angielskim:   Descriptive geometry 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Mirosław Jakubiak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Mirosław Jakubiak 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest rozwijanie wyobraźni 
przestrzennej; wykształcenie umiejętności projektowania 
i zapisu formy geometrycznej obiektów przestrzennych 
oraz odwzorowania tych obiektów na płaszczyznę,. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna i rozumie pojęcie rzutowania prostokątnego obiektów przestrzennych 
na płaszczyznę. 

K_W01 

W_02 Zna i rozumie pojęcie różnych transformacji punktu, prostej i płaszczyzny. K_W01 

W_03 
Zna i rozumie podstawowe metody przenikania figur (metoda śladów płaszczyzn, 
metoda punktów przebicia). 

K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wykonywać geometryczne konstrukcje podstawowe i pomocnicze, kreślić 
figury, krzywe, styczne i wyznaczać ich rzuty prostokątne.

K_U07, K_U08, 
K_U19

U_02 Potrafi wyznaczać rzeczywistą wielkość figury i rzeczywistą długość odcinka.  
K_U07, K_U08, 

K_U19

U_03 
Potrafi wyznaczać odległość punktu od płaszczyzny, kąt między płaszczyznami, 
odległość między płaszczyznami równoległymi, odległość punktu od prostej i kąt 
między prostymi przecinającymi się i skośnymi.

K_U07, K_U08, 
K_U19 

U_04 Potrafi wyznaczać przekroje brył płaszczyznami i konstruować siatki przekrojów. 
K_U07, K_U08, 

K_U19

U_05 
Potrafi wyznaczać cienie figur i brył na rzutnie, na płaszczyzny i na siebie przy 
oświetleniu centralnym i równoległym.

K_U07, K_U08, 
K_U19

U_06 Potrafi wyznaczać rzuty aksonometryczne brył. 
K_U07, K_U08, 

K_U19

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach 
własnych i innych osób; postępuje etycznie 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji 

 K_K03 
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Forma i typy zajęć:  wykład (15 godz.), zajęcia projektowe (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 
Wymagana znajomość aksjomatów i twierdzeń z zakresu geometrii przestrzennej na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Wiadomości wstępne. Elementy przestrzeni. Zależności między elementami przestrzeni. Podstawowe 
konstrukcje geometryczne.  

2. Pomocnicze konstrukcje geometryczne. Rzutowane. Rodzaje rzutów.  
3. Rzutowanie prostokątne. Organizacja przestrzeni w rzutowaniu prostokątnym. Odwzorowywanie obiektu 

przestrzennego na płaszczyźnie z wykorzystaniem rzutowania prostokątnego - rzuty Monge'a. Zapis punktu 
w rzutowaniu prostokątnym. Zapis prostej w rzutowaniu prostokątnym. Zapis prostej w I oktancie. Zapis 
prostej zadanej śladami. Punkt na prostej. Proste w położeniu szczególnym - prosta pozioma, czołowa i 
boczna. Proste pionowa i celowa. Proste w położeniu szczególnym - proste równoległe i prostopadłe.  

4. Zapis płaszczyzny w rzutowaniu prostokątnym. Obraz płaszczyzny danej śladami, trzema punktami oraz 
dwiema prostymi równoległymi. Obraz płaszczyzny w położeniu szczególnym - płaszczyzna pozioma, 
czołowa i boczna, płaszczyzna poziomo rzutująca, pionowo rzutująca i bocznie rzutująca, płaszczyzna 
sieczna. Prosta pozioma czołowa, boczna, pionowa i celowa na płaszczyźnie zadanej śladami. Prosta 
równoległa do płaszczyzny zadanej śladami i prostymi równoległymi. Prosta prostopadła do płaszczyzny 
zadanej śladami i trzema punktami. Prosta przechodząca przez punkt i prostopadła do płaszczyzny. Punkt 
przebicia prostą płaszczyzny zadanej śladami.  

5. Transformacje punktu, prostej i płaszczyzny. Transformacja przez obrót wokół osi pionowej punktu, odcinka, 
trójkąta. Wyznaczanie rzeczywistej wielkości trójkąta. Transformacja przez kład odcinka, prostej, figury. Kład 
trójkąta. Kład płaszczyzny. Podniesienie płaszczyzny z kładu. Zadanie konstrukcyjne - wyznaczenie rzutów 
graniastosłupa o zadanej wysokości i podstawie. Transformacja układu odniesienia. Transformacja jedno i 
dwukrotna. Wyznaczanie rzeczywistej wielkości figury i rzeczywistej długości odcinka. Wyznaczanie 
odległości punktu od płaszczyzny. Wyznaczanie kąta między płaszczyznami. Wyznaczanie odległości 
między płaszczyznami równoległymi, odległości punktu od prostej i kąta między prostymi przecinającymi się i 
skośnymi.  

6. Wzajemne położenie płaszczyzn. Płaszczyzny równoległe. Płaszczyzna przechodząca przez punkt i 
równoległa do innej płaszczyzny. Płaszczyzny prostopadłe zadane śladami. Płaszczyzna poziomo rzutująca 
prostopadła do innej zadanej trzema punktami. Płaszczyzna przechodząca przez punkt i prostopadła do 
innej zadanej trzema punktami. Krawędź wspólna dwóch płaszczyzn. Krawędź przecięcia dwóch płaszczyzn 
zadanych śladami. Krawędź przecięcia płaszczyzn w położeniu szczególnym. Długość krawędzi i kąt 
krawędzi płaszczyzn z rzutnią.  

7. Przenikanie figur. Metoda śladów płaszczyzn. Metoda punktów przebicia. Zadanie konstrukcyjne - badanie 
przenikania trójkątów. Przekroje sześcianu płaszczyzną zadaną trzema punktami. Przekroje brył wpisanych 
w sześcian dowolną płaszczyzną.  

8. Konstruowanie dachów. Przekrój bryły w położeniu rzutującym i w położeniu dowolnym. Zadanie 
konstrukcyjne - wyznaczanie przekroju ostrosłupa prawidłowego płaszczyzną zadaną śladami. Punkt 
przebicia bryły prostą - metoda płaszczyzn rzutujących.  

9. Wyznaczanie siatki przekroju brył nieobrotowych. Wyznaczanie linii przenikania brył metodą punktów 
przebicia. Zadanie konstrukcyjne - wyznaczanie metodą punktów przebicia linii przenikania ostrosłupów. 
Zadanie konstrukcyjne - wyznaczanie metodą pomocniczych płaszczyzn rzutujących przenikania 
graniastosłupów.  

10. Przenikanie brył obrotowych. Wyznaczanie linii przenikania kuli i stożka metodą płaszczyzn rzutujących. 
Wyznaczanie linii przenikania kuli i ostrosłupa metodą płaszczyzn pomocniczych. Wyznaczanie linii 
przenikania stożka z graniastosłupem metodą plasterkowania. Zadanie konstrukcyjne - wyznaczanie 
przenikania stożka z walcem - wyznaczanie siatki. Zadanie konstrukcyjne - wyznaczanie przenikania dwóch 
walców - wyznaczanie siatki.  

11. Cienie. Zadania konstrukcyjne - wyznaczanie cieni figur i brył na rzutnie, na płaszczyzny i na siebie przy 
oświetleniu centralnym i równoległym.  

12. Aksonometria. Wyznaczanie rzutów aksonometrycznych brył. Zadanie konstrukcyjne - wyznaczanie 
aksonometrii wielościanu zadanego rzutami w izometrii, dimetrii i trimetrii. Rzut cechowany. Zadanie 
konstrukcyjne - projekt placu i drogi wjazdowej o zadanym spadku, przy zadanym pochyleniu nasypów i 
wykopów oraz przy zadanych warunkach topografii terenu.  

 
Zadania projektowe: 

1. geometryczne konstrukcje podstawowe i pomocnicze, kreślenie figur, krzywych, stycznych itp., 
2. konstruowanie brył i wyznaczanie ich rzutów prostokątnych, 
3. wyznaczanie rzutów prostokątnych brył zadanych w aksonometrii,
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4. wyznaczanie śladów prostych i płaszczyzn, wyznaczanie odległości, wyznaczanie punktu przebicia 
płaszczyzny prostą, 

5. transformacje, wyznaczanie odległości punktów od prostej i płaszczyzny i kąta między prostymi i 
płaszczyznami, wyznaczanie krawędzi przenikania figur, uzupełnianie rzutów brył i figur, podnoszenie z 
kładu, zadania miarowe, 

6.  wyznaczanie przekroju sześcianu oraz brył wpisanych w sześcian płaszczyznami zadawanymi różnie 
położonymi trzema punktami, 

7. rozwiązywanie dachów, wyznaczanie rzutów dachów bez ograniczeń i z ograniczeniami, 
8. konstruowanie i wyznaczanie rzutów figur i brył leżących na zadanych płaszczyznach, 
9. wyznaczanie rzutów aksonometrycznych brył dla zadanych warunków rzutowania oraz wyznaczanie 

rzutów cieni figur i brył na siebie i na rzutnie, 
10. projekt prac niwelacyjnych przy zadanych warunkach topograficznych terenu dla wykonania placu i drogi 

wjazdowej o zadanym nachyleniu oraz przy zadanych spadkach wykopu i nasypu. 
 

Literatura podstawowa: 

 
1. Lewandowski Z., Geometria wykreślna, PWN, Warszawa,1987 
2. Otto F., Otto E., Zbiór zadań geometrii wykreślnej, PWN, Warszawa, 1962 
3. Grochowski B., Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, PWN, Warszawa 2007 

Literatura dodatkowa: 

1. Przewłocki S., Geometria wykreślna w budownictwie, Arkady, Warszawa 1997. 
2. Jankowski W., Geometria wykreślna, PWN, Warszawa 1990.  
3. Szerszeń S., Nauka o rzutach, PWN, Warszawa 1964 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, zajęcia projektowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 
Efekty uczenia się U_01-U_06 są sprawdzane w trakcie zajęć projektowych.  
Pozostałe efekty (w zakresie wiedzy i kompetencji) w trakcie zaliczenia. 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie liczby 51 punktów ze 100 możliwych do zdobycia, liczonych łącznie, 
w proporcji 50 z wykładu i 50 z zajęć projektowych. Na punkty z wykładu składają się wyniki sprawdzianu 
końcowego. Sprawdzian obejmuje wykreślenie zadań konstrukcyjnych ocenianych w skali od 0 do 5 pkt każde. 
Punkty z zajęć projektowych uzyskuje się sumując oceny z 10 zadanych zestawów prac, składających się z 
wybranych zadań konstrukcyjnych. Każdy zestaw prac oceniany jest w skali od 0 do 5 pkt.  

Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według zasady: 

0–50 pkt. – 2, 51-60 pkt. – 3, 61-70 pkt. – 3,5, 71-80 pkt. – 4, 81-90 pkt. – 4,5 oraz 91-100 pkt. – 5. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach  15 godz. 

Udział w zajęciach projektowych 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do sprawdzianu końcowego 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Rysunek techniczny 

Nazwa w języku angielskim:   Technical drawing 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy  

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Mirosław Jakubiak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: mgr inż. Mirosław Starzewski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności 
odczytywania i wykonywania rysunków technicznych oraz 
rozwijanie wyobraźni przestrzennej.  

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą norm i zasad stosowanych  
w rysunku technicznym. 

K_W08 

W_02 
Zna zasady przedstawiania prostych elementów w rzutach prostokątnych i 
aksonometrycznych z uwzględnieniem przekrojów i wymiarowania.

K_W01, K_W08 

W_03 Student zna zasady tworzenia dokumentacji technicznej.  K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Student potrafi wykonać odpowiedni rysunek techniczny. K_U14 

U_02 
Student posiada umiejętność czytania i interpretacji rysunków oraz dokumentacji 
technicznej. 

K_U05 

U_03 Student potrafi wykonać prosty projekt inżynierski. K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji 
zawodowych. 

K_K03 

K_02 Jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej, postępuje etycznie. K_K01 

Forma i typy zajęć: zajęcia projektowe (45 godzin) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 
Zaliczanie przedmiotu geometra wykreślna. 
 

Treści modułu kształcenia: 
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Pojecie rysunku technicznego. Rodzaje rysunku.  
Podział rysunków: wykonawcze, złożeniowe, operacyjne, zabiegowe, montażowe. 
Znormalizowane elementy rysunku technicznego: arkusze rysunkowe, linie, podziałki, pismo techniczne. 
Podstawowe symbole graficzne stosowane w schematach. 
Rzuty prostokątne - rzuty Monge’a, konstrukcje podstawowe, transformacja układu rzutni, podstawowe wiadomości 
o bryłach i ich rozwinięciach (z uwzględnieniem zastosowań w praktyce inżynierskiej). 
Rzutowanie metodą europejską i amerykańską. 
Rzuty aksonometryczne - rodzaje aksonometrii, powiązanie z rzutami prostokątnymi.  
Rozmieszczenie rzutów, widoki i przekroje.  
Wymiarowanie, struktura powierzchni, tolerancja wymiarów i pasowanie. 
Rysunki techniczne połączeń części maszyn, typowych części maszyn klasy wałek i innych. 

Literatura podstawowa: 

1. T. Dobrzyński, Rysunek techniczny, WNT, Warszawa 1994  
2. Z. Rotter, R.Ochman, Przewodnik do ćwiczeń z rysunku technicznego, Wydaw. Akademii Rolniczej, Lublin 

1996 
3. PN-ISO – zbiór norm dotyczących rysunku technicznego 

Literatura dodatkowa: 

1. J.Burcan, Podstawy rysunku technicznego, WNT, Warszawa 2006 
2. J. Rogowski,J. Waligórski, Zasady rysunku technicznego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 2008.  
3. K. Paprocki, Zasady Zapisu Konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000 
4. E. Miśniakiewicz, W. Skowroński, Rysunek techniczny budowlany. Arkady, Warszawa 2009 
5. I. Rydzanicz, Zapis Konstrukcji. Podstawy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia projektowe 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 
Efekty uczenia się U_01-U_04 są sprawdzane w trakcie zajęć projektowych.  
Pozostałe efekty (w zakresie wiedzy i kompetencji) w trakcie zaliczenia. 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie liczby 51 punktów ze 100 możliwych do zdobycia, liczonych łącznie, 
w proporcji 50 ze sprawdzianu końcowego i 50 z zajęć projektowych.  

Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według zasady: 

0–50 pkt. – 2, 51-60 pkt. – 3, 61-70 pkt. – 3,5, 71-80 pkt. – 4, 81-90 pkt. – 4,5 oraz 91-100 pkt. – 5. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach projektowych 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do sprawdzianu końcowego 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Fizyka techniczna 

Nazwa w języku angielskim:    Technical Physics 

Język wykładowy:   Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy  

Semestr:   drugi  

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Marek Siłuszyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Marek Siłuszyk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zwarty i 
poglądowy sposób podstawowych pojęć i prawidłowości 
fizycznych. Położono nacisk na ukazanie 
fundamentalnego i uniwersalnego charakteru praw fizyki.. 
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z 
podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi działów fizyki, 
takich jak: hydromechanika, drgania i fale w ośrodkach 
sprężystych. Optyka tj. polaryzacja, interferencja i 
dyfrakcja fal. Elementy optyki falowej i geometrycznej. 
Elementy akustyki. W trakcie realizacji przedmiotu w 
formie zajęć laboratoryjnych student nabywa umiejętności 
inżynierskich 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna i rozumie zagadnienia niezbędne do pomiaru podstawowych wielkości 
fizycznych. 

K_W02 

W_02 
Student zna i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne i rozwiązywania zagadnień 
technicznych w oparciu o ich prawa

K_W02 

W_03 
Student zna i rozumie wybrane zagadnienia oraz metody obliczeniowe z zakresu 
fizyki technicznej, mechaniki i układów mechanicznych

K_W03 

W_04 
Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu metrologii i systemów 
pomiarowych 

K_W012 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i 
symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski 

K_U08 

U_02 
Student potrafi prowadzić pomiary podstawowych wielkości fizycznych, analizy 
zjawisk fizycznych i rozwiązywać zagadnienia techniczne w oparciu o prawa 
fizyki 

K_U09 

U_03 
Student potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową, metrologią warsztatową 
i metodami szacowania błędów pomiaru i dokonywać ich krytycznej analizy

K_U16 

U_04 
Student potrafi oceniać przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do 
rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym oraz 
wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia

K_U19 
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 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej  
w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

K_K01 

K_02 
Student jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji zawodowych 

K_K03 

K_03 
Student jest gotów do myślenia i działania w sposób samodzielny i 
przedsiębiorczy; wykazuje się inicjatywą

K_K04 

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), laboratorium (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Znajomość matematyki na poziomie programu szkoły średniej.. 
2. Znajomość rachunku wektorowego oraz rachunku różniczkowego i całkowego. 
3. Zaliczenie Podstaw Fizyki 

Treści modułu kształcenia: 

Siła. Rozkład siły na 2 i 3 kierunki. Więzy, reakcje. Środkowy płaski układ sił. Twierdzenie o trzech siłach.. Środkowy 
przestrzenny układ sił. Dwie siły równoległe. Para sił. Moment pary sił. Twierdzenia o parach sił.  Moment siły 
względem bieguna i względem osi. Płaski dowolny układ sił. Równowaga i redukcja. Przestrzenny dowolny układ sił, 
równowaga i redukcja. Środek przestrzennego układu sił równoległych. Środek ciężkości. Tarcie Coulomba, kąt 
tarcia. Opór toczenia. Szczególne przypadki oporów ruchu. Sposoby opisu ruchu punktu. Prędkość i jej wyznaczanie 
przy różnych sposobach opisu ruchu. Prędkość w ruchu obrotowym. Przyspieszenie i jego wyznaczanie przy różnych 
sposobach opisu ruchu punktu. Klasyfikacja ruchów punktu. Kinematyka ruchu drgającego. Składanie drgań 
harmonicznych. Dudnienie. Analiza harmoniczna drgań. Liczba stopni swobody. Klasyfikacja ruchów brył. Prędkość i 
przyspieszenie punktów bryły dla różnych ruchów. Związki Poissona. Ruch złożony punktu. Prędkość i 
przyspieszenie w ruchu złożonym. Ruch płaski bryły. Chwilowy środek prędkości. Analityczne wyznaczania prędkości 
i przyspieszenia w ruchu płaskim. Chwilowy środek przyspieszeń. Ruch kulisty bryły. Chwilowa oś obrotu i prędkość 
kątowa. Przyspieszenie kątowe bryły w ruchu kulistym. Prędkość i przyspieszenie punktu w ruchu kulistym. Ruch 
dowolny bryły. Prędkość i przyspieszenie punktu w ruchu dowolnym bryły. Składanie ruchów brył. Metoda Eulera 
opisu ruchu kulistego. 

Literatura podstawowa: 

1. R. Resnick, D. Halliday, J. Walker, Podstawy fizyki, Tom 1 - 5, PWN, Warszawa 2015 
2. D. Halliday, R. Resnick,, Fizyka. T.1 i 2, PWN, Warszawa 1983 
3. I.V. Savelev, Wykłady z fizyki, Tom 1 - 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 
4. T.Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa 1980

Literatura dodatkowa: 

1. Berkeleyowski Kurs fizyki. Vol. 1-5.  
2. J.Orear, Fizyka, T. I i II, WNT, Warszawa 2015 
3. K. Wódkiewicz i in., Problemy i zadania z fizyki, PWN. Warszawa 1981 
4. wazniak.mimuw.edu.pl/  
5. home.agh.edu.pl/kakol/

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty uczenia się oraz w zakresie kompetencji są sprawdzane w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych, 
Efekty w zakresie wiedzy weryfikowane są w trakcie zaliczenia z oceną.

Forma i warunki zaliczenia: 
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1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach całego kursu z przedmiotu wynosi, 100 na co 
składają 50 pt z laboratorium i 50 pt z ustnego zaliczenia wykładu. 

2. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia ustnego wykładu jest wykonanie 12 ćwiczeń laboratoryjnych 
opracowanie sprawozdań, zaliczenie wejściówek i uzyskanie minimum 25 pt. 

3. W przypadku większej liczby nieobecności spowodowanych chorobą lub innymi udokumentowanymi 
powodami student może omawiany na ćwiczeniach materiał zaliczyć na konsultacjach a brakujące ćwiczenia 
laboratoryjne wykonać w dodatkowym terminie lub z inną grupą 

4. W przypadku nie uzyskania potrzebnej do przystąpienia do zaliczenia ustnego wykładu liczby punktów 
studentom przysługuje prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych oraz uzupełnienie brakujących ćwiczeń 
laboratoryjnych. Pierwsze z nich odbywać się będzie w trakcie zajęć w semestrze, drugie zaś w sesji 
egzaminacyjnej. 

5. Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według tabelki:  
 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 30 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Matematyka II 

Nazwa w języku angielskim:   Mathematics II 

Język wykładowy:   Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia  

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Bożena Piekart 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Bożena Piekart 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie podstawowych 
pojęć z zakresu algebry liniowej i geometrii oraz 
wykształcenie umiejętności operowania liczbami 
zespolonymi, wykonywania działań na macierzach, 
obliczania wyznaczników i rzędów, rozwiązywania 
układów równań liniowych oraz posługiwania się 
podstawowymi pojęciami geometrii takimi jak wektor, 
współrzędna, prosta. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna pojęcie zbioru liczb zespolonych K_W01 

W_02 
Student zna określenie macierzy, podmacierzy; definicję i własności wyznacznika 
(twierdzenie Cauchy’ego, rozwinięcie Laplace’a)

K_W01 

W_03 
Zna definicję i własności rzędu oraz jego zastosowania takie jak twierdzenie 
Kroneckera- Capelliego 

K_W01 

W_04 Zna metody rozwiązywania równań liniowych cramerowskich i niecramerowskich K_W01 

W_05 
Zna definicję wektora oraz pojęcia iloczynów: skalarnego, wektorowego  
i mieszanego 

K_W01 

W_06 Zna różne równania prostej, płaszczyzny oraz stożkowych i ich własności K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student umie operować pojęciem liczby zespolonej, potrafi wykonywać działania 
na liczbach zespolonych 

K_U07 

U_02 Student umie wykonywać operacje na macierzach, znajdować macierze odwrotne K_U07 

U_03 Student umie obliczać wyznaczniki i rzędy K_U07 

U_04 Umie rozwiązywać układy równań liniowych K_U07 

U_05 
Umie wyznaczać współrzędne punktów i równania prostych i płaszczyzn oraz 
odległości między nimi. Potrafi operować pojęciem wektora i wykonywać 
podstawowe działania na wektorach

K_U07 

U_06 Rozumie pojęcie liniowej niezależności i kombinacji liniowej wektorów K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
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K_01 
Jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach 
własnych i innych osób; postępuje etycznie

K_K01 

K_02 
Jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji 

K_K03 

Forma i typy zajęć: wykład (30 godz.), ćwiczenia rachunkowe (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność operowania pojęciem liczby rzeczywistej. 
2. Znajomość elementarnej symboliki i terminologii dotyczącej zbiorów i zdań - na poziomie programu szkoły 

średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

 
1. Zbiór liczb zespolonych. Postać algebraiczna liczby zespolonej i działania na liczbach tej postaci. 

Definicja i własności modułu i argumentu liczby zespolonej. Postać trygonometryczna liczby zespolonej. 
Wzór Moivre’a oraz twierdzenie o pierwiastkowaniu liczb zespolonych.  

2. Macierze i działania na macierzach. Wyznacznik i jego własności, metoda Sarrusa, rozwinięcie Laplace'a. 
Macierz odwrotna.  

3. Cramerowskie układy równań liniowych. 
4. Rząd macierzy i jego własności.  
5. Rozwiązywanie dowolnych układów równań liniowych. Twierdzenie Kroneckera-Capelliego. Rozwiązywanie 

układów równań metodą eliminacji Gaussa. 
6. Wektory: dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez skalar, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy i mieszany 

w R3. 
7. Prosta na płaszczyźnie, różne rodzaje równań prostych, wzajemne położenie prostych. 
8. Definicje i równania krzywych stożkowych, własności krzywych stożkowych.  
9. Prosta i płaszczyzna w przestrzeni, różne rodzaje równań, badanie wzajemnego położenia dwóch prostych, 

prostej i płaszczyzny, dwóch płaszczyzn. 
 

Literatura podstawowa: 

 
1. G. Kwiecińska, Matematyka. Część I. Wybrane zagadnienia z algebry liniowej. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego 2005 
2. T.Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra i geometria analityczna, Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna 

Wydawnicza GiS, Wrocław 2011. 
3. T.Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra i geometria analityczna, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS,  

Wrocław 2011. 
4. B. Paluchiewicz, Algebra z elementami geometrii analitycznej. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 

Bielsko- Biała 2003 

Literatura dodatkowa: 

1. D. Witczyńska, K. Witczyński, Wybrane zagadnienia z algebry liniowej i geometrii, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 

2. M.Grzesiak, Liczby zespolone i algebra liniowa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003 
3. S. Przybyło, A. Szlachtowski, Algebra i geometria afiniczna w zadaniach, Warszawa 1994 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 
Efekty uczenia się U1-U6 są sprawdzane w trakcie ćwiczeń, gdzie studenci wspólnie z prowadzącym rozwiązują 
zadania oraz w trakcie dwóch kolokwiów. Pozostałe efekty (w  zakresie wiedzy i kompetencji) w trakcie egzaminu. 
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Forma i warunki zaliczenia: 

 
1. Student może uzyskać 100 punktów w ramach całego kursu (50 pkt z dwóch kolokwiów i 50 pkt z egzaminu).  
2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie łącznie dwóch warunków: 
a) uzyskanie z kolokwium co najmniej 25 pt., 
b) co najwyżej dwie nieobecności na ćwiczeniach. 
3. W przypadku nieuzyskania potrzebnej do przystąpienia do egzaminu liczby punktów studentom spełniającym 
warunek 2 b) przysługuje prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych. Pierwsze z nich odbywać się będzie w 
trakcie zajęć w semestrze, drugie zaś w sesji egzaminacyjnej (w terminie pierwszego egzaminu). 
4. Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według zasady: 
0-50pkt = 2, 51-60pkt = 3, 61-70pkt = 3,5, 71-80pkt = 4, 81-90pkt = 4,5, 91-100pkt = 5.  
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Programowanie 

Nazwa w języku angielskim:  Programming 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:  Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Waldemar Bartyna 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Waldemar Bartyna 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założono, że studenci znają w podstawowym zakresie 
zasady programowania realizowane w szkole średniej 
jako minimum programowe i potrafią posługiwać się 
wybranym środowiskiem programistycznym.  
Celem kursu jest opanowanie przez studentów 
podstawowej wiedzy z podstaw programowania: student 
powinien poznać wybrane środowisko programistyczne, 
opanować podstawowe (elementarne) algorytmy oraz 
podstawowe konstrukcje programistyczne związane z 
programowaniem imperatywnym i strukturalnym oraz 
powinien umieć korzystać z funkcji oraz bibliotek. Celem 
zajęć jest także nauczenie studenta zaprojektowania i 
implementacji prostego systemu informatycznego w 
języku C/C++.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student ma podstawową wiedze na temat algorytmów, ich własności oraz zna 
etapy rozwiązywania zadań 

K_W07 

W_02 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych konstrukcji języka C/C++ K_W07 

W_03 
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu typów danych w języku C/C++ oraz 
wybranych standardów zapisu tych liczb

K_W07 

W_04 
Ma uporządkowana wiedzę na temat wykorzystania funkcji w językach 
programowania 

K_W07 

W_05 
Ma uporządkowaną wiedze z zakresu rozwiązywania problemów za pomocą 
metody zstępującej i wstępującej 

K_W07 

W_06 Ma podstawową wiedzę na temat rekurencji i jej implementacji w języku C/C++ K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi na podstawie literatury formułować wnioski dotyczące najnowszych 
rozwiązań systemów komputerowych i wskazywać sposób ich powiązania z 
ogólnymi zasadami realizacji pracy systemu.

K_U01 

U_02 
Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych 

K_U06 
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U_03 
Umie implementować proste algorytmy w języku C/C++ oraz dobrać odpowiednie 
struktury danych do rozwiązywanego problemu

K_U19 

U_04 
Umie weryfikować poprawność napisanego programu, potrafi dobrać odpowiednie 
dane testowe 

K_U19 

U_05 Umie rozwiązywać proste problemy algorytmiczne za pomocą języka C/C++ K_U19 

U_06 
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do 
rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla informatyki oraz 
wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia

K_U19 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań 
w rozwiązywaniu zadań programistycznych

K_K03 

K_02 
Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
programistycznych oraz krytycznie potrafi ocenić swoje działania

K_K03 

Forma i typy zajęć: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

brak 

Treści modułu kształcenia: 

1. Wstęp do programowania. Pojęcia podstawowe.Fazy powstawania programu (koncepcja, algorytm, 
kodowanie). Jednostki leksykalne. Struktura programu. 

2. Typy danych i zmienne. Standardowe typy danych. Zmienne i ich deklaracje. 
3. Wyrażenia. Operatory. Konwersje. Wyrażenia arytmetyczne i logiczne. 
4. Instrukcje. Instrukcje decyzyjne. Instrukcje iteracyjne. Instrukcja wyboru. Instrukcje sterujące. Instrukcja 

grupująca. 
5. Funkcje Definicje funkcji. Specyfikatory funkcji. Parametry funkcji. Funkcje przeciążone. Funkcje 

biblioteczne. 
6. Statyczne struktury danych. Tablice. Struktury. Unie. 
7. Zasięg i widoczność zmiennych w programie. Zmienne statyczne. Zmienne automatyczne.  
8. Metoda rekurencyjna w programowaniu. Definicja rekurencji. Rozwiązywanie problemów 

programistycznych metodą rekurencyjna. 
9. Metody wstępujaca i zstępujaca w programowaniu strukturalnym.  
10. Generacje języków programowania. Języki maszynowe i asemblerowe. Języki wyższego poziomu. Języki 

4-ej generacji. Języki sztucznej inteligencji. Historia rozwoju języka C++ 
11. Wskaźniki. Definicja wskaźnika. Zmienne wskaźnikowe i wskazywane. Tablice a wskaźniki. Przekazywanie 

parametrów do funkcji przez wskaźnik. Wskaźniki do funkcji i struktur (unii). Wskaźniki a referencje. 
12. Zmienne dynamiczne. Przydzielanie i zwalnianie pamięci. Zagrożenia wynikające ze stosowania  

zmiennych dynamicznych. Dynamiczne struktury danych 
13. Wprowadzenie do obiektowych struktur danych. Klasy i obiekty. Elementy analizy obiektowej. Klasy. 

Obiekty. 
14. Pliki. Podejście proceduralne do przetwarzania plików. Algorytm przetwarzania operacji wejścia - wyjścia.

Literatura podstawowa: 

1. J.Grebosz, Symfonia C++. T.1- T.3, Edition 2000, Kraków 1999 
2. J.Liberty, C++ dla każdego, Helion, Gliwice 2002 

Literatura dodatkowa: 

1. W.M. Turski, Metodologia programowania, WNT, Warszawa 1982. 
2. Bjorne Stroustrup - Język C++ ; WNT 2002. 
3. L.Ullman, A.Signer, Programowanie w języku C++. Szybki start, Helion, 2006 
4. N. Wirth, Wstęp do programowania systematycznego, WNT, Warszawa 1987. 
5. A.Alagic, M.A.Arbib, Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych, WNT 1982, 
6. A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa 

1983. 
7. Andrew Koenig, Barbara E. Moo - C++. Potęga języka. Od przykładu do przykładu, Helion 2004.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych zadań laboratoryjnych. 
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Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_06 będą sprawdzane na kolokwium ustnym. Podczas tego kolokwium student będzie odpowiadał 
na pytania dotyczące metod i technik programowania, przykładowe pytania: 

 Omów metodę zstępująca. Podaj przykłady jej stosowania,  

 Omów typ tablicowy. Metody inicjowania tablic,  

 Na czym polega przeciążanie funkcji, kiedy je stosujemy. Podaj przykłady.  

Przed kolokwium studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań. 

Efekt U_01 - U_02 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach. Zadania na następne laboratorium będą  
dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej literatury, musi się do nich 
samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować.  

Efekt U_03 – U_05 będą sprawdzana systematycznie na zajęciach laboratoryjnych, przykładowe zadanie: 

 Dana jest lista osób o strukturze z poprzedniego zadania zapisana w tablicy. Napisz program obliczający: sumę 
zarobków brutto, osoby o maksymalnym, osoby o minimalnym zarobku brutto, osoby mieszkające w Siedlcach. 
Wypisz poszczególne wyniki na standardowym urządzeniu wyjścia, sprawdź działanie programu.  

Efekt U_06 będzie sprawdzany na zajęciach, przykładowe zadanie: 

 Napisz program obliczający iloczyn dwóch liczb całkowitych nie używając operacji mnożeni. Następnie 
w środowisku Dev wykonaj krok po kroku program dla przykładowych danych. W trakcie wykonania śledź 
wartość wybranej zmiennej.  

Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych, 
podczas zaliczania zadania indywidualnego, a także będą sprawdzane na kolokwium ustnym. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Na zaliczenie modułu składa zaliczenie laboratorium i kolokwium ustnego.  
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego i ocenionego zadania indywidualnego według schematu: 
 Regularne zajęcia – 120 pkt.,  
 Obrona zadania indywidualnego – 30 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 61 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 16 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 150 pkt. Każde ćwiczenie laboratoryjne musi być zaliczone 
na powyżej połowę punktów. 

Na kolokwium ustnym można uzyskać do 50 punktów. Kolokwium będzie zaliczone w przypadku uzyskania co 
najmniej 26 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności 
od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 200 pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-102 pkt. ndst (F) 141-160 pkt. db (C) 

103-120 pkt. dst (E) 161-180 pkt. db+ (B) 

121-140 pkt. dst+ (D) 181-200 pkt. bdb (A) 

 

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego ćwiczenia w trakcie zajęć w semestrze. Poprawa kolokwium w trakcie zajęć  
w semestrze. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
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Udział w konsultacjach z przedmiotu 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  15 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Elektrotechnika i elektronika I 

Nazwa w języku angielskim:   Electrotechnics and electronics I 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:    3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. dr hab. inż. Jerzy Filipiak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. inż. Jerzy Filipiak 

Założenia i cele przedmiotu: 

Pokazanie związku pomiędzy fizyką, a elektrotechniką, 
elektroniką i współczesną techniką. 
Poznanie elektrotechniki i elektroniki w zakresie 
niezbędnym do opisu i analizy nieskomplikowanych 
układów elektrycznych. 
Poznanie zasad działania podstawowych urządzeń 
elektrycznych oraz układów elektronicznych.  
Poznanie podstawowych zasad bezpiecznej obsługi 
urządzeń elektrycznych.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie jaki jest związek pomiędzy fizyką, a elektrotechniką, elektroniką  
i współczesną techniką. 

K_W08 

W_02 
Zna i rozumie wiedzę z zakresu elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do opisu 
i analizy nieskomplikowanych układów elektrycznych.  K_W08 

W_03 
Zna i rozumie zasady działania podstawowych urządzeń elektrycznych  
oraz układów elektronicznych.  

K_W08 

W_04 Zna i rozumie podstawowe zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych.  K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi przeprowadzić analizę prostego obwodu elektrycznego.  K_U13 

U_02 
Potrafi sformułować matematyczne równania obwodu elektrycznego  
i zinterpretować otrzymane rozwiązania.

K_U06 

U_03 
Potrafi czytać oraz tworzyć graficzną dokumentację techniczną (rysunki, 
schematy, wykresy), również z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. 

K_U18 

U_04 
Potrafi wykonać podstawowe pomiary w obwodach elektrycznych i układach 
elektronicznych. 

K_U07 

U_05 
Potrafi opracować wyniki pomiarów oraz sporządzić sprawozdanie 
z przeprowadzonych pomiarów, badań i obserwacji.

K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podnoszenia swoich kwalifikacji z poszanowaniem własności 
intelektualnej w działaniach własnych oraz innych; postępuje etycznie.

K_K01, K_K03 
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K_02 Jest gotów do samodzielnego myślenia i działania, wykazuje się inicjatywą K_K04 

Forma i typy zajęć:  wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

brak 

Treści modułu kształcenia: 

 
1. Podstawowe prawa elektrotechniki, pojęcia ładunku elektrycznego, prądu elektrycznego napięcia, mocy          

i energii.  
2. Elementy pasywne i aktywne obwodów elektrycznych. Prawa i właściwości obwodów elektrycznych, 

liniowość, stacjonarność i pasywność obwodu. Obwody o parametrach skupionych i rozłożonych. 
3. Obwody liniowe prądu stałego. Prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa. Dopasowanie odbiornika do źródła. 

Sprawność. 
4. Metody analizy obwodów liniowych prądu stałego. Metoda oczkowa i węzłowa. 
5. Sygnały elektryczne, ich podział i właściwości. 
6. Analiza obwodów liniowych przy wymuszeniu sinusoidalnym. Obwody R, L, C. 
7. Rezonans prądów i napięć w obwodach elektrycznych.  
8. Czwórniki, ich opis i parametry. Charakterystyka częstotliwościowa czwórników. 
9. Transformator, zasada działania i schemat zastępczy. Silniki i prądnice. 
10. Układy trójfazowe. Moc w układach trójfazowych i metody jej pomiaru. 

 

Literatura podstawowa: 

 
1. S. Bolkowski: Teoria obwodów elektrycznych. Wydanie czwarte WNT Warszawa 1998. 
2. J. Osiowski, J. Szabatin: Podstawy teorii obwodów t.I – III, WNT Warszawa 1998. 

 

Literatura dodatkowa: 

1. Vademecum Elektryka. Poradnik dla Inżynierów, Techników i Studentów, Wyd. COSiW, Warszawa, 2003. 
2. S. Osowski, K. Siwek, M. Śmiałek. Teoria obwodów. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 2006. 
3. Z. Majerowska. Elektrotechnika Ogólna w Zadaniach, PWN Warszawa 1999. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 
Efekty uczenia się W_01-W_04 oraz U_01-U_05 – są sprawdzane w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.  
Efekty w zakresie wiedzy weryfikowane są w trakcie zaliczenia końcowego przedmiotu. 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

1. Forma zaliczenia przedmiotu – zaliczenie z oceną. 
2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach całego kursu z przedmiotu wynosi 100,              

na co składa się 48 pt z laboratorium oraz 52 pt z pisemnego zaliczenia wykładu. 
3. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, 

opracowanie sprawozdań, zaliczenie wejściówek i uzyskanie minimum 28 pt. 
W przypadku większej liczby nieobecności spowodowanych chorobą lub innymi udokumentowanymi      
powodami student może brakujące ćwiczenia laboratoryjne wykonać w dodatkowym terminie lub z inną 
grupą. 

4. Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według tabelki:  
 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
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Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 15 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu  10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Materiałoznawstwo I 

Nazwa w języku angielskim:  Science of Materials I 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Chemii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi  

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. dr hab. inż. Janusz Chruściel 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. inż. Janusz Chruściel 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zasadniczym celem jest przygotowanie studenta do pracy 
różnych branżach przemysłowych. 
Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie 
studentów z rodzajem podstawowych materiałów: 
metalicznych, ceramicznych, polimerowych, 
kompozytowych stosowanych w kluczowych gałęziach 
przemysłu, ich budową, własnościami fizycznymi i 
użytkowymi. Studenci zapoznają się z podstawowymi 
metodami badań własności materiałów oraz sposobami 
ich rozróżniania.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student ma wiedzę na temat różnych materiałów: metalicznych i niemetalicznych, 
organicznych, kompozytowych, zna ich rodzaje, budowę, otrzymywanie, własności 
fizyczne, mechaniczne, przetwórstwo, zastosowanie.

K_W04, K_W09 

W_02 Student zna metody badań materiałów w zależności od ich rodzaju K_W09 

W_03 
Student zna podstawy zjawiska korozji metali i stopów, rodzaje korozji i sposoby 
ochrony przed korozją 

K_W09, K_W13 

W_04 
Student zna nazewnictwo dotyczące budowy i własności użytkowych materiałów 
Student zna problemy związane z recyklingiem materiałów

K_W09, K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi określić wpływ zależności budowy materiału na jego własności 
fizyko-chemiczne i użytkowe oraz przewidzieć jego zastosowanie 

K_U09, K_U12 

U_02 
Student potrafi ocenić przydatność danego materiału do konstrukcji końcowego 
produktu 

K_U19 

U_03 
Student potrafi sporządzić samodzielnie dokumentacje odnośnie zastosowań 
danego materiału 

K_U14 

U_04 Student potrafi ocenić warunki bezpieczeństwa stosowania danego materiału K_U22 

U_05 Potrafi pracować zespołowo; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. K_U03, K_U18 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
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K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę samodzielnego kształcenia K_K03 

Forma i typy zajęć: wykład (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw chemii ogólnej i fizyki i matematyki. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady:  
Materiały metaliczne – Budowa krystaliczna metali i stopów. Wiązania metaliczne. Układy krystalograficzne metali, 
komórka elementarna, symetria kryształów, defekty struktury, sieć przestrzenna. Wpływ struktury i defektów struktury 
na własności. Anizotropia własności fizycznych. Stopy metali, ogólne informacje o stopach. Wykresy równowag 
fazowych, rodzaje faz i przemiany fazowe. Żelazo i jego stopy, ogólna klasyfikacja, wykres równowagi układu Fe-C, 
przemiany fazowe podczas chłodzenia. Stale i inne stopy, klasyfikacja stali, stale niestopowe i węglowe, stale 
narzędziowe i konstrukcyjne. Metale nieżelazne i ich stopy. Korozja metali i stopów, rodzaje, sposoby ochrony przed 
korozją. Materiały ceramiczne - podział materiałów ceramicznych, surowce stosowane do ich otrzymywania, metody 
ich otrzymywania i właściwości. Szkło, surowce stosowane do jego wytwarzania i sposób otrzymywania, rodzaje i 
zastosowanie. Szkło organiczne, surowce, sposoby otrzymywania, parametry techniczne i zastosowanie. Polimery, 
podział polimerów, charakterystyka, sposoby otrzymywania. Wpływ struktury polimerów na ich własności. 
Zastosowania polimerów w technice. Kompozyty, budowa, otrzymywanie i zastosowanie. Materiały włókniste, 
sposoby ich pozyskiwania z roślin włóknistych, sposoby ich modyfikacji i zastosowanie. Właściwości mechaniczne 
materiałów: statyczna próba rozciągania, moduł Younga i Kirchoffa, metody dynamiczne badań wytrzymałościowych 
materiałów, twardość, udarność, odporność na pękanie, ścierane, zmęczenie, pełzanie. Przepisy prawne i normy 
polskie. 
 
Ćwiczenia laboratoryjne: 
Wyznaczanie własności fizycznych i mechanicznych. Wyznaczanie modułu Younga i Kirchoffa. Wyznaczanie 
udziałów objętościowych faz w materiale. Określanie konduktywności i rezystywności metali. Wyznaczanie gęstości 
rzeczywistej i pozornej, określenie porowatości materiałów, określenie tekstury materiałów. Określenie rodzaju 
polimerów i ich parametrów wytrzymałościowych. Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych włókien szklanych 
stosowanych do wzmacniania kompozytów. Wpływ temperatury na własności fizyczne kompozytów. 

 

Literatura podstawowa: 

1. L. A.,Dobrzyński, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Gliwice-Warszawa 2002 
2. M. Blacharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa 2006 
3. T. Ciszewski, T. Radomski, A. Szummer, Materiałoznawstwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2003  
4. T. Ciszewski, T. Radomski, A. Szummer, Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 
5. K. Przybyłowicz, J.Przybyłowicz, Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, WNT, 

Warszawa 2007 

Literatura dodatkowa: 

1. J. Białoskórski i inni, Laboratorium z nauki o materiałach. pod red. Jerzego Lisa, Uczelniane Wydawnictwo 
Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000 

2. W. Kubiński, Materiałoznawstwo. Tom 1. Podstawowe materiały stosowane w technice, AGH, Kraków 2012 
3. R. Pampuch, Materiały ceramiczne – zarys nauki o materiałach nieorganiczno-niemetalicznych, PWN, 

Warszawa 1988. 
4. Michael F. Ashby, David R.H. Jones, Materiały inżynierskie – właściwości i zastosowania cz., WNT, 

Warszawa, 1995 
5. Michael F. Ashby, David R.H. Jones, Materiały inżynierskie – kształtowanie struktury i właściwości, dobór 

materiałów cz.2”, WNT, Warszawa, 1996 
6. L.A. Dobrzyński, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT, Gliwice-Warszawa 2006 
7. M. Blacharski, Inżynieria materiałowa – stal, WNT, Warszawa, 2004.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: konwencjonalny, problemowy, wspomagany technikami multimedialnymi. 

Ćwiczenia: z wykorzystaniem konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod laboratoryjnych 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
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Efekty uczenia się będą sprawdzane na kolokwiach cząstkowych w ramach ćwiczeń laboratoryjnych oraz na 
pisemnym kolokwium zaliczeniowym obejmującym materiał z wykładów (w formie testu) 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu – wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz spełnienie 
poniższych warunków: 

1. zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie pisemnych kolokwiów cząstkowych (maksymalnie można 
uzyskać 40 pkt); ocenianie w/g Regulaminu studiów 

2. zaliczenie końcowego kolokwium z wykładów (w formie testu; maksymalnie można uzyskać 60 pkt) i 
uzyskanie łącznie z ćwiczeń i wykładów minimum 51 pkt (ocenianie w/g Regulaminu studiów). 

Poprawy: 
Możliwość dwukrotnej poprawy całości materiału z ćwiczeń w sesji poprawkowej. Możliwość dwukrotnego 
poprawienia oceny z kolokwium z wykładów w sesji poprawkowej. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Materiałoznawstwo II 

Nazwa w języku angielskim:  Science of Materials II 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Chemii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. dr hab. inż. Janusz Chruściel 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. inż. Janusz Chruściel 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zasadniczym celem jest zaznajomienie studentów  
z materiałami specjalnego zastosowania i przygotowanie 
studentów do pracy w jednostkach gospodarki  
wykorzystujących nowe materiały. 
Celem dydaktycznym przedmiotu Materiałoznawstwo II 
jest zapoznanie studentów z rodzajami materiałów 
specjalnego przeznaczenia, ich budową, wykazaniem 
zależności między budową materiału a jego własnościami 
użytkowymi. Przedstawienie możliwości ich zastosowań 
w różnych gałęziach przemysłu. Studenci zapoznają się z 
podstawowymi metodami badań własności materiałów 
specjalnego przeznaczenia oraz sposobami konstrukcji 
niektórych urządzeń.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student ma wiedzę na temat materiałów o wyjątkowych własnościach użytkowych, 
zna ich rodzaje, budowę, otrzymywanie, własności fizyczne, mechaniczne, 
zastosowanie. 

K_W04, K_W09 

W_02 
Student zna metody badań materiałów specjalnego przeznaczenia w zależności 
od ich rodzaju 

K_W09 

W_03 
Student ma wiedzę na temat konstrukcji urządzeń z wykorzystaniem 
nowoczesnych materiałów 

K_W08 

W_04 
Student zna nazewnictwo chemiczne i użytkowe materiałów. Student zna 
problemy związane z recyklingiem materiałów jak również gotowych wyrobów. 

K_W09, K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi określić wpływ zależności budowy materiału na jego własności 
fizyko-chemiczne i użytkowe oraz przewidzieć jego zastosowanie.

K_U09, K_U12 

U_02 
Student potrafi ocenić przydatność danego materiału do konstrukcji końcowego 
produktu. 

K_U19 

U_03 
Student potrafi sporządzić samodzielnie dokumentacje odnośnie zastosowań 
danego materiału 

K_U14 

U_04 Student potrafi ocenić warunki bezpieczeństwa stosowania danego materiału. K_U22 
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U_05 Potrafi pracować zespołowo; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. K_U03, K_U18 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę samodzielnego kształcenia K_K03 

Forma i typy zajęć: wykład (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw materiałoznawstwa. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady:  
Materiały inteligentne – podział materiałów inteligentnych i charakterystyka poszczególnych grup materiałów 
inteligentnych i ich liczne zastosowania. Związki z pamięcią kształtu, jako jedna z grup związków inteligentnych, 
metaliczne i polimerowe, budowa, własności i aplikacyjność. Konstrukcja urządzeń z udziałem tych materiałów. 
Materiały nanokrystaliczne – wyjaśnienie dlaczego postać „nano” , rodzaje stosowanych materiałów w postaci 
„nano”, sposoby otrzymywania nanomateriałów, własności fizyczne i użytkowe materiałów nanokrystalicznych, 
zastosowania w różnych gałęziach gospodarki. Konstrukcja urządzeń z użyciem nanomateriałów. Materiały 
ciekłokrystaliczne, budowa, rodzaje, zjawisko mezomorfizmu i polimorfizmu, fazy o szczególnych własnościach 
aplikacyjnych, zastosowania. Konstrukcja urządzeń z wykorzystaniem ciekłych kryształów. Metamateriały, 
charakterystyka własności fizycznych i użytkowych, otrzymywanie, budowa urządzeń z wykorzystaniem 
metamateriałów. Materiały o specyficznych własnościach wykorzystywane w medycynie, przemyśle włókienniczym, 
papierniczym stosowane, jako dodatki poprawiające własności użytkowe końcowych wyrobów. 
 
Ćwiczenia laboratoryjne: 
Określenie stabilności termicznej materiałów. Wyznaczanie czasu starzenia się materiałów. Analiza tekstur metodą 
lokalnego uporządkowania domen krystalicznych. Określenie polimorfizmu materiałów różnymi metodami. Określenie 
wpływu podłoża na rodzaj uporządkowania molekuł w komórkach pomiarowych wykorzystywanych do konstrukcji 
display. Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych materiałów inteligentnych. Określenie wpływu rodzaju 
podłoża komórek pomiarowych na własności użytkowe materiałów. 

Literatura podstawowa: 

1. W. Kubiński, Materiałoznawstwo. Tom II. Materiały do określonych zastosowań w różnych dziedzinach 
techniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2012  

2. Z. Brzozowski, W. Szlezyngier, Tworzywa sztuczne: chemia, technologia wytwarzania, właściwości, 
przetwórstwo, zastosowanie.Tom 2, Polimery specjalne i inżynieryjne, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 
Rzeszów 2015 

3. R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, PWN, Warszawa 2008 
4. L. Cademartiri, G.A. Ozin, Nanochemia: podstawowe koncepcje, PWN, Warszawa 2011 
5. K. Kurzydłowski, M. Lewandowska, Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne, PWN, Warszawa 

2010 
6. J. Żmija, J. Zieliński, J.Parka, E. Nowinowski-Kruszelnicki, Displeje ciekłokrystaliczne: Fizyka. Technologia. 

Zastosowanie, PWN, Warszawa 1993 

Literatura dodatkowa: 

1. J. B. Pendry, D.R. Smith, Supersoczewki, Świat Nauki, sierpień 2006, str. 46-53 
2. G. Derfel, Podstawy fizyki ciekłych kryształów, skrypt IF PŁ, Łódź 2010. 
3. S. Suzuki (Ed.) Syntheses and Applications of Carbon Nanotubes and Their Composites, InTech, 2013 
4. D.R. Smith, J. B. Pendry, M. C. K. Wiltshire, “Metamaterials and negative refractive index,” Science, 305, 788 

– 792 (2004)  
5. G. V. Eleftheriades, K. Balmain, Metamaterials: fundamental principles and applications, Wiley-IEE Press, 

2005 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: konwencjonalny, problemowy, wspomagany technikami multimedialnymi. 

Ćwiczenia: z wykorzystaniem konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod laboratoryjnych 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty uczenia się będą sprawdzane na kolokwiach cząstkowych w ramach ćwiczeń laboratoryjnych oraz na 
pisemnym kolokwium zaliczeniowym obejmującym materiał z wykładów (w formie testu). 
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Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu – wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz spełnienie 
poniższych warunków: 

1. zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie pisemnych kolokwiów cząstkowych (maksymalnie można 
uzyskać 40 pkt); ocenianie w/g Regulaminu studiów 

2. zaliczenie końcowego kolokwium z wykładów (w formie testu; maksymalnie można uzyskać 60 pkt) i uzyskanie 
łącznie z ćwiczeń i wykładów minimum 51 pkt (ocenianie w/g Regulaminu studiów). 

Poprawy: 
Możliwość dwukrotnej poprawy całości materiału z ćwiczeń w sesji poprawkowej. Możliwość dwukrotnego 
poprawienia oceny z kolokwium z wykładów w sesji poprawkowej. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Elektrotechnika i elektronika II 

Nazwa w języku angielskim:   Electrotechnics and electronics II 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:    5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. dr hab. inż. Jerzy Filipiak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. inż. Jerzy Filipiak 

Założenia i cele przedmiotu: 

Pokazanie związku pomiędzy fizyką, a elektrotechniką, 
elektroniką i współczesną techniką. 
Poznanie elektrotechniki i elektroniki w zakresie 
niezbędnym do opisu i analizy nieskomplikowanych 
układów elektrycznych. 
Poznanie zasad działania podstawowych urządzeń 
elektrycznych oraz układów elektronicznych.  
Poznanie podstawowych zasad bezpiecznej obsługi 
urządzeń elektrycznych.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie jaki jest związek pomiędzy fizyką, a elektrotechniką, elektroniką      
i współczesną techniką. 

K_W08 

W_02 
Zna i rozumie wiedzę z zakresu elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do opisu   
i analizy nieskomplikowanych układów elektrycznych. 

K_W08 

W_03 
Zna i rozumie zasady działania podstawowych urządzeń elektrycznych                
oraz układów elektronicznych.  

K_W08 

W_04 Zna i rozumie podstawowe zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych.  K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi przeprowadzić analizę prostego obwodu elektrycznego.  K_U13 

U_02 
Potrafi sformułować matematyczne równania obwodu elektrycznego                     
i zinterpretować otrzymane rozwiązania.

K_U06 

U_03 
Potrafi czytać oraz tworzyć graficzną dokumentację techniczną (rysunki, 
schematy, wykresy), również z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. 

K_U18 

U_04 
Potrafi wykonać podstawowe pomiary w obwodach elektrycznych i układach 
elektronicznych. 

K_U07 

U_05 
Potrafi opracować wyniki pomiarów oraz sporządzić sprawozdanie                       
z przeprowadzonych pomiarów, badań i obserwacji.

K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podnoszenia swoich kwalifikacji z poszanowaniem własności 
intelektualnej w działaniach własnych oraz innych; postępuje etycznie.

K_K01, K_K03 
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K_02 Jest gotów do samodzielnego myślenia i działania, wykazuje się inicjatywą K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykłady (30godz.), ćwiczenia rachunkowe (30godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

brak 

Treści modułu kształcenia: 

1. Elementy półprzewodnikowe i ich aplikacje. Budowa półprzewodników, modelowanie ich właściwości i ich 
przewodnictwo elektryczne. Podstawowe pojęcia, modele elektryczne, własności i parametry elementów 
elektronicznych: diody, tranzystory bipolarne, tranzystory, unipolarne, tyrystory – zasada działania i 
podstawowe parametry.  

2. Podstawowe układy prostowników i stabilizatorów, ich parametry robocze, współczynniki stabilizacji. 
3. Podstawowe układy wzmacniające i ich zastosowania. Wzmacniacz RC – układy pracy, modele obwodowe, 

parametry robocze, charakterystyki częstotliwościowe, zastosowania. Wzmacniacze różnicowe – układy 
pracy, parametry robocze, charakterystyki przejściowe, zastosowania. Wzmacniacze operacyjne – 
podstawowe własności i parametry, liniowe i nieliniowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych (układy 
pracy, parametry).  

4. Podstawowe układy sprzężenia zwrotnego.  
5. Wzmacniacze selektywne – obwody rezonansowe, podstawowe parametry. 
6. Podstawowe układy generacyjne i ich zastosowania. Rodzaje generatorów, sposoby wzbudzania drgań, 

parametry generatorów, warunki generacji, rozwiązania układowe generatorów: LC, kwarcowych, RC, fali 
prostokątnej, generatory VCO. 

7. Podstawy techniki cyfrowej. 
8. Układy scalone. Technologia ich wytwarzania. Wzmacniacze monolityczne. Detektory amplitudy, 

częstotliwości i fazy. 
9. Pętla fazowa i jej zastosowania. 
10. Elementy systemów mikro-elektromechanicznych. 
11. Systemy identyfikacyjne RFID. 
12. Podzespoły piezoelektroniczne. 

 

Literatura podstawowa: 

 
1. S. Kuta. Przyrządy półprzewodnikowe i układy elektroniczne cz. I i II. Wyd. AGH, Kraków 2000. 
2. U. Tietze, Ch. Schenk: „Układy półprzewodnikowe”, WNT, Warszawa 2009. 
3. W. Marciniak. Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone, WNT, Warszawa 1984 
4. J. Kalisz: Podstawy elektroniki cyfrowej. WKŁ, Warszawa 2007. 

 

Literatura dodatkowa: 

1. P. Horowitz, W. Hill: Sztuka Elektroniki, WKŁ, Warszawa 2009. 
2. M. Polowczyk. Elementy i przyrządy półprzewodnikowe, WKŁ 2004. 
3. M. Rusek, J. Pasierbiński, Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach WNT, Warszawa 2009. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia laboratoryjne 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy W_01 – W_04 oraz umiejętności U_01 będą  sprawdzane w trakcie ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz w trakcie ćwiczeń rachunkowych, gdzie studenci wspólnie z prowadzącym rozwiązują zadania. 
Efekty w zakresie wiedzy weryfikowane są w trakcie zaliczenia końcowego przedmiotu. 
 

Forma i warunki zaliczenia: 
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1. Forma zaliczenia przedmiotu – zaliczenie z oceną. 
2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach całego kursu z przedmiotu wynosi 100 na co 

składają 24 pt z ćwiczeń rachunkowych 36 pt z laboratorium oraz 40 pt z pisemnego zaliczenia wykładu. 
3. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest spełnienie następujących warunków: 

a) wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań, zaliczenie wejściówek                
i uzyskanie minimum 18 pt. 
b) obecność na co najmniej 80% godzin ćwiczeń rachunkowych tj. 24godz. 

            c)aktywność na ćwiczeniach rachunkowych i uzyskanie minimum 12pt. 
4. W przypadku większej liczby nieobecności spowodowanych chorobą lub innymi udokumentowanymi      

powodami student może omawiany na ćwiczeniach materiał zaliczyć na konsultacjach, a brakujące 
ćwiczenia laboratoryjne wykonać w dodatkowym terminie lub z inną grupą 

 
5. W przypadku nieuzyskania potrzebnej do przystąpienia do zaliczenia ustnego wykładu liczby punktów 

studentom przysługuje prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych oraz uzupełnienie brakujących ćwiczeń 
laboratoryjnych. Pierwsze z nich odbywać się będzie w trakcie zajęć w semestrze, drugie zaś w sesji 
egzaminacyjnej. 

6. Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według tabelki:  
 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach rachunkowych 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń rachunkowych 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 10 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia wykładu 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Równania różniczkowe 

Nazwa w języku angielskim:  Differential Equations 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr: trzeci 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Beata Medak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Beata Medak 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów  
z podstawowymi typami równań różniczkowych, 
metodami ich rozwiązywania oraz przykładami 
zastosowań w różnych dziedzinach nauki. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna podstawowe pojęcie związane z równaniami różniczkowymi. K_W01 

W_02 
Student zna podstawowe typy i metody rozwiązywania równań różniczkowych 
zwyczajnych. 

K_W01 

W_03 
Student zna podstawowe typy i metody rozwiązywania równań różniczkowych 
cząstkowych. 

K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi rozwiązywać równania różniczkowe zwyczajne oraz potrafi 
stosować je w typowych zagadnieniach praktycznych.

K_U07 

U_02 

Student potrafi rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych 
cząstkowych liniowych I rzędu: jednorodne, niejednorodne oraz quasi-liniowe,  
a także równania II rzędu: typu hiperbolicznego, typu eliptycznego, typu 
parabolicznego wykorzystując metodę charakterystyk.

K_U07 

U_03 
Student potrafi ułożyć równanie różniczkowe dla prostych zagadnień 
technicznych, rozwiązać je i przeanalizować otrzymane rozwiązania.

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Student jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej.  K_K01 

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się językiem analizy matematycznej. Znajomość podstaw teorii rachunku różniczkowego 
i całkowego. Znajomość podstaw algebry liniowej. 

Treści modułu kształcenia: 
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1. Równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego: przykłady i pojęcia wstępne; zagadnienie Cauchy’ego; 

twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności rozwiązań równania rzędu pierwszego; interpretacja geometryczna. 
Metody rozwiązywania podstawowych typów równań rzędu pierwszego. Równania o zmiennych 
rozdzielonych, równania jednorodne, równania liniowe (metoda uzmiennia stałej, metoda współczynników 
nieoznaczonych), równania Bernoulliego. 

2. Równania różniczkowe zwyczajne rzędu drugiego. Przykłady zagadnień prowadzących do równań 
różniczkowych rzędu drugiego. Zagadnienie Cauchy’ego i jego interpretacja geometryczna. Równania 
sprowadzalne do równań rzędu pierwszego. 

3. Równia liniowe rzędu n o zmiennych współczynnikach (w szczególności dla n = 2). Układ fundamentalny 
równania liniowego jednorodnego. Wrońskian, a liniowa niezależność rozwiązań. Metoda uzmiennia stałych. 
Wzór Liouville’a. Zagadnienie brzegowe i jego sens geometryczny. 

4. Równia liniowe rzędu n o stałych współczynnikach (w szczególności dla n = 2). Wielomian charakterystyczny 
i układ fundamentalny rozwiązań.  

5. Układy równań różniczkowych rzędu pierwszego. Pojęcia wstępne. Zagadnienie Cauchy’ego.  
Metody rozwiązywania. 

6. Układy równań różniczkowych liniowych. Przestrzeń liniowa rozwiązań układu jednorodnego, jej wymiar, 
baza, układ fundamentalny, macierz fundamentalna. Wzór Liouville’a. Układy o stałych współczynnikach. 
Wielomian charakterystyczny, równanie charakterystyczne. Metoda uzmiennia stałych dla układów 
niejednorodnych. 

7. Równania różniczkowe cząstkowe liniowe I rzędu: jednorodne, niejednorodne oraz quasi-liniowe, oraz 
równania II rzędu: typu hiperbolicznego, typu eliptycznego, typu parabolicznego. Metoda charakterystyk. 

8. Zastosowania równań różniczkowych i układów równań w naukach technicznych. 
9. Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych. 
 

Literatura podstawowa: 

 
1. Matwiejew N.M., Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych, PWN, Warszawa 1970 
2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, T. II, PWN, Warszawa 2006 
3. Gewert M., Skoczylas Z., Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania. Oficyna 

Wydawnicza GiS, Wrocław 2011 
4. L.C. Evans, Równania różniczkowe cząstkowe, PWN, Warszawa, 2002 
5. E. Kącki, Równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki, WNT, Warszawa 1992 
6. Smirnov M. M., Zadania z równań różniczkowych cząstkowych, PWN, Warszawa 1976 
 

Literatura dodatkowa: 

 
1. McLachlan N.W., Równania różniczkowe zwyczajne nieliniowe w fizyce I naukach technicznych, PWN, 

Warszawa 1964 
2. Muszyński J., Myszkis A. D., Równania różniczkowe zwyczajne, PWN, Warszawa 1984 
3. Nikliborc W., Równania różniczkowe, Cz. I, PWN, Warszawa 1951 
4. H. Marcinkowska, Wstęp do teorii równań różniczkowych cząstkowych, PWN, Warszawa 1972 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt U_01, U_03 sprawdzane będą na pierwszym kolokwium, efekt U_02 na drugim kolokwium.  
Efekty W_01 - W_04 sprawdzane będą na egzaminie. Efekt K_01 w trakcie ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia: 
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Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach  
i spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków: 

1. uzyskanie co najmniej 25 punktów z obu kolokwiów,  
2. uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z kolokwiów i egzaminu pisemnego,  

 
Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 
Sposób uzyskania punktów: 

1. pierwsze kolokwium: 25 pkt 
2. drugie kolokwium: 25 pkt 
3. egzamin pisemny: 50 pkt 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot  3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Bazy danych 

Nazwa w języku angielskim:  Database 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:  Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Andrzej Salamończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Andrzej Salamończyk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do problematyki baz 
danych i wykorzystania języka SQL w przetwarzaniu baz 
danych.  
W toku zajęć laboratoryjnych realizacja zadania o 
charakterze projektu. Zamieszczanie na stronach 
internetowych zagadnień teoretycznych i zadań 
ćwiczeniowych.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych, 
wykorzystywanych modeli, projektowania relacyjnych baz danych i języków 
zapytań oraz orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach 
rozwojowych i standardach z zakresu baz danych 

K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi pozyskiwać informacje na temat relacyjnych baz danych z literatury oraz 
innych źródeł, w tym zwłaszcza internetowych; potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować 
i uzasadniać opinie

K_U01 

U_02 
Potrafi zaprojektować, zaimplementować oraz przetestować prosty bazodanowy 
system informatyczny,  

K_U06 

U_03 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole  K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań w 
rozwiązywaniu zadań projektowych z zakresu relacyjnych baz danych i uznania 
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu zadań projektowych z zakresu relacyjnych baz 
danych oraz krytycznie potrafi ocenić swoje działania

K_K03 

K_02 
Jest gotów do do myślenia i działania w sposób samodzielny i przedsiębiorczy w 
rozwiązywaniu zadań projektowych z zakresu relacyjnych baz danych

K_K04 

Forma i typy zajęć:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
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Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z następujących przedmiotów: 
1. Matematyka I i II  
2. Programowanie 

lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Podstawowe pojęcia baz danych. Definicja i rodzaje baz danych. Obiekty i związki, system bazy danych. 
Modele danych, model danych jako architektura; Funkcje zarządzania bazą danych, system zarządzania 
bazą danych. Projektowanie baz danych, języki baz danych. Właściwości baz danych, korzyści stosowania 
baz danych. Zapoznanie ze środowiskiem MySQL.* 

2. Relacyjny model danych. Definicja relacji, atrybuty/dziedzina i schemat relacji. Właściwości relacji, 
przykłady relacji. Klucze relacji, typy związków (relacji). Typy i stopień uczestnictwa, diagramy związków. 
Pułapki połączeń. Przekształcanie diagramu E - R w schemat relacji. Zapytania wybierające cz. I. 

3. Relacyjny model danych, cd. Integracja schematu relacji. Integracja danych. Reguły integralności 
wewnętrznej. Więzy propagacji. integralność dodatkowa. postulaty Codda. Zapytania wybierające cz. II. 

4. Hierarchiczny i sieciowy model danych. Struktura danych. Relacje/powiązania. Operowanie danymi. 
Integralność danych. Wady i zalety. Porównanie klasycznych modeli danych. Zapytania wybierające cz. III. 

5. Obiektowy model danych(OMD). Pojęcie obiektowości, składniki OMD.  Mechanizmy uogólniania i 
agregacji. Procesy dziedziczenia. Integralność wewnętrzna. Notacje diagramów E - R dla OMD. ujednolicony 
język modelowania UML. Struktury danych w MySQL. 

6. Rozproszone bazy danych.  Zadania i zalety rozproszenia. Systemy zarządzania rozproszoną bazą danych. 
Systemy klient-serwer. Jednorodna i niejednorodna rozproszona baza danych. Federacyjny system baz 
danych. Zapoznanie ze środowiskiem XAMP 

7. Normalizacja bazy danych.  Pojęcie normalizacji. Typy zależności 1 NF, wady 1 NF. Pełna zależność 
funkcyjna - 2 NF, wady 2 NF. Przechodnie zależności funkcyjne - 3 NF, wady 3NF. Akomodacja zależności 
funkcyjnych i niefunkcyjnych. Diagramy zależności, 4 NF i 5NF. Projekt bazy danych 

8. Interfejs SZBD - język SQL.  Podstawowe pojęcia SQL. Klauzula SELECT. Wyrażenia z kilkoma 
operatorami. Wyrażenia w klauzuli WHERE. Wyrażenia w klauzuli ORDER BY. Projekt bazy danych 

9. SQL - funkcje sumaryczne.  Konstrukcje GROUP BY i HAVING. Tabele sumaryczne. Procent całości. 
Użycie indeksu. Metody złączenia zewnętrznego.  

10. SQL – podzapytania.  Zapytania złożone. Podzapytania. ANY i ALL. Podzapytania skorelowane. EXISTS i 
NOT EXISTS.  

11. SQL – złączenia. Przegląd złączeń. Zastępowanie podzapytań złączeniami. Złączenia z tabelami 
sterującymi. Złączenia z podzapytaniami. UNION. Perspektywy ze złączeniami.  

12. SQL – perspektywy.  Perspektywy ze złożonymi zapytaniami. Modyfikowanie danych za pomocą 
perspektyw. Stosowanie perspektyw w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych. Usuwanie perspektyw. 
Stosowanie tabel słownikowych do badania perspektyw. Autoryzacja dostępu do danych 

13. SQL - wstęp do sterowania transakcjami. Transakcje. COMMIT, AUTOCOMMIT, ROLLBACK. 
Współdziałanie COMMIT, AUTOCOMMIT, ROLLBACK. CREATE TABLE ... AS SELECT, DESCRIBE. 
Tabele słownikowe. COMMENT ON, ALTER TABLE. Aplikacja w środowisku sieciowym 

14. Fizyczne projektowanie bazy danych. Proces projektowania. Definiowanie parametrów systemu. 
Definiowanie procesów działania. Model pojęciowy danych. Schemat bazy danych. Dokumentowanie 
projektu. Praca z danymi zewnętrznymi 

15. Projektowanie aplikacji bazy danych. Strategia (analiza wstępna problemu). Analiza szczegółowa 
problemu. Projektowanie systemu. Implementacja systemu. Wdrażanie systemu. Prezentacja projektu. 
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych przedmiotu. 

* Kursywą zaznaczono zagadnienia realizowane w ramach ćwiczeń laboratoryjnych 

Literatura podstawowa: 

1. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 2000 
2. Jan L. Harrington, SQL dla każdego, Mikom, Warszawa 2005 
3. M. Riordan Rebecca, Projektowanie systemów relacyjnych baz danych, Wydaw. RM, Warszawa 2000  
4. M. J. Hernandez, Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2000 
5. A. Barczak, J. Florek, T.Sydoruk, Bazy danych; Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006 

Literatura dodatkowa: 

1. Beynon-Davies P.; Systemy baz danych; Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2003 
2. Banachowski L., Mrówka-Matejewska E., Stencel K.; Systemy baz danych. Wykłady i ćwiczenia; 

Wydawnictwo PJWSTK, 2006 
3. Date C.J.; Relacyjne bazy danych dla praktyków; Wydawnictwo Helion, 2005 
4. Colby J., Wilton P.; SQL od podstaw; Wydawnictwo Helion, 2005 
5. Banachowski L., Bazy danych: wykłady i ćwiczenia / Lech Banachowski [et al.]. Warszawa : Wydaw. 

PJWSTK, 2003 
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Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria – praktyczna praca na komputerze. 
Zamieszczanie na stronach internetowych zagadnień teoretycznych i zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt W_01 będzie weryfikowany na kolokwium pisemnym.  

Efekty U_01 - U_03 weryfikowane będą w trakcie zajęć oraz sprawdzane na kolokwium pisemnym.  

Efekty K_01 i K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności, w czasie zajęć laboratoryjnych, 
a także będzie sprawdzany na kolokwium pisemnym.  

Zadania na następne laboratorium muszą  być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie 
podanej literatury, musi się do nich przygotować samodzielnie lub korzystając z konsultacji. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się kolokwium pisemnym. Do kolokwium mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie 
laboratorium. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z 
nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

 regularne zajęcia – 30 pkt. 
 zadanie indywidualne – 20pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów za regularne zajęcia (15 pkt) 
i co najmniej połowę punktów za zadanie indywidualne (10pkt.). Na tej formie zajęć student może maksymalnie 
uzyskać 50 pkt. 
Na pisemnym kolokwium uzyskać do 50 pkt. Kolokwium będzie zaliczone w przypadku uzyskania co najmniej 25 pkt. 
Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 
 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  5 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy mechaniki ogólnej 

Nazwa w języku angielskim:   Fundamentals of general mechanics 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:  Instytut Chemii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. UPH, 
dr Waldemar Wysocki

Założenia i cele przedmiotu: 

Kurs Podstaw mechaniki ogólnej obejmuje teoretyczne 
podstawy statyki, kinematyki i dynamiki. Studenci zapoznają 
się z podstawowymi prawami opisującymi i zachowanie się 
ciał pod wpływem działających sił. Rozwiązywanie 
przykładowych problemów i zadań ma na celu wskazanie 
możliwości wykorzystania wyprowadzonych wzorów i 
zależności w praktyce inżynierskiej. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu pojęć podstawowych i praw 
statyki oraz dynamiki ciał. 

K_W02 

W_02 Zna metody, narzędzia i techniki analizy schematów statycznych. K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi określać równania i wykonywać obliczenia związane z analizą układów 
statycznych i dynamicznych. 

K_U07 

U_02 
Potrafi analizować i interpretować otrzymane wyniki obliczeń dla różnych układów 
mechanicznych statycznych i dynamicznych.

K_U09 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do zachowania uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i 
innych osób; postępuje etycznie. 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji zawodowych. 

K_K03 

Forma i typy zajęć:  wykład (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy matematyki wyższej, podstawy fizyki. 

Treści modułu kształcenia: 
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Wykład (15x1 godz.): Prawa Newtona i zasady statyki; płaski układ sił zbieżnych; moment siły i moment pary sił; 
warunki równowagi dowolnego płaskiego układu sił, metody wykreślne dla płaskiego układu sił; kratownice płaskie; 
przestrzenny układ sił zbieżnych; środki ciężkości. Elementy dynamiki ciała sztywnego; momenty bezwładności ciał, 
twierdzenie Steinera; dynamiczne równania ruchu postępowego, obrotowego ciała sztywnego.  
Ćwiczenia (15x1 godz): Rozwiązywanie problemów i zadań rachunkowych związanych z tematyką realizowaną  
w ramach wykładu.  

Literatura podstawowa: 

1. T. Niezgodziński, Mechanika ogólna, PWN, Warszawa 1999.  
2. H. Holka, T. Jarzyna, Statyka i wytrzymałość materiałów, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego, Bydgoszcz, 2014.  
3. B. Siołkowski, Statyka i wytrzymałość materiałów, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 
Bydgoszcz 2002. 
4. W. Biały, Metodyczny zbiór zadań z mechaniki : statyka, płaska geometria mas, WNT, Warszawa 2004.

Literatura dodatkowa: 

1. A. H. Piekara „Mechanika ogólna”, PWN, Warszawa 1977. 
2. Z. Osiński „Mechanika ogólna”, PWN, Warszawa 1994. 
3. E. Jarzębowska, W. Jarzębowski „Mechanika ogólna”, PWN, Warszawa 2000. 
4. D. Ciesielska, J. Manuszak, „Podstawy mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów”, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2003.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: tradycyjny z użyciem środków audiowizualnych.  

Ćwiczenia: słowna metoda problemowa, rozwiązywanie zadań na tablicy i samodzielne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty uczenia się na poziomie wiedzy i umiejętności sprawdzane będą w ramach kolokwiów zaliczeniowych z 
ćwiczeń rachunkowych i wykładu. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunki uzyskania zaliczenia kursu:: 
1. Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych: 
- co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach, 
- uzyskanie minimum  21.0 punktów z  kolokwium kontrolnego ocenianego w skali od 0 do 40.0 punktów.  
2. Zaliczenie wykładu:  
- uzyskanie minimum 30.0 punktów z kolokwium zaliczeniowego ocenianego w skali od 0 do 60 punktów.  
3. Ocena końcowa kursu jest obliczana na podstawie sumy punktów z ćwiczeń rachunkowych i wykładów zgodnie z 
zasadą: 0–50.0 2.0, 51.0–60.0 3.0, 61.0–70.0 3.5, 71.0–80.0 4.0, 81.0–90.0 4.5, 91.0–100.0 5.0. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach rachunkowych 15 godz. 

Udział w konsultacjach 5 godz.  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń i samodzielne 
rozwiązywanie zadań domowych

10 godz. 

Samodzielne przygotowanie do kolokwium 
zaliczeniowego z ćwiczeń 

5 godz.  

Samodzielne przygotowanie do kolokwium 
zaliczeniowego z wykładu 

10 godz.  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Miernictwo 

Nazwa w języku angielskim:    Metrology 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi  

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Marek Siłuszyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Marek Siłuszyk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zwarty  
i poglądowy sposób podstawowych pojęć i prawidłowości 
dotyczących metod pomiarowych. W technice pomiarowej 
zaprezentowane zostaną układy i przyrządy do pomiaru 
podstawowych wielkości elektrycznych. Omówione 
zostaną przede wszystkim techniki pomiarów cyfrowych, 
przyrządy systemowe wyposażone w interfejsy 
komunikacyjne oraz przyrządy wirtualne konstruowane  
z wykorzystaniem komputerów i oprogramowania.  
W trakcie realizacji przedmiotu w formie zajęć 
laboratoryjnych student nabywa umiejętności 
inżynierskich

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna i rozumie zagadnienia niezbędne do pomiaru podstawowych wielkości 
fizycznych, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych  

K_W02 

W_02 

Student zna i rozumie zagadnienia niezbędne do pomiaru podstawowych wielkości 
fizycznych w oparciu o ich prawa źródła i rodzaje błędów, statystyczna metoda 
szacowania błędów/niepewności, rozkład błędów Gaussa, szacowanie błędów/ 
niepewności metodą różniczki zupełnej

K_W02 

W_03 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu fizyki technicznej. K_W03 

W_04 
Student zna i rozumie wybrane zagadnienia oraz metody obliczeniowe z zakresu 
drgań układów mechanicznych 

K_W03 

W_05 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki K_W10 

W_06 
Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu metrologii i systemów 
pomiarowych 

K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować 
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

K_U08 

U_02 
Student potrafi planować i przeprowadzać i symulacje komputerowe, 
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

K_U08 
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U_03 
Student potrafi prowadzić pomiary podstawowych wielkości fizycznych, analizy 
zjawisk fizycznych i rozwiązywać zagadnienia techniczne w oparciu o prawa 
fizyki 

K_U09 

U_04 
Student potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową, metrologią warsztatową 
i metodami szacowania błędów pomiaru i dokonywać ich krytycznej analizy

K_U16 

U_05 
Student potrafi oceniać przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do 
rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym oraz 
wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia

K_U19 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej w 
działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie 

K_K01 

K_02 
Student jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji zawodowych 

K_K03 

K_03 
Student jest gotów do myślenia i działania w sposób samodzielny i 
przedsiębiorczy; wykazuje się inicjatywą

K_K04 

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), laboratorium (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Znajomość matematyki, rachunku wektorowego oraz rachunku różniczkowego i całkowego. 
2. Znajomość Podstaw Fizyki 
3. Znajomość Fizyki Technicznej 

Treści modułu kształcenia: 

1. System jednostek SI. Jednostki pochodne, krotność jednostek, wzorce jednostek elektrycznych i czasu, 
organizacja działania GUM. 

2. Elementy teorii błędów. Źródła i rodzaje błędów, statystyczna metoda szacowania błędów/niepewności, 
rozkład błędów Gaussa, szacowanie błędów/ niepewności metodą różniczki zupełnej. 

3. Podstawowe mierniki analogowe. Zakres pomiarowy, rozdzielczość i klasa przyrządu, mierniki 
elektromechaniczne, inne typy mierników analogowych. 

4. Mostki i układy kompensacyjne. Mostek stało i zmiennoprądowy, układy kompensacyjne i komparacyjne.  
5. Pomiary cyfrowe. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe, przetwarzanie cyfrowo-analogowe, woltomierz 

cyfrowy i multimetr. 
6. Mierniki częstotliwości i generatory funkcyjne. Mierniki częstotliwości, pomiary czasu, generatory 

funkcyjne. 
7. Oscyloskopy. Działanie oscyloskopu analogowego, oscyloskop cyfrowy, analiza matematyczna 

zarejestrowanych przebiegów. 
8. Czujniki klasyczne. Pomiary wielkości nieelektrycznych, tensometry, czujniki akustyczne i temperaturowe.  
9. Detektory. Fale akustyczne i elektromagnetyczne, detektory ultradźwiękowe, detektory optyczne. 
10. Komputerowe systemy pomiarowe. Czujniki inteligentne, rejestratory, interfejsy. 

Literatura podstawowa: 

1. J. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, Warszawa 2011. 
2. J W. Nawrocki, Komputerowe systemy pomiarowe, WKŁ, Warszawa 2007. 
3. S. Tumański, Technika pomiarowa, WNT, Warszawa 2007.

Literatura dodatkowa: 

1. A. Marcyniuk, Podstawy miernictwa elektrycznego, Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 2002. 
2. J. Dusza, Podstawy miernictwa, Wyd. PW, Warszawa, 2007 
3. J. Parchański, Miernictwo Elektryczne i Elektroniczne, WSiP, Warszawa, 1995 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty uczenia się oraz w zakresie kompetencji są sprawdzane w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych, 
Efekty w zakresie wiedzy weryfikowane są w trakcie zaliczenia z oceną.

Forma i warunki zaliczenia: 
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1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach całego kursu z przedmiotu wynosi, 100 na co 
składają 50 pt z laboratorium i 50 pt z ustnego zaliczenia wykładu. 

2. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia ustnego wykładu jest wykonanie 6 ćwiczeń laboratoryjnych 
opracowanie sprawozdań, zaliczenie wejściówek i uzyskanie minimum 25 pt. 

3. W przypadku większej liczby nieobecności spowodowanych chorobą lub innymi udokumentowanymi 
powodami student może omawiany na ćwiczeniach materiał zaliczyć na konsultacjach a brakujące ćwiczenia 
laboratoryjne wykonać w dodatkowym terminie lub z inną grupą 

4. W przypadku nie uzyskania potrzebnej do przystąpienia do zaliczenia ustnego wykładu liczby punktów 
studentom przysługuje prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych oraz uzupełnienie brakujących ćwiczeń 
laboratoryjnych. Pierwsze z nich odbywać się będzie w trakcie zajęć w semestrze, drugie zaś w sesji 
egzaminacyjnej. 

5. Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według tabelki:  
 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia i obecność na zaliczeniu 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Metrologia techniczna 

Nazwa w języku angielskim:    Technical metrology 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi  

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Marek Siłuszyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Marek Siłuszyk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zwarty  
i poglądowy sposób podstawowych pojęć i prawidłowości 
dotyczących metod pomiarowych. W technice pomiarowej 
zaprezentowane zostaną układy i przyrządy do pomiaru 
podstawowych wielkości elektrycznych. Omówione 
zostaną przede wszystkim techniki pomiarów cyfrowych, 
przyrządy systemowe wyposażone w interfejsy 
komunikacyjne oraz przyrządy wirtualne konstruowane  
z wykorzystaniem komputerów i oprogramowania.  
W trakcie realizacji przedmiotu w formie zajęć 
laboratoryjnych student nabywa umiejętności 
inżynierskich

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna i rozumie zagadnienia niezbędne do pomiaru podstawowych wielkości 
fizycznych, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych  

K_W02 

W_02 

Student zna i rozumie zagadnienia niezbędne do pomiaru podstawowych wielkości 
fizycznych w oparciu o ich prawa źródła i rodzaje błędów, statystyczna metoda 
szacowania błędów/niepewności, rozkład błędów Gaussa, szacowanie błędów/ 
niepewności metodą różniczki zupełnej

K_W02 

W_03 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu fizyki technicznej. K_W03 

W_04 
Student zna i rozumie wybrane zagadnienia oraz metody obliczeniowe z zakresu 
drgań układów mechanicznych 

K_W03 

W_05 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki K_W10 

W_06 
Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu metrologii i systemów 
pomiarowych 

K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować 
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

K_U08 

U_02 
Student potrafi planować i przeprowadzać i symulacje komputerowe, 
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

K_U08 
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U_03 
Student potrafi prowadzić pomiary podstawowych wielkości fizycznych, analizy 
zjawisk fizycznych i rozwiązywać zagadnienia techniczne w oparciu o prawa 
fizyki 

K_U09 

U_04 
Student potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową, metrologią warsztatową 
i metodami szacowania błędów pomiaru i dokonywać ich krytycznej analizy

K_U16 

U_05 
Student potrafi oceniać przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do 
rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym oraz 
wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia

K_U19 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej w 
działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie 

K_K01 

K_02 
Student jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji zawodowych 

K_K03 

K_03 
Student jest gotów do myślenia i działania w sposób samodzielny i 
przedsiębiorczy; wykazuje się inicjatywą

K_K04 

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), laboratorium (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

4. Znajomość matematyki, rachunku wektorowego oraz rachunku różniczkowego i całkowego. 
5. Znajomość Podstaw Fizyki 
6. Znajomość Fizyki Technicznej 

Treści modułu kształcenia: 

11. System jednostek SI. jednostki pochodne, krotność jednostek, wzorce jednostek elektrycznych i czasu, 
organizacja działania GUM 

12. Elementy teorii błędów. źródła i rodzaje błędów, statystyczna metoda szacowania błędów/niepewności , 
rozkład błędów Gaussa, szacowanie błędów/ niepewności metodą różniczki zupełnej, 

13. Podstawowe mierniki analogowe. zakres pomiarowy, rozdzielczość i klasa przyrządu, mierniki 
elektromechaniczne, inne typy mierników analogowych 

14. Mostki i układy kompensacyjne mostek stało i zmiennoprądowy, układy kompensacyjne i komparacyjne  
15. Pomiary cyfrowe przetwarzanie analogowo-cyfrowe, przetwarzanie cyfrowo-analogowe, woltomierz cyfrowy 

i multimetr 
16. Mierniki częstotliwości i generatory funkcyjne. mierniki częstotliwości, pomiary czasu, generatory funkcyjne
17. Oscyloskopy działanie oscyloskopu analogowego, oscyloskop cyfrowy, analiza matematyczna 

zarejestrowanych przebiegów 
18. Czujniki klasyczne: pomiary wielkości nieelektrycznych, tensometry, czujniki akustyczne i temperaturowe  
19. Detektory. fale akustyczne i elektromagnetyczne, detektory ultradźwiękowe, detektory optyczne 
20. Komputerowe systemy pomiarowe. czujniki inteligentne, rejestratory, interfejsy 

Literatura podstawowa: 

4. J. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, Warszawa 2011. 
5. J W. Nawrocki, Komputerowe systemy pomiarowe, WKŁ, Warszawa 2007. 
6. S. Tumański, Technika pomiarowa, WNT, Warszawa 2007.

Literatura dodatkowa: 

4. A. Marcyniuk, Podstawy miernictwa elektrycznego, Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 2002. 
5. J. Dusza, Podstawy miernictwa, Wyd. PW, Warszawa, 2007 
6. J. Parchański, Miernictwo Elektryczne i Elektroniczne, WSiP, Warszawa, 1995 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty uczenia się oraz w zakresie kompetencji są sprawdzane w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych, 
Efekty w zakresie wiedzy weryfikowane są w trakcie zaliczenia z oceną.

Forma i warunki zaliczenia: 
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6. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach całego kursu z przedmiotu wynosi, 100 na co 
składają 50 pt z laboratorium i 50 pt z ustnego zaliczenia wykładu. 

7. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia ustnego wykładu jest wykonanie 6 ćwiczeń laboratoryjnych 
opracowanie sprawozdań, zaliczenie wejściówek i uzyskanie minimum 25 pt. 

8. W przypadku większej liczby nieobecności spowodowanych chorobą lub innymi udokumentowanymi 
powodami student może omawiany na ćwiczeniach materiał zaliczyć na konsultacjach a brakujące ćwiczenia 
laboratoryjne wykonać w dodatkowym terminie lub z inną grupą 

9. W przypadku nie uzyskania potrzebnej do przystąpienia do zaliczenia ustnego wykładu liczby punktów 
studentom przysługuje prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych oraz uzupełnienie brakujących ćwiczeń 
laboratoryjnych. Pierwsze z nich odbywać się będzie w trakcie zajęć w semestrze, drugie zaś w sesji 
egzaminacyjnej. 

10. Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według tabelki:  
 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia i obecność na zaliczeniu 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Wytrzymałość materiałów 

Nazwa w języku angielskim:   Strength of materials 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:  Instytut Chemii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. UPH, 
dr Waldemar Wysocki

Założenia i cele przedmiotu: 

Kurs Wytrzymałości materiałów ma na celu uzyskanie przez 
studenta podstawowej wiedzy z zakresu wytrzymałości 
materiałów w aspekcie inżynierskim, poznanie wybranych 
metod obliczeniowych i zakresu ich stosowania, a także 
zapoznanie z metodami projektowania i obliczania prostych i 
złożonych układów konstrukcyjnych..  

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Posiada podstawową wiedzę na temat sił, naprężeń i odkształceń materiałów. K_W02 

W_02 Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw wytrzymałości materiałów. K_W04 

W_03 
Zna metody, narzędzia i techniki analizy wytrzymałościowej podstawowych 
konstrukcji mechanicznych. 

K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi wyznaczać siły wewnętrzne w elementach konstrukcyjnych. K_U10 

U_02 Potrafi wykonać doświadczenia związane z wytrzymałością materiałów. 
K_U08, K_U09, 

K_U11
U_03 Potrafi wykonywać obliczenia związane z wytrzymałością materiałów. K_U07 

U_04 
Potrafi analizować otrzymane wyniki obliczeń wytrzymałościowych dla prostych i 
złożonych przypadków obciążenia.

K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do zachowania uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i 
innych osób; postępuje etycznie. 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji zawodowych. 

K_K03 

Forma i typy zajęć:  Wykład (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy matematyki wyższej, podstawy fizyki, podstawy mechaniki ogólnej. 
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Treści modułu kształcenia: 

Wykład (15x1 godz.): Podstawowe pojęcia; siły zewnętrzne i wewnętrzne, naprężenia, odkształcenia. 
Doświadczalne metody badania materiałów, prawo Hooke’a. Analiza naprężeń przy rozciąganiu, uogólnione prawo 
Hooke’a. Momenty bezwładności figur płaskich, twierdzenie Steinera. Proste i złożone stany obciążeń. Osiowe 
rozciąganie i ściskanie prętów prostych, skręcanie, zginanie, ścinanie. Hipotezy wytrzymałościowe. Wytrzymałość 
złożona. Wyboczenie. 
Ćwiczenia (15x1 godz): Rozwiązywanie problemów i zadań rachunkowych związanych z tematyką realizowaną w 
ramach wykładu. 
Ćwiczenia laboratoryjne (7x2 godz. + 1 godz.): Wykonanie 6 ćwiczeń laboratoryjnych z listy ćwiczeń: 
1. Sprawdzenie prawa Hooke’a, wyznaczenie modułu Younga, współczynnika Poissona, modułu sztywności  
i ściśliwości; 
2. Wyznaczenie modułu Younga przez zginanie;  
3. Próba statyczna rozciągania metali;  
4. Próba statyczna ściskania metali;  
5. Próba statyczna zginania;  
6. Próba statyczna ścinania; 
7. Próba statyczna skręcania;  
8. Próby udarności;  
9. Badanie twardości metali.  

Literatura podstawowa: 

1. H. Holka, T. Jarzyna, Statyka i wytrzymałość materiałów, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2014  

2. B. Siołkowski, Statyka i wytrzymałość materiałów, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej 
Bydgoszcz 2002 

3. J. Jaworski, M. Wiśniewska, Wytrzymałość materiałów w zadaniach, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014 
4. Materiały dydaktyczne; instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura dodatkowa: 

1. W. Biały, Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów, WNT, Warszawa, 2014. 
2. M. E. Niezgodzińki, T. Niezgodziński, Wytrzymałość materiałów, PWN, Warszawa 2000. 
3. M. E. Niezgodzińki, T. Niezgodziński, Zadania z wytrzymałości materiałów, PWN, Warszawa 2012. 
4. W. Komar, T. J. Nałęcz, J. Pelc, Laboratorium z wytrzymałości materiałów, Wydawnictwo ART., Olsztyn 1997. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: tradycyjny z użyciem środków audiowizualnych.  

Ćwiczenia: słowna metoda problemowa, rozwiązywanie zadań na tablicy i samodzielne. 

Ćwiczenia laboratoryjne: słowna metoda problemowa, eksperyment modelowy, eksperyment laboratoryjny, pomiar z 
obliczeniami, wykorzystanie oprogramowania komputerowego do opracowania wyników eksperymentu. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty U_01, U_02 sprawdzane będą na ćwiczeniach laboratoryjnych w ramach wykonywanych ćwiczeń i 
pisemnych sprawozdań z tych ćwiczeń. Efekty U_03 i U_04 sprawdzane będą na kolokwium kontrolnym. 

Efekty na poziomie wiedzy i umiejętności sprawdzane będą także w ramach kolokwium zaliczeniowego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunki uzyskania zaliczenia kursu: 
1. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 
- co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach, 
- uzyskanie minimum  3.0 punktów z  każdego z 6 kolokwiów wejściowych punktowanego od 0 do 5.0 punktów.  
- uzyskanie minimum  3.0 punktów z  każdego ze sprawozdań  z 6 wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych 
punktowanych od do 5.0 punktów. 
Ocena końcowa z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią oceną z ocen ze sprawozdań z ćwiczeń i ocen z kolokwiów 
wejściowych.  
2. Zaliczenie wykładu i ćwiczeń rachunkowych: kolokwium zaliczeniowe obejmujące pytania problemowe z wykładu 
oraz zadania z ćwiczeń rachunkowych punktowane w skali od zera do 20.0 punktów. Skala ocen: 0 – 10.0 pkt 2.0, 
10.5 – 12.0 pkt 3.0, 12.5 – 14.0 pkt 3.5, 14.5 – 16.0 pkt 4.0, 16.5 – 18.0 pkt 4.5, 18.5 – 20.0 pkt 5.0. 3.  
3. Ocena końcowa kursu jest obliczana ze wzoru: 0.4x(ocena z ćwiczeń laboratoryjnych)+0.6x(ocena z kolokwium z 
wykładu i ćwiczeń rachunkowych) po zaokrągleniu do odpowiedniej z ocen 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 i 5.0. 
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Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i kolokwium 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach rachunkowych 15 godz. 

Udział w konsultacjach 5 godz.  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych + opracowanie wyników wykonanych 
ćwiczeń w formie sprawozdań + przygotowanie do 
kolokwiów wejściowych 

10 godz. 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń i samodzielne 
rozwiązywanie zadań domowych

5 godz. 

Samodzielne przygotowanie do kolokwium  10 godz.  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za kurs 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy budownictwa I 

Nazwa w języku angielskim:   Basics of construction I 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Ścisłych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Krzysztof Ciuhak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Krzysztof Ciuhak, mgr inż. Artur Bryliński 

Założenia i cele przedmiotu: 

Kurs Podstawy budownictwa I ma na celu przekazanie 
wiedzy na temat roli i zadań podstawowych elementów 
budynku, ze szczególnym uwzględnieniem jego konstrukcji. 
Student pozna warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać budynki, zwłaszcza w zakresie wytrzymałości, 
różnych izolacji i bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto 
student nabędzie praktyczne umiejętności w projektowaniu 
układów konstrukcyjnych obiektów małokubaturowych o 
prostych formach i nieskomplikowanej funkcji. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę na temat technik realizacji budownictwa i materiałów 
budowlanych 

K_W01 

W_02 Zna elementy budowli i ich rozwiązania materiałowe K_W04 

W_03 
Zna roboty wykończeniowe, rozwiązania termo modernizacyjne i izolacyjność 
akustyczną  K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wykonać obliczenia związane z ochroną cieplną budynku i ustalić 
obciążenia elementów budynku 

K_U07, K_U17 

U_02 Potrafi zwymiarować elementy murowe i drewniane K_U16 

U_03 Potrafi określić bezpieczeństwo pożarowe budynku. K_U07, K_U10 

U_04 Potrafi zaprojektować elementy budynku. K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji zawodowych. 

K_K03 

Forma i typy zajęć:  wykład (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne/projektowe (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy matematyki wyższej, podstawy fizyki, podstawy mechaniki ogólnej, rysunek techniczny, geometria 
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wykreślna, materiałoznawstwo. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykład  
Techniki i technologie realizacji budownictwa; technologia tradycyjna i uprzemysłowiona, dokumentacja budynków. 
Fundamenty budynków. Ściany; nośne i osłonowe, działowe, kominowe, rozwiązania materiałowe,  
cieplne. Stropy; drewniane, ceramiczne, stalowo-ceramiczne, żelbetowe, stropodachy. Wieńce i nadproża.  
Przewody wentylacyjne i spalinowe. Elementy komunikacji w budynkach; schody, rampy, pochylnie, zasady  
konstruowania. Dachy; kształt i konstrukcja dachów, konstrukcje dachowe z drewna, dachowe konstrukcje  
inżynierskie, pokrycia dachów, odwodnienie dachów. Balkony, loggie i zadaszenia. Stolarka okienna i drzwiowa.  
Izolacje; przeciwwilgociowe i przeciwwodne, cieplne i akustyczne. Roboty wykończeniowe; tynki, podłogi i  
posadzki, malowanie, tapety, wykładziny. Ochrona przeciwpożarowa budynków; impregnacja drewna, powłoki  
malarskie ogniochronne, instalacje oddymiające, przegrody ogniowe. Stateczność i sztywność budynków;  
stateczność na obrót, osiadanie fundamentów, sztywność pionowa i pozioma, elementy usztywniające w  
konstrukcjach murowanych, monolitycznych i szkieletowych.  
 
Ćwiczenia:  
- ćwiczenia rachunkowe, obliczanie parametrów: nośności, współczynników przewodzenia ciepła i in. 
- elementy modelowania konstytutywnego i metody elementów skończonych 
- projekt budowlany wybranego budynku niskiego /rzuty kondygnacji, dachu, przekroje, elewacje, plan 
zagospodarowania, opis techniczny. 

Literatura podstawowa: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1422 z póź. zm. – stan prawny na 1. stycznia 
2018r.)  

2. Budownictwo ogólne, Tom 3, Elementy budynków, Podstawy projektowania, Praca zbiorowa pod kier. W. 
Buczkowskiego, Arkady, Warszawa 2008 

3. Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków. Praca zbiorowa pod kier. W.Buczkowskiego, Arkady, 
Warszawa 2009 

4. T. Adamiak et al., Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w 
budownictwie. Wyd. Uczelniane Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005.  

5. S. Jemiołko, L. Małyszko, MES i modelowanie konstytutywne w analizie konstrukcji murowych, Wyd. UWM w 
Olsztynie, Olsztyn 2013 

Literatura dodatkowa: 

1. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów, ARCHI-PLUS, Kraków 2007. 
2. Popek M., Wapińska B.: Podstawy budownictwa. WSiP, Warszawa 2009 
3. Mirski J. Z., Łącki K.: Budownictwo z technologią. WSiP, Warszawa1998 
4. Sieniawska-Kuras A.: Tradycyjne i nowoczesne materiały budowlane. Wydawnictwo KaBe, Krosno 2011. 
5. Pyrak St., Michalak H., Domy jednorodzinne, konstruowanie i obliczanie, Arkady, Warszawa 2006. 
6. Pyrak S., Włodarczyk W.: Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane. WSiP, Warszawa 2000. 
7. Nożyński W., Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna, WSiP, 2000. 
8. Miesięcznik Murator – wybrane numery 
9. Autorskie materiały dydaktyczne. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: tradycyjny z użyciem środków audiowizualnych.  

Ćwiczenia laboratoryjne/projektowe: dyskusja dydaktyczna, słowna metoda problemowa, rozwiązywanie zadań 
rachunkowych na tablicy i samodzielne. Praca z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego do opracowania 
projektów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty U_01, U_03 i U_04 weryfikowane będą w sposób ciągły na ćwiczeniach laboratoryjnych w ramach 
wykonywanych ćwiczeń i i przygotowywanych opisów technicznych. Efekty W_01, W_02 i U_02 sprawdzane będą 
na kolokwium kontrolnym. 

Efekty na poziomie wiedzy i umiejętności sprawdzane będą także w ramach kolokwium zaliczeniowego. Całość 
efektów będzie sprawdzana na egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 
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Warunki uzyskania zaliczenia kursu: 
1. Zaliczenie ćwiczeń  
Dwa kolokwia w semestrze z ćwiczeń. Złożone prace projektowe i opisy techniczne. Zaliczenie ćwiczeń jest 
warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu. 
2. Egzamin pisemny składający się z dziesięciu problemów opisowych/zadań.  
3. Ocena końcowa kursu jest obliczana ze wzoru: 0.5x(ocena z ćwiczeń laboratoryjnych)+0.5x(ocena z egzaminu) po 
zaokrągleniu do odpowiedniej z ocen 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 i 5.0. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych/projektowych 30 godz. 

Udział w konsultacjach 15 godz.  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń i samodzielne 
rozwiązywanie zadań domowych

5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na nim 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za kurs 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Automatyka i robotyka 

Nazwa w języku angielskim:   Automatic Control and Robotics 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytutu Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   czwarty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Ewa Szczepanik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Ewa Szczepanik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie z podstawami teoretycznymi z zakresu 
automatyki, robotyki iteorii sterowania oraz  
z zagadnieniami projektowania, uruchamiania i 
eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych 
zastosowaniach.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu automatyki i robotyki. K_W11 

W_02 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu układów sterowania maszyn. K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych 
właściwie dobranych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać 
ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie w 
celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych zadań nie w pełni 
przewidywalnych warunkach. 

K_U01 

U_02 Potrafi planować i organizować pracę indywidualnie i w zespole. K_U03 

U_03 
Opisywać podstawowe systemy robotów przemysłowych, ich zadania i zasady 
działania. 

K_U01 

U_04 
Klasyfikować roboty i ich komponenty pod względem kinematyki, napędów, 
sterowania i metod programowania.

K_U15 

U_05 Programować podstawowe ruchy robotów w zastosowaniach przemysłowych. K_U15 

U_06 
Potrafi stosować układy automatyki i automatycznej regulacji w technice, dobierać 
roboty do zadań w budowie maszyn oraz programować je w podstawowym 
zakresie wykorzystując standardy oraz normy inżynierskie.

K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej  
w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.

K_K01 

K_02 
Jest gotów do myślenia i działania w sposób samodzielny  
i przedsiębiorczy; wykazuje się inicjatywą.

K_K04 

Forma i typy zajęć: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu algebry liniowej, analizy matematycznej, fizyki, informatyki.  

Treści modułu kształcenia: 

1. Wstęp do automatyki i robotyki. Rozwój robotyki. Obszary robotyki. Zasady robotyki. Podstawowa terminologia 
używana w robotyce. 
2. Typy robotów. Generacje robotów. Klasyfikacja manipulatorów. Budowa, zasada programowania i sterowania: 
serwo-mechanizmów, tele-opertorów, manipulatorów i robotów przemysłowych. 
3. Budowa manipulatorów. Podstawowe elementy i nastawy. Kinematyka manipulatorów: struktura, stopnie swobody, 
manewrowość, ruchliwość, przestrzeń robocza, budowa par kinematycznych. Równoległe i szeregowe struktury 
robotów i ich cechy. 
4. Elementy napędowe w robotach. Napędy pneumatyczne. Zalety i wady. Typ i budowa siłowników i silników 
pneumatycznych. 
5. Napędy hydrauliczne. Zalety i wady. Typy i budowa siłowników i silników hydraulicznych. Budowa i zasada 
działania serwozaworów elektrohydraulicznych. 
6. Napędy elektryczne. Zalety i wady. Rodzaje silników stosowanych w robotyce. Silniki prądu stałego. Silniki 
komutatorowe. Silniki z rozszerzonym wirnikiem. Silniki tarczowe. Silniki kubkowe. Ograniczenia silników 
komutatorowych. Silniki bezszczotkowe. Silniki krokowe. Silniki krokowe z magnesem trwałym.  
7. Systemy przenoszenia napędu: przekładnie zębate, przekładnia falowa, dźwignia, przekładnia śrubowa, 
przekładnie łańcuchowe itp. Chwytaki i narzędzia: klasyfikacja, przykłady konstrukcji chwytaków, chwytaki kształtowe 
i głowice technologiczne 
8. Systemy sterowania robotów. Przykłady zastosowań. Charakterystyka geometrii i pracy robotów. 
9. Klasyfikacja układów sterowania. Układy sterowania liniowe i nieliniowe, układy sterowania o parametrach 
skupionych i rozłożonych, układy sterowania stacjonarne i niestacjonarne, układy sterowania jednowymiarowe i 
wielowymiarowe, układy sterowania o działaniu ciągłym i dyskretnym, układy sterowania optymalne, układy 
sterowania adaptacyjne, układy sterowania ekstremalne. 
10. Elementy systemu sterowania automatyki: równania i funkcje przejścia.  
11. Algebra schematów blokowych, podstawowe połącznie elementów i ich funkcje przejścia. 
12. Przegląd układów pomiarowych i sterujących automatyki przemysłowej. 
13. Sterowanie sekwencyjne. Podstawy programowalnych sterowników logicznych – PLC używane w automatyce. 
Konfiguracja sprzętowa sterowników: Moduły wejść/wyjść sterowników PLC. Moduły komunikacyjne w sterownikach 
PLC. 
14. Elementy języków programowania: Typy danych i deklarowanie zmiennych. Funkcje przekaźnikowe, przerzutniki, 
liczniki i czasomierze. Funkcje arytmetyczne. 
15. Omówienie języków programowania: Język drabinkowy, listy instrukcji, schematów blokowych i język strukturalny 
– norma IEC 61131-3. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Z. Bubnicki, Teoria i algorytmy sterowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 
2. J. Mazurek, H. Vogt, W. Żydanowicz, Podstawy automatyki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002 
3. W. Hudy, K. Jaracz, Laboratorium automatyki i robotyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Pedagogicznego, Kraków 2013 

Literatura dodatkowa: 

1. Z. Domachowski, Automatyka i robotyka – podstawy, Wydawnictwo PG, Gdańsk, 2003. 
2. J. Panasiuk, W. Kaczmarek, Programowanie robotów przemysłowych, PWN 2017 
3. Z. Skup, Podstawy automatyki i sterowania, Warszawa, 2012 
4. Olszewski i inni, Manipulatory i roboty przemysłowe, WNT Warszawa,1992

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria wspomagane technikami komputerowymi. 
Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_03 sprawdzane będą na egzaminie pisemnym w sesji egzaminacyjnej.  

Efekt U_01 – U_02 sprawdzany będzie podczas przygotowania zespołowych projektów oraz prezentacji.  

Efekty U_03 – U_06 oraz K_01 – K_02 sprawdzane będą podczas oceny udziału w laboratoriach i oceny zadań 
indywidualnych realizowanych w toku zajęć laboratoryjnych.  
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Zadania na każde następne laboratorium muszą być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na 
podstawie podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować.  

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

Regularne zajęcia – 26 pkt.,  

Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 pkt.  
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), 
w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: 
Dwie poprawy prezentacji i projektów w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem 
egzaminu pisemnego. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Chemia budowlana 

Nazwa w języku angielskim:   Building chemistry 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Chemii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   czwarty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. dr hab. Janusz Chruściel 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Janusz Chruściel 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zasadniczym celem jest przygotowanie studenta do pracy 
w obszarze łączącym chemię, technologię, inżynierię 
materiałową w budownictwie. Na tym kierunku absolwent 
powinien zdobyć wiedzę w zakresie budowy, własności, 
zastosowania i analityki materiałów stosowanych w 
przemyśle budowlanym. Student zapozna się z 
podstawowymi procesami chemicznymi w budownictwie, 
rodzajami materiałów budowlanych, podstawy konstrukcji 
budowlanych, zasady stosowane w budownictwie, 
przepisy budowlane, zasady bezpieczeństwa.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe procesy chemiczne mające znaczenie w budownictwie 
i potrafi je wytłumaczyć 

K_W09 

W_02 Ma wiedzę  odnośnie materiałów stosowanych w budownictwie K_W09 

W_03 
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia różnych uwarunkowań 
działalności inżynierskiej oraz dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności 
gospodarczej 

K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Umie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych K_U09, K_U12 

U_02 Potrafi integrować wiedzę z zakresu fizyki, chemii i budownictwa K_U17 

U_03 Umie przeprowadzić klasyfikację materiałów budowlanych K_U12 

U_04 Potrafi pracować zespołowo; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_U03, K_U18 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę samodzielnego kształcenia K_K03 

Forma i typy zajęć: wykład (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw chemii ogólnej i fizyki i matematyki. 
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Treści modułu kształcenia: 

 
Wykłady:  
Struktura chemiczna i własności fizyczne podstawowych materiałów budowlanych.  
Rola wody w technologii materiałów budowlanych.  
Termodynamika przejść fazowych, entropia i entalpia procesów w materiałach budowlanych.  
Chemia spoiw wapiennych i wapniowych.  
Cementy portlandzkie jako zasadniczy składnik materiałów budowlanych.  
Ceramika materiałów budowlanych w procesach wysokotemperaturowych.  
Kompozyty betonowe, ich skład chemiczny i właściwości fizyczne.  
Zjawiska korozji w budownictwie i ich opis elektrochemiczny.  
Nowe materiały budowlane, w tym materiały organiczne. 
 Przepisy prawne i normy polskie. 
 
Ćwiczenia laboratoryjne: 
Badanie właściwości fizycznych materiałów budowlanych.  
Rola wody w materiałach budowlanych i jej oznaczenie metodami chemicznymi.  
Oznaczenie siły wiążącej w cementach portlandzkich.  
Rola dodatków do spoin wapiennych.  
Badanie wpływu temperatury na właściwości fizyczne komponentów. 

 

Literatura podstawowa: 

 
1. L. Czarnecki, O. Henning, T. Broniewski, Chemia w budownictwie, Arkady, Warszawa 2000. 
2. E. Szymański, Materiały budowlane, T I , WSiP, Warszawa 2011 
3. E. Szymański, Materiały budowlane, T II , WSiP, Warszawa 2012 
4. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej, praca zbiorowa, pod red. T. L. Wierzbickiego, Wydawnictwa 

Uczelniane AT-R, Bydgoszcz, 1998 
5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) 

 

Literatura dodatkowa: 

 
Wybrane artykuły z czasopism branżowych 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: konwencjonalny, problemowy, wspomagany technikami multimedialnymi. 

Ćwiczenia: z wykorzystaniem konwencjonalnych metod laboratoryjnych 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 
Efekty uczenia się będą sprawdzane w dwóch kolokwiach w ramach ćwiczeń laboratoryjnych oraz na pisemnym  
egzaminie końcowym obejmującym materiał z wykładów (w formie testu). 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu – co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach 
oraz spełnienie poniższych warunków: 

1. zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie dwóch pisemnych kolokwiów (maksymalnie można uzyskać 
40 pkt); ocenianie w/g Regulaminu studiów 

2. zdanie egzaminu końcowego z wykładów (w formie testu; maksymalnie można uzyskać 60 pkt) i uzyskanie 
łącznie z ćwiczeń i wykładów minimum 51 pkt (ocenianie w/g Regulaminu studiów). 

 
 
Poprawy: 
Możliwość jednorazowej poprawy całości materiału z ćwiczeń w sesji egzaminacyjnej. Możliwość dwukrotnego 
poprawienia oceny z egzaminu w sesji poprawkowej. 
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Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Grafika komputerowa  

Nazwa w języku angielskim:  Computer Graphics 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Mirosław Barański 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Mirosław Barański 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi zagadnieniami związanymi z grafiką 
komputerową a dotyczącą przede wszystkim operacji 
geometrycznych, modelowania, modeli oświetlenia i 
animacji

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna podstawowe pojęcia grafiki komputerowej: rodzaje grafiki 
komputerowej, formy danych obrazowych, standardy stosowane w grafice 
komputerowej 

K_W07 

W_02 Zna przekształcenia geometryczne K_W07 

W_03 Zna podstawowe zagadnienia związane z rzutowaniem w grafice komputerowej K_W07 

W_04 Zna metody modelowania stosowane w grafice komputerowej K_W07 

W_05 Zna podstawowe modele oświetlenia związane z zagadnieniami wizualizacji K_W07 

W_06 Zna podstawowe metody tworzenia animacji K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi wykorzystywać różne formaty danych graficznych w różnych 
narzędziach 

K_U19 

U_02 
Potrafi wykorzystywać przekształcenia geometryczne w wybranych programach 
graficznych 

K_U19 

U_03 
Potrafi posługiwać się różnymi rodzajami rzutów w wybranych programach 
graficznych 

K_U19 

U_04 
Potrafi modelować podstawowe i złożone bryły geometryczne uwzględniając 
znane modele oświetlenie 

K_U08, K_U19 

U_05 
Potrafi zaprojektować i zrealizować prostą animację w wybranym programie 
graficznym 

K_U08, K_U19 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student uwzględnia w swoich projektach i rozwiązaniach istniejące standardy 
grafiki komputerowej 

K_K03 
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K_02 
Jest gotów do myślenia i działania w sposób samodzielny i przedsiębiorczy; 
wykazuje się inicjatywą 

K_K04 

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych definicji związanych z programowaniem, matematyką  

Treści modułu kształcenia: 

1. Wstęp. Prezentacja dziedziny. Podstawowe wiadomości i pojęcia grafiki komputerowej: formy 
przetwarzania danych obrazowych, grafika, przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie obrazów, formy danych 
obrazowych, grafika wektorowa i rastrowa, przekształcenia form danych obrazowych, formaty plików 
graficznych 

2. Geometria na płaszczyźnie R2: przekształcania punktu na płaszczyźnie: translacja, obrót, skalowanie, 
jednokładność, składanie przekształceń: obrót względem dowolnego punktu, skalowanie, 

3. Geometria w przestrzeni R3: Podstawowe pojęcia i obiekty w przestrzeni R3, przekształcanie punktu  
w R3: translacja, obrót, skalowanie, obroty względem dowolnej prostej, przekształcenie 3-punktowe, 

4. Rzutowanie: przekształcenie układu danych do układu obserwatora, rzutowanie równoległe i 
perspektywiczne, własności rzutów,  

5. Reprezentacje obiektów: drzewa czwórkowe i ósemkowe, operacje na drzewach czwórkowych, 
reprezentacje wielościenne, inne metody reprezentowania danych graficznych,  

6. Modelowanie obiektów: Modelowanie krzywych, powierzchni, brył 3D,  
7. Światło i barwa: Wybrane zagadnienia dotyczące światła i barw. Fizyka światła i jej wpływ na modele 

kolorów, 
8. Modelowanie scen. Podstawowe elementy sceny: obiekty, obserwator i oświetlenie. Proste modele scen. 

Modele scen uwzględniające wybrane efekty oświetlenia: własne oświetlenie, odbicie, odbicie zwierciadlane, 
załamanie.  

9. Tekstury. Wybrane metody renderowania scen – metoda ray-tracing, metoda energetyczna.  
10. Wybrane narzędzia do modelowania scen: AutoCad, 3dsMax. 
11. Animacja, problemy animacji – definicja, wykorzystanie animacji, narzędzia animacji – Unity 3D.  

Literatura podstawowa: 

1. J. Zabrodzki i inni: Grafika komputerowa, metody i narzędzia, WNT, Warszawa 1994 
2. M. Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2006 

Literatura dodatkowa: 

1. Shirley P.: Fundamentals of Computer Graphics, sec. ed., A K Peters, 2005. 
2. FoleyJ.D., van Dam A., Feiner St.K., Hughes J.F.: Computer Graphics, Principles and Practice. Addison 

Wesley Publ.Co.1996. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane przykładami. Zamieszczanie 
na stronie internetowej zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_06 będą sprawdzane podczas dwu kolokwiów na wykładzie. 
Przykładowe pytania: 

 Dany jest prostopadłością o przeciwległych wierzchołkach (0,0,0)-(10,10,10). Zapisz go za pomocą odpowiedniej 
struktury wielościennej.  

 Omów modele kolorów stosowane w grafice komputerowej.  

 
Efekt U_01 - U_05 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach. Zadania na następne laboratorium muszą być 
dostępne tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub 
korzystając z konsultacji przygotować.  
Przykładowe zadania: 
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 Dany jest prostopadłościan o przeciwległych wierzchołkach: (0,0,0)-(10,10,10). Zamodeluj go w programie 
AutoCad a następnie wykonaj następujące operacje: 

o Przesuń go o wektor [2,3,4],  

o Obróć o kąt 45 stopni,  

o Narysuj go w rzucie środkowym E(0,0,-d) dla d=50 i d=100. Jak wpływa wartość parametru d na postać 
prostopadłościanu.  

Efekty K_01 i K_02 będą sprawdzane na kolokwium oraz na zajęciach laboratoryjnych 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem na ocenę. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na 
regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim  
Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 25 pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzysk 
50 pkt. 
Kolokwium odbędzie się podczas wykładu i będzie miał charakter pisemny. Można na nim uzyskać do 50 pkt. 
Kolokwium będzie zaliczone w przypadku uzyskania co najmniej 25 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po 
zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest 
następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 
 

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A)

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego ćwiczenia w trakcie zajęć w semestrze. Poprawa kolokwium w trakcie zajęć w 
semestrze. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium i obecność na nim 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 



  85

 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Systemy grafiki komputerowej 

Nazwa w języku angielskim:  Computer Graphics Systems 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Mirosław Barański 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Mirosław Barański 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem modułu jest zapoznanie studentów z systemami 
grafiki komputerowej, które mogą być stosowane w 
rozwiązywaniu problemów inżynierskich.  

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna podstawowe pojęcia grafiki komputerowej związane z barwami, 
modelowaniem oraz modelami oświetlenia

K_W07 

W_02 
Zna przekształcenia geometryczne stosowane w systemach grafiki komputerowej 
rastrowej i wektorowej 

K_W07 

W_03 Zna metody modelowania stosowane w systemach grafiki komputerowej K_W07 

W_04 
Zna podstawowe modele oświetlenia związane z zagadnieniami wizualizacji 
stosowane w systemach grafiki komputerowej

K_W07 

W_05 Zna metody tworzenia animacji stosowane w systemach grafiki komputerowej K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi wykorzystywać różne formaty danych graficznych w różnych 
narzędziach 

K_U19 

U_02 
Potrafi wykorzystywać przekształcenia geometryczne w systemach grafiki 
komputerowej 

K_U19 

U_03 
Potrafi posługiwać się różnymi rodzajami rzutów w systemach grafiki 
komputerowej 

K_U19 

U_04 
Potrafi modelować podstawowe i złożone bryły geometryczne oraz dobierać 
odpowiednie modele oświetlenie 

K_U19 

U_05 
Potrafi zaprojektować i zrealizować prostą animację w wybranym systemie grafiki 
komputerowej 

K_U19 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student uwzględnia w swoich projektach i rozwiązaniach istniejące standardy 
grafiki komputerowej 

K_K03 

K_02 
Jest gotów do myślenia i działania w sposób samodzielny i przedsiębiorczy; 
wykazuje się inicjatywą 

K_K04 
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Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych definicji związanych z programowaniem, matematyką  

Treści modułu kształcenia: 

1. Podstawowe pojęcia grafiki komputerowej: grafika rastrowa, wektorowa, modelowanie obiektów, tekstury, 
wybrane modele oświetlenia. Metody animacji.  

2. Standardy w grafice komputerowej. Formaty plików graficznych. Kompresja stratna i bezstratna.  
3. Teksturowanie, filtrowanie tekstur.  
4. Systemy przetwarzania grafiki rastrowej. Aliasing i metody zmniejszania aliasingu. Przezroczystość.  

Praca w programach Adobe Photoshop/Gimp. 
5. Systemy przetwarzania grafiki wektorowej. Przegląd aplikacji do obróbki grafiki wektorowej. Praca 

w programach CorelDRAW/Inscape. 
6. Systemy animacji komputerowej. Rodzaje animacji komputerowej. Przegląd programów do tworzenia 

animacji  
i grafiki trójwymiarowej. 

7. Systemy grafiki komputerowej czasu rzeczywistego. Grafika w grach komputerowych. Tworzenie efektów 
realistycznych.. 

8. Systemy DTP. Język Postscript, format EPS (Encapsulated PostScript). LaTeX jako do narzędzie do 
formatowania dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych (na przykład: artykułów, książek, plakatów, 
prezentacji). 

9. Systemy CAD/CAM. Przegląd aplikacji i narzędzi CAD/CAM. Praca z programem AutoCAD.  

Literatura podstawowa: 

7. J. Zabrodzki i inni: Grafika komputerowa, metody i narzędzia. WNT, Warszawa 1994. 
8. J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes. Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT 1995 (lub 

wydanie późniejsze) 

Literatura dodatkowa: 

1. M. Domański. Obraz cyfrowy Reprezentacja kompresja podstawy przetwarzania Standardy JPEG i MPEG. 
WKiŁ 2010. 

2. R. Parent Animacja komputerowa Algorytmy i techniki. PWN 2011 
3. K. Stąpor. Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej. PWN 2011

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane przykładami. Zamieszczanie 
na stronie internetowej zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty U_01 – U_05 są sprawdzane w czasie ocenianych zadań na laboratoriach.  

Efekty W_01 – W_05 sprawdzane są egzaminie. 

Przykład pytań: 
 Który z poniższych systemów barwowych jest najbardziej percepcyjnie równomierny i dlaczego? 

o RGB  

o HSV   

o CIE XYZ   

o CIE L*a*b 

 Scharakteryzuj wybrane przekształcenia punktowe obrazu w poznanych systemach grafiki komputerowej.  
 Scharakteryzuj metodę Ray tracing. 
 Omów metody modelowania stosowane dla brył geometrycznych.  
 Na czym polega animacja klatkowa? 

K_01 i K_02 będą sprawdzane na kolokwium oraz na zajęciach laboratoryjnych 

Forma i warunki zaliczenia: 
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Moduł kończy się zaliczeniem na ocenę. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na 
regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim  
Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 25 pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzysk 
50 pkt. 
Kolokwium odbędzie się podczas wykładu i będzie miał charakter pisemny. Można na nim uzyskać do 50 pkt. 
Kolokwium będzie zaliczone w przypadku uzyskania co najmniej 25 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po 
zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest 
następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A)

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego ćwiczenia w trakcie zajęć w semestrze. Poprawa kolokwium w trakcie zajęć  
w semestrze. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium i obecność na nim 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy konstrukcji maszyn 

Nazwa w języku angielskim:   Fundamentals of Machine Design 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   czwarty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr inż. Krzysztof Ciuhak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Krzysztof Ciuhak, mgr inż. Tomasz Tarczewski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest nabycie wiedzy przez studentów wiedzy 
w zakresie podstaw konstrukcji maszyn oraz nabycie 
praktycznych umiejętności w zakresie projektowania, 
konstruowania i tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie podstawy konstrukcji maszyn oraz cykl życia maszyn K_W08 

W_02 
Zna i rozumie zasady wykorzystania typowych elementów mechanizmów i maszyn 
oraz zna i rozumie zasady doboru tolerancji wymiarowych i pasowań oraz 
tolerancji kształtu, chropowatości i falistości powierzchni

K_W08 

W_03 
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki stosowane w projektowaniu  
i konstruowaniu maszyn 

K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi zaprojektować proste urządzenie używając właściwych metod K_U14 

U_02 
Potrafi odpowiednio dobierać elementy mechanizmów i urządzeń w zależności od 
projektowanego urządzenia 

K_U14, K_U22 

U_03 
Potrafi w krytyczny sposób analizować i oceniać istniejące rozwiązania 
konstrukcyjne maszyn 

K_U18 

U_04 
Potrafi posługiwać się odpowiednimi narzędziami informatycznymi 
wspomagającymi proces konstrukcji maszyn

K_U19 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji zawodowych 

K_K03 

K_02 
Jest gotów do myślenia i działania w sposób samodzielny i przedsiębiorczy; 
wykazuje się inicjatywą 

K_K04 

Forma i typy zajęć: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
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Zaliczone następujące moduły: 
Podstawy mechaniki ogólnej,  
Materiałoznawstwo,  
Miernictwo. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykład: 
Podstawy teorii konstrukcji maszyn. 
Proces projektowania i konstruowania.  
Weryfikacja stanu obciążeń i naprężeń.  
Konstruowanie połączeń elementów maszyn: sworznie, kształtowniki, łożyska, gwinty, wały i inne.  
Zasady konstruowania różnego rodzaju połączeń czopowych, ślizgowych wałów itd. 
Konstruowanie przekładni mechanicznych: przekładnie łańcuchowe, pasowe, cierne oraz zębate.  

Laboratorium: 

Praktyczne zastosowania zagadnień teoretycznych przedstawionych podczas wykładu i obejmują doskonalenie 
umiejętności doboru cech konstrukcyjnych, posługiwania się pomocami projektowymi, doboru właściwego 
zestawu kryteriów, rozwiązywania zadań dotyczących właściwego doboru układów oraz zagadnienia związane z 
optymalizacją konstruowania elementów i zespołów.  
Identyfikacja i pomiary kół zębatych,  
Badanie ciśnienia hydrodynamicznego w łożysku ślizgowym, 
Badanie charakterystyki elementu podatnego,  
Sterowanie wielkością siły w urządzeniach hydraulicznych,  
Pomiary błędów geometrycznych współpracujących elementów maszyn o zarysie cylindrycznym,  
Badanie charakterystyki złącza śrubowego,  
Badanie naprężeń w wałach sprzęganych,  
Badanie wybranych charakterystyk sprzęgła ciernego,  
Badanie prędkości i przyspieszeń mechanizmów krzywkowych. 

Literatura podstawowa: 

 
1. M. Dietrich, Podstawy konstrukcji maszyn, tom 1,2, WNT, Warszawa 1995 
2. A. Skoć, J. Spałek, Podstawy konstrukcji maszyn, tom 1, WNT, Warszawa 2006 
3. A. Skoć, J, Spałek, Podstawy konstrukcji maszyn, tom 2, WNT Warszawa, 2008 

Literatura dodatkowa: 

 
1. E. Mazanek, Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn, tom 1, 2, WNT, Warszawa 2009 
2. G. Gancarz, S. Markusik, Pomoce projektowe w budowie maszyn, , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 

Gliwice 2004, 
3. Z. Osiński, Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa, 2003 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane technikami multimedialnymi 
oraz odpowiednimi urządzeniami i narzędziami informatycznymi wspomagającymi proces konstrukcji maszyn 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01, W_02 i W_03 sprawdzane będą na pisemnym kolokwium, jako zagadnienia teoretyczne.  
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań. Przykładowe pytania: 

 W jaki sposób weryfikujemy stan obciążeń i naprężeń – opisz wybraną metodę,  

 Wymień i scharakteryzuj zasady konstruowania połączeń czopowych. . 

Efekty U_01-U_04 będą sprawdzane na bieżąco, na każdych zajęciach poza pierwszym i ostatnim w postaci zadań 
praktycznych. Tematyka następnego laboratorium będzie podana tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie 
podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować.  

Efekty K_01 i K_02 będą sprawdzane na obronie projektu związanego rozwiązaniem prostego zadania 
konstrukcyjnego 
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Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocenę końcowa zależy od liczby uzyskanych punktów w stosunku 60% z 
laboratorium oraz 40% wykład. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych 
zajęciach z nauczycielem akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Zaliczenie zajęć 
laboratoryjnych i dopuszczenie do egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 31 pkt.  

Na ostatnim wykładzie przeprowadzane jest kolokwium, za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Wykład będzie 
zaliczony w przypadku uzyskania z kolokwium co najmniej 21 pkt. 

Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

 

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy budownictwa II 

Nazwa w języku angielskim:   Basics of construction II 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Ścisłych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Krzysztof Ciuhak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Krzysztof Ciuhak, mgr inż. Artur Bryliński 

Założenia i cele przedmiotu: 

Kurs Podstawy budownictwa II ma na celu zapoznanie 
studentów z problematyką projektowania, wykonywania 
 i użytkowania wybranych obiektów i konstrukcji 
przemysłowych, nabycie kompetencji do stosowania w 
projektowaniu konstrukcji nowych technologii budowlanych 
oraz pozyskania wiedzy dotyczącej warunków i sposobów 
ich wykonania.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Posiada podstawową wiedzę na temat zagadnień budownictwa przemysłowego K_W04 

W_02 Zna elementy budowli i ich rozwiązania materiałowe K_W04, K_W09 

W_03 
Zna roboty wykończeniowe, nowoczesne rozwiązania termo modernizacyjne i 
izolacji akustycznej 

K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wykonać obliczenia związane z obciążeniami elementów budynku 
przemysłowego 

K_U07, K_U10 

U_02 
Potrafi stosować nowoczesne technologie w budownictwie mieszkalnym i 
przemysłowym; stosuje normy i standardy związane z budownictwem

K_U22 

U_03 Potrafi wykonać zestawienie konstrukcyjnym elementów prefabrykowanych K_U12 

U_04 Potrafi zaprojektować przykładowe budowle przemysłowe. K_U14 

U_05 
Potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą rozwiązaniu zadań 
projektowych; potrafi komunikować się z otoczeniem

K_U02, K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania informacji dotyczących 
osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej.

K_K02 

Forma i typy zajęć:  wykład (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne/projektowe (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy matematyki wyższej, podstawy fizyki, podstawy mechaniki ogólnej, rysunek techniczny i geometria 
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wykreślna, materiałoznawstwo 

Treści modułu kształcenia: 

Wykład  
Wiadomości wstępne. Specyfika i zadania budownictwa przemysłowego. Klasyfikacja obiektów przemysłowych. 
Wybrane elementy dynamiki technicznej. 
Zasady projektowania fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny. Dynamiczna charakterystyka maszyn.  
Gruntowe podłoże fundamentów pod maszyny. Dynamiczne współczynniki podłoża. Zasady posadowienia 
fundamentów. Zasady obliczania i projektowania fundamentów.  
Wibroizolacja w budownictwie przemysłowym.  
Konstrukcje wsporcze obciążone dynamicznie.  
Stropy obciążone maszynami. Obciążenia dynamiczne stropów.  
Wpływy drgań przekazywanych przez podłoże gruntowe na budynki.  
Zagadnienia promieniotwórczości w budownictwie: metody badań, metody ochrony mieszkańców przed zagrożeniem
Systemy technologiczne i nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe w budownictwie ogólnym i 
przemysłowym. 
Nowoczesne konstrukcje hydroizolacji w budynkach. 
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podłóg i elewacji budynków. 
Sposoby kalkulacji nakładów rzeczowych i kosztów zastosowania nowoczesnych technologii budowlanych  
Ćwiczenia 
Rozwiązywanie problemów rachunkowych – praca zespołowa i indywidualna 
Indywidualny projekt wybranej konstrukcji przemysłowej. Zakres projektu: wybór koncepcji konstrukcyjnej, obliczenia 
statyczne, obliczenia dynamiczne, wymiarowanie konstrukcji, opis techniczny z zaleceniami wykonawczymi, rysunki 
konstrukcyjne. 
Prezentacja i obrona przygotowanego projektu. 

Literatura podstawowa: 

1. Normy polskie i europejskie z zakresu przedmiotu;  
2. Lipiński J.: Fundamenty pod maszyny, Arkady, Warszawa, 1995 r;  
3. Ciesielski R., Kawecki J., Maciąg E.: Ocena wpływu wibracji na budowle i ludzi w budynkach, ITB, Warszawa, 

1993; 
4. Włodarczyk W., Kowalski A., Pietrzak K.: Projektowanie wybranych konstrukcji przemysłowych. Przykłady. 

Oficyna Wyd. PW, Warszawa 1995; 
5. Zakrzewski, T., Promieniotwórczość naturalna w budownictwie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004. 
6. Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S.: Stalowe konstrukcje specjalne. Arkady, Warszawa 

1995; 
7. Chmielewski T., Zembaty Z.: Podstawy dynamiki budowli. Arkady, Warszawa 1999;  
8. Kral L.: Elementy budownictwa przemysłowego. Tom 1 i 2, PWN, Warszawa 1984; 

Literatura dodatkowa: 

1.  Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, Rozdział: Nowoczesne technologie w 
budownictwie (str. 105 do 206), PZITB, Puławy 2007. 

2. Czarnecki L., Badania i rozwój posadzek przemysłowych, Materiały Budowlane Nr 5/2007.  
3. Instytut Techniki Budowlanej, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Warszawa 2003-

2012. 
4.  Materiały Budowlane, roczniki 2000-2012. 
5. Miesięcznik Murator – wybrane numery 
6. Jarominiak A., Lekkie konstrukcje oporowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000. 
7. Rokiel M., Wycena nowych technologii w budownictwie, Polcen, Warszawa 2010.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: tradycyjny z użyciem środków audiowizualnych.  

Ćwiczenia laboratoryjne/projektowe: dyskusja dydaktyczna, słowna metoda problemowa. Obliczenia, Praca z 
wykorzystaniem oprogramowania komputerowego do opracowania projektów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty U_01, U_03, U_04, U_05 i K_01 sprawdzane będą na ćwiczeniach laboratoryjnych w ramach 
wykonywanych ćwiczeń i opisów technicznych oraz poprzez wykonanie, złożenie i obronę projektów. Efekty W_01, 
W_02 i U_02 sprawdzane będą na kolokwium kontrolnym. 

Efekty na poziomie wiedzy i umiejętności sprawdzane będą także w ramach kolokwium zaliczeniowego. Całość 
efektów będzie sprawdzana na egzaminie. 
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Forma i warunki zaliczenia: 

Warunki uzyskania zaliczenia kursu: 
1. Zaliczenie ćwiczeń  
Złożone, zaprezentowane i obronione prace projektowe i opisy techniczne. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem 
koniecznym dopuszczenia do egzaminu. 
2. Egzamin pisemny składający się z dziesięciu problemów opisowych/zadań.  
3. Ocena końcowa kursu jest obliczana ze wzoru: 0.5x(ocena z ćwiczeń)+0.5x(ocena z egzaminu) po zaokrągleniu 
do odpowiedniej z ocen 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 i 5.0. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych/projektowych 30 godz. 

Udział w konsultacjach 15 godz.  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń i samodzielne 
rozwiązywanie zadań domowych

5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na nim 5 godz.  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za kurs 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Geodezja 

Nazwa w języku angielskim:   Geodesy 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:   piąty 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr inż. Krzysztof Ciuhak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Krzysztof Ciuhak 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot obejmuje podstawowe metody geodezyjne 
dotyczące pomiarów i opracowań inwentaryzacyjnych 
oraz pomiarów i opracowań realizacyjnych, wynikających 
z zadań o charakterze projektowym i inwestycyjnym. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna podstawowe metody geodezyjne i aparaturę geodezyjną. K_W12 

W_02 Zna zasady posługiwania się podstawowymi instrumentami geodezyjnymi. K_W08 

W_03 Zna zasady pomiarów i opracowań geodezyjnych. K_W12 

W_04 
Zna podstawowe opracowania kartograficzne: mapy sytuacyjne i sytuacyjno- 
wysokościowe. 

K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi stosować metody i aparaturę geodezyjną. K_U16 

U_02 Potrafi stosować podstawowe instrumenty geodezyjne. K_U16 

U_03 Potrafi wykonywać pomiary i opracowania geodezyjne. K_U09 

U_04 Potrafi posługiwać się opracowaniami kartograficznymi. K_U01 

U_05 Potrafi posługiwać się dokumentacją geodezyjną. K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach 
własnych i innych osób; postępuje etycznie.

K_K01 

K_02 
Jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji.  

K_K03 

Forma i typy zajęć: wykład (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.). 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Znajomość geometrii wykreślnej i rysunku technicznego. 
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Treści modułu kształcenia: 

1. Geodezyjne metody i techniki pomiarowe. 
2. Aparatura geodezyjna: dalmierze, teodolity – tachimetry, niwelatory i aparaty GPS. 
3. Geodezyjne pomiary i opracowania sytuacyjne, wysokościowe i sytuacyjno-wysokościowe. 
4. Zagadnienia teorii błędów i wyrównania obserwacji, dokładność pomiarów. 
5. Techniki pomiaru i prezentacji wyników. 
6. Układy współrzędnych. 
7. Mapy analogowe i cyfrowe, mapa zasadnicza i mapa numeryczna, system informacji przestrzennej. 
8. Dokumentacja geodezyjna w budowlanym procesie inwestycyjnym. 
9. Prawo geodezyjne. 

Literatura podstawowa: 

1. A.Jagielski, Geodezja I, Wydawnictwo Geodpis, Kraków 2005 
2. A. Jagielski, Geodezja II, Wydawnictwo Geodpis. Kraków 2003. 
3. M.Grala, G. Kopiejewski, Geodezja inżynieryjna: działy wybrane, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, Olsztyn 2003. 
 

Literatura dodatkowa: 

1. J. Wysocki, Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2008. 

2. J. Śledziński, Geodezja satelitarna, PPWK, Warszawa, 1978. 
3. Praca zbiorowa, Geodezja inżynieryjna, PPWK Warszawa-Wrocław, 1994. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe. Zamieszczanie na 
stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_04 sprawdzane na kolokwium, U_01 – U_05 oceny z opracowanych przez studenta ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną – średnią ocen z kolokwium i opracowanych ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach  15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium  5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Konstrukcje budowlane 

Nazwa w języku angielskim:   Building  structures 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   piąty 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr inż. Krzysztof Ciuhak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Krzysztof Ciuhak, mgr inż. Artur Bryliński 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów  
z przepisami dotyczącymi zasad projektowania i realizacji 
konstrukcji budowlanych w ramach przepisów zawartych 
w EUROCOD’ach oraz zapoznanie z zasadami doboru 
odpowiednich materiałów.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna zasady, określone w obowiązujących normach, doboru materiału  
i elementów składowych konstrukcji z różnego rodzaju materiałów.

K_W04 

W_02 Zna cechy fizyczne i wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych.  
K_W03, K_W04, 

K_W09

W_03 
Ma podstawową wiedzę w zakresie mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów 
przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań konstrukcyjnych. 

K_W02, K_W04, 
K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student ma umiejętność projektowania wybranych elementów i prostych
konstrukcji z różnego rodzaju materiałów. Potrafi badać i właściwe dobierać 
materiały. 

K_U11, K_U12, 
K_U14 

U_02 Potrafi pracować w grupie, potrafi koordynować pracą zespołu. K_U03 

U_03 
Umie wyszukiwać informacje potrzebne do rozwiązania realizowanych zadań w 
normach budowlanych, literaturze, a także w Internecie. K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji zawodowych. 

K_K03 

Forma i typy zajęć: wykład (15 godz.), zajęcia projektowe (45 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z matematyki, fizyki, chemii, wytrzymałości materiałów i podstaw budownictwa. 

Treści modułu kształcenia: 
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Wiadomości wstępne. Podstawowe założenia normy EUROCODE.  
Konstrukcje żelbetowe. Definicje, podstawowe wymagania konstrukcyjne. Odkształcenia, naprężenia i siły 
wewnętrzne w rozciąganych, zginanych i ściskanych przekrojach żelbetowych. Nośność graniczna przekrojów. 
Przekroje prostokątne pojedynczo zbrojone. Przekroje podwójnie zbrojone. Przekroje teowe. Minimalne i 
maksymalne zbrojenie podłużne elementów zginanych. Beton jako materiał konstrukcyjny. Wytrzymałość próbek i 
wytrzymałość betonu w konstrukcji. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie i klasy betonu. Wytrzymałość 
obliczeniowa. Skurcz i pełzanie betonu. Stal zbrojeniowa. Podstawy projektowania konstrukcji z betonu. Metoda 
współczynników częściowych. Zasady konstruowania płyt jednokierunkowo zbrojonych. Przyczepność zbrojenia do 
betonu, podstawowa i obliczeniowa długość zakotwienia. Połączenia na zakład. Ścinanie -ogólne zasady 
sprawdzania nośności. Zasady konstruowania i obliczania zbrojenia na ścinanie.  
Konstrukcje stalowe. Ogólna charakterystyka konstrukcji stalowych. Stal jako materiał konstrukcyjny. 
Otrzymywanie stali. Gatunki stali. Oznaczenia. Właściwości fizyczne i mechaniczne stali. Wpływ czasu i temperatury 
na właściwości stali. Udarność stali. Kruche pękanie stali. Zmęczenie. Karby. Próba rozciągania. Granica 
plastyczności. Sposoby realizacji połączeń w konstrukcjach stalowych Zasady ochrony konstrukcji stalowych przed 
korozja i przed pożarem. 
Konstrukcje drewniane. Normy. Klasyfikacja, budowa, własności fizyczne i mechaniczne drewna, jego wady i 
zalety. Wpływ czynników zewnętrznych na właściwości drewna. Metoda obliczania konstrukcji drewnianych.  
Złącza w konstrukcjach drewnianych. Obliczanie drewnianych elementów litych i złożonych: rozciąganych, 
ściskanych i zginanych. Konstrukcje klejone.  
Konstrukcje murowe. Normy. Zasady ustalania wytrzymałości charakterystycznej i obliczeniowej murów. Warunki 
techniczne realizacji konstrukcji murowych. Warunki techniczne wznoszenia ścian szczelinowych. Przykłady 
realizacji konstrukcji murowych. 
Własności szkła jako materiału konstrukcyjnego. Cechy wytrzymałościowe szkła.  
Materiały kompozytowe. Charakterystyka materiałów kompozytowych. Kompozyty zbrojone cząstkami i 
dyspersyjnie. Kompozyty zbrojone włóknami. Przykłady zastosowania materiałów kompozytowych. 
Konstrukcje oporowe. Projektowanie konstrukcji oporowych. Zastosowanie geowłókniny, geosiatek do stabilizacji 
zboczy i uskoków terenowych. Zasady ustalania wpływu drzew na budynki według mechanizmu opisanego we 
wzorze Driscola. 
 
Zajęcia projektowe: 
Student wykonuje zadania projektowe dla wybranych elementów konstrukcyjnych.

Literatura podstawowa: 

1. J. Pierzchlewicz, R. Jarmontowicz, Budynki murowane: materiały i konstrukcje, Wydawnictwo Arkady, 
Warszawa 1993 

2. S. Pyrak, K. Szulborski, Mechanika konstrukcji: przykłady obliczeń, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2001 
3. K. Grabiec, Konstrukcje betonowe: przykłady obliczeń statycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - 

Poznań 1995 
4. Normy EUROKOD 

Literatura dodatkowa: 

 
1. F. M. Szlęzak, Metodyka badań korozji elementów betonowych, żelbetowych i stalowych w warunkach agresji 

środowiska w budynkach inwentarskich, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1981 
2. R. Guzenda, Prognozowanie i ocena zmian wilgotności w konstrukcjach drewnianych, Wydaw. AR im. Augusta 

Cieszkowskiego, Poznań 2004 
3. M. Guminiak, J. Rakowski, Mechanika budowli: zbiór zadań z elementami ujęcia komputerowego, Państwowa 

Wyższej Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2011 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, zajęcia projektowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 
Efekty uczenia się U_01-U_03 są sprawdzane w trakcie zajęć projektowych.  
Pozostałe efekty (w zakresie wiedzy i kompetencji) w trakcie egzaminu końcowego. 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie liczby 51 punktów ze 100 możliwych do zdobycia, liczonych łącznie, 
w proporcji 50 z egzaminu końcowego i 50 z zajęć projektowych.  
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Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według zasady: 

0–50 pkt. – 2, 51-60 pkt. – 3, 61-70 pkt. – 3,5, 71-80 pkt. – 4, 81-90 pkt. – 4,5 oraz 91-100 pkt. – 5. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w zajęciach projektowych 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć projektowych 30 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Systemy i sieci komputerowe  

Nazwa w języku angielskim:  Computer systems and networks 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:  Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Grzegorz Terlikowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Grzegorz Terlikowski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności 
projektowania sieci komputerowych 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny sieci komputerowych K_W02, K_W07 

W_02 Zna warstwy sieci komputerowych w modelu OSI K_W07 

W_03 Zna protokoły komunikacyjne wykorzystywane w sieciach komputerowych K_W07, K_W08 

W_04 
Zna adresowanie, protokoły i standardy wykorzystywane powszechnie w 
Internecie 

K_W07, K_W08 

W_05 Zna podstawy projektowania i zarządzania sieciami LAN K_W07, K_W08

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zaprojektować, zrealizować i skonfigurować prostą sieć (routery, serwery,  
hosty), także z wykorzystaniem DHCP

K_U01, K_U03 

U_02 Potrafi diagnozować i usuwać usterki w sieciach komputerowych K_U01, K_U05 

U_03 Posługuje się symulatorem sieci 
K_U01, K_U06, 

K_U08,

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Uwzględnia w swoich projektach i rozwiązaniach istniejące standardy sieciowe K_K02 

K_02 
Zachowuje ciągłość dokształcania się i doskonalenia w projektowania sieci 
komputerowych K_K03 

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych definicji związanych z budownictwem, architekturą, robotyką, automatyką. 

Treści modułu kształcenia: 
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1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z technologiami sieciowymi. Pojęcie protokołu, warstwy protokołów w 
sieciach komputerowych. Budowa modelu OSI, porównanie modelu OSI i TCP/IP. Identyfikacja podstawowych 
urządzeń sieciowych i weryfikacja ustawień sieciowych. 

2. Warstwa aplikacji – wprowadzenie. Model programowanie sieciowego klient - server, gniazda (sockety) TCP. 
Przegląd podstawowych aplikacji i protokołów sieciowych: ftp, telnet, ssh, email, WWW. Realizacja prostego 
klienta TCP do ręcznej komunikacji z serwerami HTTP, SMTP, POP3. 

3. Warstwa aplikacji - adresacja i nazewnictwo. Adresacja IP i omówienie DNS.  
4. Warstwa aplikacji - zastosowania internetowe. Omówienie protokołu HTTP, SMTP i POP3, telnet, FTP, adresacji 

URL i HTML. Wykonanie i testowanie kabla prostego, krosowego, odwrotnego, Rozwiązywanie problemów 
związanych z warstwą fizyczną. Budowa sieci LAN złożonej z kilku komputerów, testowanie i monitorowanie 
sieci. 

5. Warstwa transportu – wprowadzenie. Zasady pewnego przesyłania danych w sieciach komputerowych.  
6. Warstwa transportu. Protokół TCP oraz struktura segmentu TCP, protokół UDP. Podstawy konfigurowania 

routerów Cisco. Weryfikacja i modyfikacja plików konfiguracyjnych routera. Instalacja, konfiguracja i umiejętność 
wykorzystania serwera TFTP do wysyłania i odbierania plików. 

7. Warstwa sieci – wprowadzenie. Zasady routingu, algorytm routingu Link State.  
8. Warstwa sieci. Algorytm routingu Distance Vector. Routing hierarchiczny. Adresowanie IP - adresacja routerów w 

zadanej topologii. Znaczenie klas adresów IP, podsieci, masek podsieci, konfiguracja adresu IP na interfejsach 
routera. 

9. Technologie Internetowe - sieci TCP/IP. Rys historyczny Internetu, rola aplikacji takich jak email a zwłaszcza 
WWW.  

10. Warstwa łącza danych - dostęp do medium. Kodowanie sygnałów w sieci. Rodzaje protokołów dostepu do 
medium (MAC), adresowanie fizyczne MAC. Techniki wykrywania błędów. Konfiguracja i weryfikacja działania 
protokołu RIP i OSPF w sieciach LAN. 

11. Warstwa łącza danych – technologie. Prekursor Ethernetu - ALOHA net. Protokół CSMA/CD. Ethernet oraz 
protokół ARP. Token Ring oraz FDDI. 

12. Warstwa łącza danych - urządzenia oraz elementy projektowania sieci lokalnych. Karty sieciowe, modemy, 
koncentratory, mostki, przełączniki. Topologie sieci lokalnych oraz zasady projektowania. Zespołowa realizacja 
zadanej topologii sieci. Adresowanie sieci dysponując ”nie zaadresowaną” topologią.  

13. Symulacja zaprojektowanej sieci. Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Zagrożenia bezpieczeństwa, techniki 
włamań, metody zapewniania bezpieczeństwa. Zarys technologii DES, RSA, podpis cyfrowy oraz PGP. 

14. Elementy administrowania i zarządzania sieciami. Serwery proxy oraz ściany ogniowe. Protokół SNMP. 
Praktyczna realizacja prostej sieci (routery, serwery, hosty) z wykorzystaniem DHCP. Analiza ruchu w czasie 
rzeczywistym. 

15. Elementy projektowania sieci komputerowych. Analiza wymagań użytkownika, wybrane zagadnienia 
projektowania sieci w warstwach 1 2 i 3 modelu OSI. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w sieciach 
LAN.  

Literatura podstawowa: 

1. K. Krysiak. Sieci Komputerowe - Kompendium. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 
2. T. Sheldon. Wielka Encyklopedia Sieci Komputerowych. Wydawnictwo Robomatic s.c., Wrocław 1999 

Literatura dodatkowa: 

1. Kurose J. F., Ross K. W., Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2006  

2. Akademia Sieci Cisco. CCNA Exploration, Semestr 1 - 4. PWN, Warszawa 2011 
3. Leinwand, B. Pinsky. Konfiguracja Routerów Cisco. Podstawy. Mikom, Warszawa 2002. 
4. M. Sportack. Routing IP - podstawowy podrecznik. Mikom, Warszawa 2000. 
5. M. Sportack. Sieci komputerowe. Wydawnictwo Helion 2004, 
6. R. Wright. Elementarz routingu IP. Mikom, Warszawa 1999.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane przykładami. Zamieszczanie 
na stronie internetowej zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_05 będą sprawdzane podczas kolokwium. 
Przykładowe pytania: 

 Porównaj architektury klient-serwer i peer-to-peer.  
 Wymień warstwy modelu OSI i omów rolę tych warstw. 
 Scharakteryzuj protokół Ethernet i format ramki. 
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Efekt U_01 - U_03 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach. Zadania na następne laboratorium muszą być 
dostępne tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub 
korzystając z konsultacji przygotować.  
Przykładowe zadania: 

 Opisz dokładnie co to za adres: 10.10.0.1, 192.168.0.255, 245.29.34.5. 
 Podziel sieć 201.145.23.0 na podsieci, tak aby możliwa była w nich adresacja kolejno 120, 60, 25 urządzeń. 

Podaj adresy podsieci, maski podsieci, adresy rozgłoszeniowe i zakresy adresacji urządzeń. 
 Zaprojektuj adresację małej sieci. Dobierz do niej odpowiednią topologię fizyczną i logiczną. 

Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane poprzez obserwację aktywności studenta na zajęciach oraz jego udziału w 
dyskusjach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem na ocenę. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na 
regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim  
Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 25 pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzysk 50 
pkt. 
Kolokwium odbędzie się podczas wykładu i będzie miał charakter pisemny. Można na nim uzyskać do 50 pkt. 
Kolokwium będzie zaliczone w przypadku uzyskania co najmniej 25 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po 
zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest 
następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A)

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego ćwiczenia w trakcie zajęć w semestrze. Poprawa kolokwium w trakcie zajęć w 
semestrze. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 

10 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 10 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium i obecność na nim 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Statystyka z Excelem 

Nazwa w języku angielskim:   Statistics with Excel 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Agnieszka Prusińska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Agnieszka Prusińska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie podstawowych pojęć, metod i narzędzi 
statystycznych, służących opracowywaniu i analizie 
statystycznej danych oraz formułowaniu poprawnych 
wniosków (poprawnej interpretacji wyników tej analizy) z 
wykorzystaniem komputera (program Microsoft Excel). 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 

Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu statystyki matematycznej.  
W szczególności zagadnienia niezbędne do stosowania aparatu statystycznego do 
opisu zagadnień związanych z budownictwem, inżynierią materiałową i inżynierią 
produkcji. 

K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi stosować aparat matematyczny oraz poznane metody i modele 
matematyczne do opisu zagadnień mechanicznych, konstrukcji i procesów 
technologicznych. 

K_U07 

U_02 
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje 
komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, korzystając 
z możliwości programu Microsoft Excel w zakresie statystycznej obróbki danych. 

K_U08 

U_03 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie 
dobranych źródeł z zakresu zagadnień inżynierskich i technicznych zgodnych z 
kierunkiem studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 
interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie w celu 
formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych zadań w nie w pełni 
przewidywalnych warunkach. 

K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach 
własnych i innych osób; postępuje etycznie

K_K01 

Forma i typy zajęć: wykład (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
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Wstęp do matematyki, Matematyka I, Matematyka II. 

Treści modułu kształcenia: 

 
1. Przedmiot, metody i organizacja badań statystycznych: przedmiot statystyki, podstawowe pojęcia 

statystyczne, rodzaje i organizacja badań statystycznych; 
2. Opisowa analiza struktury zjawisk masowych: typy rozkładów empirycznych jednej zmiennej; opisowe 

charakterystyki rozkładów (miary średnie, miary rozproszenia, miary asymetrii, miary koncentracji); 
3. Podstawy teorii prawdopodobieństwa: zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo, zasadnicze twierdzenia 

rachunku prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa, zmienne losowe i ich 
rozkłady teoretyczne (zmienne losowe typu ciągłego i skokowego); 

4. Teoretyczne podstawy statystyki matematycznej: statystyczna próba losowa, podstawowe rozkłady statystyk 
z próby, wprowadzenie do teorii estymacji, testowanie hipotez statystycznych; 

5. Wnioskowanie statystyczne w analizie struktury: estymacja przedziałowa parametrów rozkładu jednej 
zmiennej (przedziały ufności dla wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego, dla 
prawdopodobieństwa), zagadnienie minimalnej liczebności próby, parametryczne testy istotności, 
nieparametryczne testy istotności; 

6. Metody analizy współzależności zjawisk masowych: proste sposoby stwierdzania zależności korelacyjnej, 
test niezależności chi-kwadrat, opisowe miary siły korelacji dwóch zmiennych, związek cech niemierzalnych, 
funkcja regresji, korelacja i regresja wielu zmiennych, obliczanie współczynników korelacji i regresji z 
szeregów czasowych; 

7. Metody analizy dynamiki zjawisk masowych: pojęcia i rodzaje szeregów dynamicznych, proste metody 
badania zmian szeregu dynamicznego, indeksy indywidualne i agregatowe, model wahań w czasie, metody 
wyodrębniania tendencji rozwojowej, wyodrębnianie wahań sezonowych, wyodrębnianie wahań 
przypadkowych. 
 

Literatura podstawowa: 

1. M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 
2. W. Krysicki, J. Bartos i in., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN, 

Warszawa 1999 
3. J. Greń, Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1982 

 

Literatura dodatkowa: 

1. M. Maliński, Statystyka matematyczna wspomagana komputerowo, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000 
2. M. Parlińska, J. Parliński, Statystyczna analiza danych z Excelem, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych (prezentacja). Ćwiczenia rachunkowe z wykorzystaniem Microsoft 
Excel. Zamieszczanie na komputerach w pracowni problemów i zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 
Wszystkie efekty sprawdzane będą podczas poszczególnych zajęć i na kolokwium na koniec semestru. 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

 
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
-obecność na zajęciach – co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach,  
-uzyskanie co najmniej 51% punktów z kolokwium. 
 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa kolokwium. 
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Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Statystyka z pakietem STATISTICA 

Nazwa w języku angielskim:   Statistics with STATISTICA 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Agnieszka Prusińska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Agnieszka Prusińska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie podstawowych pojęć, metod i narzędzi 
statystycznych, służących opracowywaniu i analizie 
statystycznej danych oraz formułowaniu poprawnych 
wniosków (poprawnej interpretacji wyników tej analizy)  
z wykorzystaniem komputera (program Statstica). 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 

Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu statystyki matematycznej.  
W szczególności zagadnienia niezbędne do stosowania aparatu statystycznego do 
opisu zagadnień związanych z budownictwem, inżynierią materiałową i inżynierią 
produkcji 

K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi stosować aparat matematyczny oraz poznane metody i modele 
matematyczne do opisu zagadnień mechanicznych, konstrukcji i procesów 
technologicznych 

K_U07 

U_02 
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje 
komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, korzystając z 
pakietu Statistica. 

K_U08 

U_03 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie 
dobranych źródeł z zakresu zagadnień inżynierskich i technicznych zgodnych z 
kierunkiem studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 
interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie w celu 
formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych zadań w nie w pełni 
przewidywalnych warunkach. 

K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach 
własnych i innych osób; postępuje etycznie.

K_K01 

Forma i typy zajęć: wykład (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
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Wstęp do matematyki, Matematyka I, Matematyka II 

Treści modułu kształcenia: 

 
1. Przedmiot, metody i organizacja badań statystycznych: przedmiot statystyki, podstawowe pojęcia 

statystyczne, rodzaje i organizacja badań statystycznych; 
2. Opisowa analiza struktury zjawisk masowych: typy rozkładów empirycznych jednej zmiennej; opisowe 

charakterystyki rozkładów (miary średnie, miary rozproszenia, miary asymetrii, miary koncentracji); 
3. Podstawy teorii prawdopodobieństwa: zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo, zasadnicze twierdzenia 

rachunku prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa, zmienne losowe i ich 
rozkłady teoretyczne (zmienne losowe typu ciągłego i skokowego); 

4. Teoretyczne podstawy statystyki matematycznej: statystyczna próba losowa, podstawowe rozkłady statystyk 
z próby, wprowadzenie do teorii estymacji, testowanie hipotez statystycznych; 

5. Wnioskowanie statystyczne w analizie struktury: estymacja przedziałowa parametrów rozkładu jednej 
zmiennej (przedziały ufności dla wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego, dla 
prawdopodobieństwa), zagadnienie minimalnej liczebności próby, parametryczne testy istotności, 
nieparametryczne testy istotności; 

6. Metody analizy współzależności zjawisk masowych: proste sposoby stwierdzania zależności korelacyjnej, 
test niezależności chi-kwadrat, opisowe miary siły korelacji dwóch zmiennych, związek cech niemierzalnych, 
funkcja regresji, korelacja i regresja wielu zmiennych, obliczanie współczynników korelacji i regresji z 
szeregów czasowych; 

7. Metody analizy dynamiki zjawisk masowych: pojęcia i rodzaje szeregów dynamicznych, proste metody 
badania zmian szeregu dynamicznego , indeksy indywidualne i agregatowe, model wahań w czasie, metody 
wyodrębniania tendencji rozwojowej, wyodrębnianie wahań sezonowych, wyodrębnianie wahań 
przypadkowych. 

 

Literatura podstawowa: 

1. M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994 
2. W. Krysicki, J. Bartos i in., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN, 

Warszawa 1999 
3. J. Greń, Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1982 

 

Literatura dodatkowa: 

1. A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICATM PL. Teoria i zastosowania, 
Wyd.C.H.Beck, Warszawa 2008 

2. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1. 
Statystyki podstawowe, Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków 2006 

3. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 2. 
Modele liniowe i nieliniowe, Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków 2006 

4. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 3. 
Analizy wielowymiarowe, Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków 2006

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych (prezentacja). Ćwiczenia rachunkowe z wykorzystaniem 
STATISTICA PL. Zamieszczanie na komputerach w pracowni problemów i zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 
Wszystkie efekty sprawdzane będą podczas poszczególnych zajęć i na kolokwium na koniec semestru. 
 

Forma i warunki zaliczenia: 



  107

 
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
-obecność na zajęciach – co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach,  
-uzyskanie co najmniej 51% punktów z kolokwium. 
 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa kolokwium. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

 



  108

 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Ochrona środowiska 

Nazwa w języku angielskim:  Environmental Protection 

Język wykładowy:  język polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Zakład Inżynierii Materiałowej i Chemii Środowiska 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia  

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Maruisz Kluska, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Mariusz Kluska, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem modułu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia 
dotyczące ochrony środowiska, gleby, wód i powietrza. 
Student poznaje źródła zanieczyszczeń oraz parametry 
fizyko-chemiczne określające jakość gleby, wód i 
powietrza. Student zapoznaje się z przepisami prawnymi 
dotyczącymi ochrony środowiska w Polsce i Unii 
Europejskiej. Nabywa umiejętności praktyczne 
oznaczania zanieczyszczeń środowiska. Umie wskazać  
powiązania między konsumpcyjnym sposobem życia a 
wyczerpywaniem się zasobów naturalnych. Identyfikuje 
rozwój zrównoważony jako jedyny sposób pogodzenia 
rozwoju gospodarczego z ochroną środowiska.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student ma podstawową wiedzę o oddziaływaniach chemicznych w środowisku 
oraz procesach glebowych i wodnych, zanieczyszczeniach, gleb, wód i powietrza 
oraz wskaźnikach jakości i ich ochrony 

K_W06, K_W09 

W_02 

Student ma podstawową wiedzę o głównych pierwiastkach w skorupie ziemskiej, 
efekcie cieplarnianym, odpadach komunalnych i przemysłowych, oraz 
antropogenicznym wpływie na środowisko. Wie jakie działania należy podejmować 
w celu ochrony środowiska 

K_W06, K_W09 

W_03 
Student zna działanie podstawowych przyrządów mających zastosowanie w 
badaniach ochrony środowiska 

K_W06, K_W09, 
K_W12

W_04 
Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym, 
w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy

K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Student umie określić przyczyny i skutki degradacji środowiska. K_U01 

U_02 

Student umie praktycznie zastosować normy i standardy służące do oceny jakości 
środowiska. Potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę z zastosowaniem 
podstawowych przyrządów mających zastosowanie w badaniach chemii 
środowiska. 

K_U01, K_U08, 
K_U16 

U_03 Potrafi formułować własne opinie na temat roli chemii w ochronie środowiska. K_U01, K_U08 



  109

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do stosowania norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, 
postępuje etycznie

K_K01, K_K04 

Forma i typy zajęć: 
Wykład (15 h) konwencjonalny wspomagany środkami audiowizualnymi, eksperyment 
laboratoryjny (30 h), pomiar z obliczeniami 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej, zagadnień dotyczących stanu i skutków zanieczyszczenia 
środowiska. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Ochrona środowiska naturalnego w Polsce. Rozwiązania prawne w systemie ochrony środowiska. 
2. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska - struktura i zadania. Monitoring Środowiska.  
3. Jakość środowiska naturalnego w Polsce. Emisja czynników szkodliwych do powietrza i wód. Odpady.  
4-5. Główne pierwiastki w skorupie ziemskiej.  Procesy degradacyjne glebowe. Antropogeniczne wpływy na 
środowisko naturalne. 
6-7. Wody powierzchniowe i podziemne. Zanieczyszczenia wód. Prawo dotyczące jakości wód i ich ochrony. 
8. Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, trwałe zanieczyszczenia organiczne. 
9-10. Odpady komunalne. Odpady przemysłowe. Gospodarowanie odpadami. 
11. Środowiskowe skutki globalnego ocieplenia i niszczenia ozonosfery 
12. Zdrowotne skutki zmian środowiskowych – choroby cywilizacyjne. 
13. Metody zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.  
14. Środki i instrumenty ochrony środowiska. Innowacje a ochrona środowiska naturalnego. 
12. Czyste źródła energii – alternatywą dla degradacji i kurczących się zasobów środowiska 
 
Laboratorium:   
Analiza próbek środowiskowych wg norm: oznaczanie wybranych wskaźników jakości środowiska: pH, zasadowości, 
twardości, związków azotu (jonów amonowych i azotanów), fosforanów, tlenu rozpuszczonego, chemicznego i 
biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chlorków, metali ciężkich, przewodnictwa roztworów wodnych. 

Literatura podstawowa: 

1. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa 2010 
2. Pullin A. S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa 2007. 
3. Red. P. Kosobucki, B. Buszewski, Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska, część II. 

Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb .Praca zbiorowa. UMK, Toruń, 2016 
4. Małachowski K. Gospodarka a środowisko i ekologia. Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o. 2008. 

Literatura dodatkowa: 

1. Normy szczegółowe polskie i europejskie dot. oznaczania jakości wód. Roczniki GUS – dane statystyczne o 
stanie środowiska w Polsce. 

2. Air PollutionXVII, Editors: C.A.Brebbia , V.Popov, Wessex Institute of Technology, UK, WITPress, Boston. 
2009, 449pp. (eng.)  

3. M. Kucharski, Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń: wybrane zagadnienia i ćwiczenia 
laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2013. 

4. H. Elbanowska, J. Zerbe, J. Siepak, Fizyczno-chemiczne badania wód, UAM, Poznań, 1999. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Laboratorium: umiejętności wykonania oznaczania 
wybranych wskaźników zanieczyszczeń środowiska na podstawie przeprowadzonych analiz. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty uczenia się osiągane przez studenta sprawdzone będą na kolokwium na koniec zajęć w semestrze. 

Forma i warunki zaliczenia: 
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Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie wszystkich przewidzianych ćwiczeń oraz zdobycie przynajmniej 
51% z kolokwium 
 

Przedział % 0-50 50,1-60 60,1-70 70,1-80 80,1-90 90,1-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 
Poprawy: Jednorazowa poprawa kolokwium w sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS*: 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w laboratorium, wykonywanie, zaliczenie  30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do laboratorium i 
opracowanie sprawozdań  

25 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot: 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Recykling 

Nazwa w języku angielskim:  Recycling 

Język wykładowy:  język polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Zakład Inżynierii Materiałowej i Chemii Środowiska 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia  

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Mariusz Kluska, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Mariusz Kluska, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem modułu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia 
dotyczące charakterystyki i rodzajów odpadów oraz 
recyklingu. Student zapoznaje się również z przepisami 
prawnymi dotyczącymi recyklingu w Polsce i Unii 
Europejskiej. Nabywa umiejętności praktycznego 
wykorzystania recyklingu i gospodarki odpadami. Umie 
wskazać powiązania między konsumpcyjnym sposobem 
życia a powstawaniem odpadów. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student posiada wiedzę z zakresu terminologii, podstawowych pojęć i problemów 
z zakresu odpadów różnego pochodzenia oraz sposobów ich usuwania i 
zagospodarowywania. 

K_W04, K_W09 

W_02 Student zna rodzaje odpadów, ich klasyfikację oraz sposoby ich unieszkodliwiania K_W04, K_W06 

W_03 
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych w 
zakresie gospodarki odpadami w Polsce oraz możliwości pozyskiwania środków 
UE na zagospodarowywanie i utylizację odpadów

K_W06, K_W09, 
K_W13 

W_04 
Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym, 
w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy

K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi wskazać możliwości ograniczania ilości odpadów różnego 
pochodzenia, względnie wskazać technologię bezodpadową. K_U01 

U_02 
Student umie ocenić zagrożenie i wpływ na środowisko różnych rodzajów 
odpadów oraz posiada umiejętność krytycznej analizy rozważanego problemu z 
zakresu recyklingu i utylizacji odpadów

K_U01, K_U08, 
K_U16 

U_03 Student potrafi formułować własne opinie na temat recyklingu i utylizacji odpadów. K_U01, K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Student rozumie i ma świadomość ważności prowadzenia procesów recyklingu i 
utylizacji odpadów. Rozumie potrzebę i konieczność informowania społeczeństwa 
o korzystnych i niekorzystnych aspektach recyklingu i utylizacji odpadów. Potrafi 
mówić o recyklingu w sposób zrozumiały.

K_K01, K_K02 
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Forma i typy zajęć: 
Wykład (15 h) konwencjonalny wspomagany środkami audiowizualnymi, eksperyment 
laboratoryjny (30 h), pomiar z obliczeniami 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej. Znajomość podstawowej wiedzy na temat zależności pomiędzy 
działalnością gospodarczą człowieka a środowiskiem przyrodniczym.

Treści modułu kształcenia: 

1. Wprowadzenie do wykładu – podstawowe definicje i pojęcia. Regulacje prawne Polskie i UE dotyczące recyklingu. 
Klasyfikacja odpadów.  
2. Charakterystyka odpadów komunalnych. Gromadzenie, usuwanie i odzysk odpadów komunalnych.  
3. Sposoby unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Ceramizacja jako technologia unieszkodliwiania odpadów. 
4. Charakterystyka i podział odpadów przemysłowych.  
5. Zasady i kierunki gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. 
6. Charakterystyka i podział odpadów organicznych. 
7. Charakterystyka i gospodarcze wykorzystanie odpadów energetycznych. 
8. Charakterystyka i metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz ich wpływ na środowisko naturalne.  
9. Klasyfikacja i charakterystyka osadów ściekowych oraz metody ich unieszkodliwiania.  
10. Odpady opakowaniowe – rodzaje i uwarunkowania prawne dotyczące ich zagospodarowania. Regulacje prawne 
dotyczące gospodarki odpadami w krajach UE oraz w Polsce. 
11. Metody recyklingu i odzysku surowców wtórnych. Recykling jako kompleksowa metoda ochrony środowiska 
naturalnego. 
12. Wymagania jakościowe dotyczące produktów recyklingu w aspekcie ich wykorzystania.  
13. Możliwości pozyskiwania paliw alternatywnych.  
14-15. Techniki recyklingu wybranych grup produktów: opakowań, wyrobów z tworzyw sztucznych, gumy, sprzętu 
AGD, złomu metali i produktów niemetalowych. 
 
Laboratorium:  
Zajęcia wprowadzające, omówienie zasad BHP, tematyki i zasad zaliczenia przedmiotu. Recykling odpadów z 
tworzyw sztucznych – badanie podatności na recykling tworzyw sztucznych. Badanie procesów rozdzielania zawiesin 
w procesach recyklingu metodami fizycznymi. Recykling odpadów celulozowych (papier, tektura) - badanie ich 
właściwości i wykorzystywanie odpadów papierowych. Zajęcia laboratoryjne prowadzone na specjalistycznych 
stanowiskach laboratoryjnych z wykorzystaniem technik komputerowych w badaniach i analizie wyników pomiarów 
(zajęcia wyjazdowe do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej). 
Badania i analiza procesu technologicznego odzysku odpadów na przykładzie Zakładu Utylizacji Odpadów w 
Siedlcach (zajęcia wyjazdowe). Ocena laboratoryjna segregacji odpadów. Kompostowanie odpadów zielonych i 
innych odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie (zajęcia wyjazdowe do Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej). 

Literatura podstawowa: 

1. Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa, 2007. 
2. Kijeński J., Błędzki A.K., Jeziórska R.: Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, Warszawa 2011 
3. J.W. Wandrasz, J. Biegańska, Odpady niebezpieczne. Podstawy teoretyczne. Wyd. Politechnika Śląska, 

Gliwice 2003 

Literatura dodatkowa: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628). 
2. Ulewicz M., Siwka J.: Procesy odzysku i recyklingu wybranych materiałów. Wyd. Politechniki 

Częstochowskiej, Częstochowa 2010 
3. K. d’Obyrn, E. Szalińska, Odpady komunalne – zbiórka, recykling, unieszkodliwianie, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków, 2005. 
4. Żakowska H.: Recykling odpadów opakowaniowych. COB-RO, Warszawa 2005. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Laboratorium: poznanie praktycznej strony recyklingu 
i gospodarki odpadami 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
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Efekty uczenia się osiągane przez studenta sprawdzone będą na kolokwium na koniec zajęć w semestrze. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie wszystkich przewidzianych ćwiczeń oraz zdobycie przynajmniej 
51% z kolokwium 
 

Przedział % 0-50 50,1-60 60,1-70 70,1-80 80,1-90 90,1-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 
Poprawy: Jednorazowa poprawa kolokwium w sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS*: 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w laboratorium, wykonywanie, zaliczenie  30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do laboratorium i 
opracowanie sprawozdań  

25 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot: 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Drgania mechaniczne 

Nazwa w języku angielskim:   Mechanical vibrations 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:    2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. dr hab. inż. Jerzy Filipiak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. inż. Jerzy Filipiak 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zrozumienie roli zjawiska drgań w konstrukcjach 
mechanicznych. 
Uzyskanie wiedzy i umiejętności modelowania 
mechanicznych układów drgających, obejmującej budowę 
równań ruchu i podstawowe metody ich rozwiązywania.     
Pokazanie praktycznego aspektu i możliwości 
wykorzystania poznanych modeli teoretycznych                  
w aplikacjach inżynierskich. 
Wykształcenie w studencie świadomości potrzeby 
samodzielnej pracy w celu doskonalenia nabywanych 
umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie rolę zjawiska drgań w konstrukcjach mechanicznych. K_W02 

W_02 
Zna i rozumie wiedzę z zakresu teorii drgań niezbędną do opisu i analizy drgań 
układów mechanicznych.  

K_W03 

W_03 Zna i rozumie zjawisko rezonansu w drganiach układów mechanicznych.  K_W03 

W_04 Zna i rozumie działanie czujników drgań.   K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi przeprowadzić analizę drgań harmonicznych.  K_U06 

U_02 
Potrafi sformułować matematyczne równania drgań dyskretnego układu 
mechanicznego, rozwiązać je i zinterpretować otrzymane rozwiązania.

K_U06 

U_03 
Potrafi wyznaczyć częstotliwości własne i postacie drgań swobodnych z równań 
drgań układów ciągłych.  

K_U06 

U_04 
Potrafi przeprowadzić analizę rezonansową układów liniowych o jednym stopniu 
swobody. 

K_U06 

U_05 Potrafi dobrać czujniki drgań do monitorowania drgań układów mechanicznych. K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podnoszenia swoich kwalifikacji z poszanowaniem własności 
intelektualnej w działaniach własnych oraz innych; postępuje etycznie.

K_K01, K_K03 
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K_02 Jest gotów do samodzielnego myślenia i działania, wykazuje się inicjatywą K_K04 

Forma i typy zajęć:  Wykłady (15 godz.), ćwiczenia rachunkowe (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

1. Klasyfikacja drgań. Ruch harmoniczny. Składanie drgań harmonicznych. Elementy analizy harmonicznej.  
2. Modele układów drgających. Układanie równań ruchu. Metoda Lagrange^a II rodzaju. Linearyzacja układów 

pierwotnie nieliniowych. Drgania swobodne układów liniowych o jednym stopniu swobody.  
3. Drgania wymuszone układów liniowych o jednym stopniu swobody. Drgania wymuszone siłą harmoniczną. 

Rezonans. 
4. Drgania swobodne układów liniowych o wielu stopniach swobody. Częstości własne i postacie drgań 

swobodnych. Drgania wymuszone siłami harmonicznymi. Rezonanse. 
5. Drgania układów ciągłych. Równania drgań układów ciągłych w postaci równań falowych. Drgania swobodne 

układów ciągłych.  
6. Opis drgań układów ciągłych metodami przybliżonymi. 
7. Monitorowanie drgań. Czujniki drgań. 

Literatura podstawowa: 

 
1. K. Arczewski, J. Pietrucha, J. T. Szuster. Drgania układów fizycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2014 
2. T. Kucharski, Drgania mechaniczne, WNT, Warszawa 2015 
 

Literatura dodatkowa: 

 
1. Z. Osiński, Teoria drgań, PWN, Warszawa, 1980 
2. J. Giergiel, Drgania mechaniczne, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000 
3. C. Cempel, Drgania mechaniczne – wprowadzenie, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1982 
4. Z. Parszewski, Drgania i dynamika maszyn, WNT, Warszawa, 1982 
5. S. Kaliski i inni, Drgania i fale w ciałach stałych, PWN, Warszawa 1966 
6. S. Woroszył, Przykłady i zadania z teorii drgań., PWN, Warszawa, 1976 
7. Z. Osiński, Zbiór zadań z teorii drgań., PWN, Warszawa, 1987 
8. K. Marchelek, S. Berczyński, Drgania mechaniczne – zbiór zadań z rozwiązaniami., Wydawnictwo 

Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1986 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 
Efekty uczenia się W_01-W_04 oraz U_01-U_05 , będą sprawdzane w trakcie ćwiczeń rachunkowych.  
Efekty w zakresie wiedzy weryfikowane są w trakcie zaliczenia końcowego przedmiotu. 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

 
1. Forma zaliczenia przedmiotu – zaliczenie z oceną. 
2. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych.  
3. Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według tabelki:  
 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 

Bilans punktów ECTS: 
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Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach rachunkowych 15 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń rachunkowych 5 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Drgania i fale 

Nazwa w języku angielskim:   Waves and vibrations 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:    2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. dr hab. inż. Jerzy Filipiak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. inż. Jerzy Filipiak 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zrozumienie roli zjawiska drgań w konstrukcjach 
mechanicznych. 
Uzyskanie wiedzy i umiejętności modelowania 
mechanicznych układów, obejmującej budowę równań 
ruchu, podstawowe metody ich rozwiązywania.                   
Pokazanie praktycznego aspektu i możliwości 
wykorzystania poznanych modeli teoretycznych                  
w aplikacjach inżynierskich. 
Wykształcenie w studencie świadomości potrzeby 
samodzielnej pracy w celu doskonalenia nabywanych 
umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie rolę zjawiska drgań w konstrukcjach mechanicznych. K_W02 

W_02 
Zna i rozumie wiedzę z zakresu teorii drgań niezbędną do opisu i analizy drgań 
układów mechanicznych.  

K_W03 

W_03 Zna i rozumie zjawisko rezonansu w drganiach układów mechanicznych.  K_W03 

W_04 
Zna i rozumie rolę sejsmometrów w sejsmologii poszukiwawczej                               
i ostrzegawczej. 

K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi przeprowadzić analizę drgań harmonicznych.  K_U06 

U_02 
Potrafi sformułować matematyczne równania drgań dyskretnego układu 
mechanicznego, rozwiązać je i zinterpretować otrzymane rozwiązania.

K_U06 

U_03 
Potrafi wyznaczyć częstotliwości własne i postacie drgań swobodnych z równań 
drgań układów ciągłych.  

K_U06 

U_04 
Potrafi wykonać analizę rezonansową układów liniowych o jednym stopniu 
swobody. 

K_U06 

U_05 
Potrafi przeprowadzić analizę doboru sejsmometru do monitorowania fal 
sejsmicznych. 

K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podnoszenia swoich kwalifikacji z poszanowaniem własności K_K01, K_K03 
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intelektualnej w działaniach własnych oraz innych; postępuje etycznie. 

K_02 Jest gotów do samodzielnego myślenia i działania, wykazuje się inicjatywą K_K04 

Forma i typy zajęć:  Wykłady (15 godz.), ćwiczenia rachunkowe (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

 
1. Klasyfikacja drgań. Ruch harmoniczny. Składanie drgań harmonicznych. Elementy analizy harmonicznej.  
2. Modele układów drgających. Układanie równań ruchu. Metoda Lagrange^a II rodzaju. Linearyzacja układów 

pierwotnie nieliniowych.  Drgania swobodne układów liniowych o jednym stopniu swobody.  
3. Drgania wymuszone układów liniowych o jednym stopniu swobody. Drgania wymuszone siłą harmoniczną. 

Rezonans. 
4. Drgania swobodne układów liniowych o wielu stopniach swobody. Częstości własne i postacie drgań 

swobodnych  
5. Drgania układów ciągłych. Równania drgań układów ciągłych w postaci równań falowych.  
6. Rodzaje fal mechanicznych. Fale objętościowe poprzeczne i podłużne, fale powierzchniowe. 
7. Fale sejsmiczne. Sejsmologia poszukiwawcza i kopalniana. 
8. Sejsmometry. 

 

Literatura podstawowa: 

 
1. K. Arczewski, J. Pietrucha, J. T. Szuster. Drgania układów fizycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2014 
2. T. Kucharski, Drgania mechaniczne, WNT, Warszawa 2015 
3. J. Ginter, Fizyka fal, PWN, Warszawa 1993 
4. A. Januszajtis, Fizyka dla politechnik – fale, Tom III, PWN 1986 

Literatura dodatkowa: 

1. J. Giergiel, Drgania mechaniczne, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2000 
2. Z. Osiński, Teoria drgań, PWN, Warszawa, 1980 
3. S. Kaliski i inni, Drgania i fale w ciałach stałych, PWN, Warszawa 1966 
4. Z. Parszewski, Drgania i dynamika maszyn., WNT, Warszawa 1982 
5. S. Woroszył, Przykłady i zadania z teorii drgań., PWN, Warszawa, 1976 
6. Z. Osiński, Zbiór zadań z teorii drgań., PWN, Warszawa 1987 
7. K. Marchelek, S. Berczyński, Drgania mechaniczne – zbiór zadań z rozwiązaniami., Wydawnictwo 

Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1986. 
8. F. S. Crawford, Fale, PWN, Warszawa 1972

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia laboratoryjne 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 
Efekty uczenia się W_01-W_04 oraz U_01‐U_05 – są sprawdzane w trakcie ćwiczeń rachunkowych. Efekty w 
zakresie wiedzy weryfikowane będą w trakcie zaliczenia końcowego przedmiotu. 
 

Forma i warunki zaliczenia: 
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1. Forma zaliczenia przedmiotu – zaliczenie z oceną. 
2. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych.  
3. Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według tabelki:  
 

 
Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach rachunkowych 15 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń rachunkowych 5 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Procesy inwestycyjne w budownictwie 

Nazwa w języku angielskim:   Investment processes in construction 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Katedra Organizacji i Zarządzania 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   czwarty 

Semestr:   siódmy 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. dr hab. Yury Pauliuchuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. dr hab. Yury Pauliuchuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
podstawami i specyfiką procesu inwestycyjnego w 
budownictwie, procedurą administracyjną i budowlaną, 
dokumentacją towarzyszącą prowadzeniu inwestycji, 
prawami i obowiązkami uczestników procesu 
inwestycyjnego. Szczególny nacisk położony jest na 
sporządzanie i interpretowanie harmonogramów 
sieciowych realizacji procesów inwestycyjnych w 
budownictwie.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student ma ogólną wiedzę w zakresie przebiegu i etapów procesu inwestycyjnego 
w budownictwie oraz w zakresie obowiązujących regulacji formalno- prawnych; 

K_W05 

W_02 
Zna podstawowe funkcje poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego, 
posiada ogólną wiedzę w zakresie dokumentacji budowy i jej prowadzenia, zna 
procedury FIDIC; 

K_W05 

W_03 Zna zasady obliczenia efektywności ekonomicznej procesu inwestycyjnego; K_W05 

W_04 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z modelowaniem sieciowym. K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi pozyskiwać informacje z zakresu działalności inwestycyjno-
budowlanej z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł; 

K_U01 

U_02 
Potrafi opisać i scharakteryzować dokumenty związane z organizacją procesu 
inwestycyjnego; K_U02, K_U22 

U_03 
Potrafi opracować i zoptymalizować harmonogram sieciowy realizacji wybranych 
robót budowlanych według przyjętych kryteriów.

K_U22 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji zawodowych; 

K_K03 

K_02 Jest gotów do myślenia i działania w sposób samodzielny i przedsiębiorczy. K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykład (15 godz.), ćwiczenia audytoryjne (30 godz.) 
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość ogólnych zagadnień z zakresu budownictwa. 

Treści modułu kształcenia: 

 
1. Podstawowe pojęcia związane z procesem inwestycyjnym. Budownictwo jako obiekt inwestycji i jego 

specyfika. 
2.  Cykl inwestycyjny. Etapy i fazy procesu inwestycyjnego. Ciągi czynności w procesie inwestycyjnym. 
3.  Zadania uczestników procesu inwestycyjnego. 
4. Podstawy prawne procesu inwestycyjnego w budownictwie. 
5. Dokumentacja w procesie inwestycyjnym. Rodzaje umów zawieranych pomiędzy uczestnikami budowlanego 

procesu inwestycyjnego.  
6. Kontrakty na roboty budowlane realizowane wg procedur FIDIC. 
7. Ocena efektywności ekonomicznej procesu inwestycyjnego.  
8. Projektowanie i optymalizacja procesów inwestycyjnych w budownictwie na podstawie metod modelowania 

sieciowego (CPM, PERT). 
9. Zastosowanie metod sieciowych w procesie decyzyjnym podczas realizacji inwestycji budowlanych. 
 

Literatura podstawowa: 

 
1. A.Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, Proces inwestycji budowlanych, Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2015. 
2. W. Kietliński, J. Janowska, C. Woźniak, Proces inwestycyjny w budownictwie, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007 
3. A. Werner, Zarządzanie w procesie inwestycyjnym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 1998 
 

Literatura dodatkowa: 

 
1. K. Małysa, Nowe regulacje procesu inwestycyjno-budowlanego, Wyd. Zakamycze, Kraków 2004 
2. I. Weiss, R. Jurga, Inwestycje budowlane, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.  
3. K. Jaworski, Podstawy organizacji budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.  
4. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania. Bariery. 

Perspektywy, Warszawa 2009. 
5. Poradnik Kierownika Budowy, Wydawnictwo Forum, Warszawa 2007.  
6. Obowiązujące akty prawne dotyczące organizacji procesu inwestycyjnego. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

 
Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych.  

Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem analiz sytuacyjnych pozwalających na kształtowanie umiejętności 
zastosowania wiedzy teoretycznej (praca grupowa) oraz z zastosowaniem metody projektu. 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

 
Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego/ustnego 
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.  
 
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę projektu oraz ocenę analiz 
sytuacyjnych.  
 
Weryfikacja kompetencji społecznych odbywa się poprzez ocenę aktywności studenta, sposobów argumentowania 
własnych poglądów, a także podejmowanych przez niego decyzji i wyborów w trakcie zadań wykonywanych 
indywidualnie bądź zespołowo. 
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Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. 
Procentowy zakres ocen z zaliczenia:  
91 – 100% –  bdb 
81 – 90%   –  db+ 
71 – 80%   –  db 
61 – 70%   –  dst+ 
51 – 60%   –  dst 
50 – 0%     –  ndst 
 
Ocena z ćwiczeń uwzględnia: 
- ocenę z projektu – max. 15 pkt., 
- ocenę z analiz sytuacyjnych – max. 15 pkt. 
 
Punktowy zakres ocen z ćwiczeń: 
27,5 – 30,0 pkt – bdb 
24,5 – 27,0 pkt – db+ 
24,0 – 21,5 pkt – db 
18,5 – 21,0 pkt – dst+ 
15,5 – 18,0 pkt – dst 
 
Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik kolokwium z wykładów 
oraz w 50% zaliczenie ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Infrastruktura a środowisko 

Nazwa w języku angielskim:   Infrastructure and Environment 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Katedra Logistyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   czwarty 

Semestr:   siódmy 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Radosław Korneć 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Radosław Korneć 

Założenia i cele przedmiotu: 

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu 
infrastruktury i środowiska. 
2. Wskazanie relacji między infrastrukturą a środowiskiem 
oraz wynikających z nich problemów prawnych, 
ekonomicznych i środowiskowych. 
3. Nabycie umiejętności analizy i oceny stanu 
infrastruktury oraz proponowania nowych rozwiązań 
infrastrukturalnych.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie istotę, klasyfikację i zakres obszarowy infrastruktury; K_W08 

W_02 
Zna i rozumie przyczyny istniejącego stanu rozwoju infrastruktury oraz skutki 
oddziaływań infrastruktury na funkcjonowanie jej otoczenia;

K_W06 

W_03 Zna i rozumie relacje zachodzące pomiędzy środowiskiem a infrastrukturą. K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Posiada umiejętność proponowania rozwiązań w zakresie rozwoju infrastruktury; K_U01 

U_02 
Potrafi ocenić wpływ wybranych komponentów infrastruktury na środowisko oraz 
identyfikować wynikające z tej oceny problemy prawne i ekonomiczne; K_U01, K_U18 

U_03 Potrafi analizować i oceniać stan infrastruktury. K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student prawidłowo ocenia własny poziom wiedzy oraz umiejętności zawodowych 
oraz gotów do pogłębiania kompetencji zawodowych.

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład (15 godz.), ćwiczenia audytoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 

Treści modułu kształcenia: 
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1. Pojęcie i znaczenie infrastruktury 
2. Instytucje i prawo ochrony środowiska w Polsce 
3. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w gospodarce 
4. Problemy zmniejszania emisyjności gospodarki 
5. Infrastruktura transportu drogowego 
6. Infrastruktura transportu kolejowego 
7. Gospodarka odpadami  

Koncepcje poprawiające jakość życia w aglomeracjach miejskich 

Literatura podstawowa: 

1. M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, D. Drzazga, Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Wyd. UŁ, Łódź 
2014. 

2. M. Horodyńska, Ekologistyka i zagospodarowanie odpadów, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017. 
3. D. Stawasz, D. Sikora–Fernandez, Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju 

współczesnych miast, Wyd. UŁ, Łódź 2016. 

Literatura dodatkowa: 

1. K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu. Europa, Polska – teoria i praktyka, Wyd. PWN, 
Warszawa 2018 

2. J. Gronowicz, Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Wyd. ITiE, Poznań–Radom 2004 
3. B. Guziejewska (red.), Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse, Wyd. UŁ, Łódź 2016 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych.  

Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem analiz sytuacyjnych pozwalających na kształtowanie umiejętności 
zastosowania wiedzy teoretycznej (praca grupowa) oraz z zastosowaniem metody projektu. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego/ustnego 
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.  
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę projektu oraz ocenę analiz 
sytuacyjnych.  
Weryfikacja kompetencji społecznych odbywa się poprzez ocenę aktywności studenta, sposobów argumentowania 
własnych poglądów, a także podejmowanych przez niego decyzji i wyborów w trakcie zadań wykonywanych 
indywidualnie bądź zespołowo. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. 
Procentowy zakres ocen z zaliczenia:  
91 – 100% –  bdb 
81 – 90%   –  db+ 
71 – 80%   –  db 
61 – 70%   –  dst+ 
51 – 60%   –  dst 
50 – 0%     –  ndst 
 
Ocena z ćwiczeń uwzględnia: 
- ocenę z projektu – max. 15 pkt., 
- ocenę z analiz sytuacyjnych – max. 15 pkt. 
 
Punktowy zakres ocen z ćwiczeń: 
27,5 – 30,0 pkt – bdb 
24,5 – 27,0 pkt – db+ 
24,0 – 21,5 pkt – db 
18,5 – 21,0 pkt – dst+ 
15,5 – 18,0 pkt – dst 
 
Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik kolokwium z wykładów 
oraz w 50% zaliczenie ćwiczeń. 
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Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Seminarium dyplomowe 

Nazwa w języku angielskim:   Diploma seminar  

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  trzeci, czwarty  

Semestr:   szósty, siódmy 

Liczba punktów ECTS:   15 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Promotorzy  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Promotorzy, promotorzy pomocniczy lub opiekunowie 
dyplomantów

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z metodyką przygotowania pracy 
dyplomowej i jej ustnej prezentacji, jak też przygotowanie studenta do egzaminu 
dyplomowego.  
Celem przedmiotu jest także weryfikacja umiejętności wykonania przez 
studentów zaawansowanego projektu inżynierskiego. Realizacja tego celu wiąże 
się z osiągnięciem następujących celów szczegółowych: 
- umiejętność opracowania prawidłowego harmonogramu prac zarówno pod 
względem chronologicznym jak kalendarzowym, 
- umiejętność systematycznej pracy nad projektem, zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem, 
- umiejętność rozwiązywania problemów o charakterze inżynierskim oraz 
prezentowania opracowanych rozwiązań, 
- umiejętność raportowania postępów w pracy, 
- umiejętność przygotowania pisemnego opracowania w postaci pracy 
dyplomowej towarzyszącej dyplomowemu projektowi inżynierskiemu.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku 
K_W01, K_W02, 

K_W04 

W_02 Zna podstawowe narzędzia prowadzenia pomiarów/badań i obliczeń K_W03, K_W12 

W_03 
Ma wiedzę z różnych dyscyplin niezbędną do realizacji projektu związanego z 
przygotowywaniem pracy dyplomowej.

K_W05 

W_04 
Ma pogłębioną wiedzę z dyscypliny związanej z realizowaną pracą dyplomową, 
zna genezę, wyzwania i perspektywy rozwoju tego obszaru wiedzy

K_W05, K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI   

U_01 

Potrafi docenić rolę dobrej dokumentacji technicznej na przykładzie dokumentacji 
własnego projektu związanego z pracą dyplomową; potrafi zgodnie z podaną 
specyfikacją zaprojektować oraz zrealizować urządzenie, system lub proces 
stosując odpowiednie metody, techniki i narzędzia.

K_U14 

U_02 
Potrafi trafnie diagnozować problem, potrafi dostrzegać prawidłowości 
występujące w obrębie badanego problemu

K_U19, K_U21 

U_03 Potrafi dobierać i właściwe wykorzystać źródła literaturowe do będącego K_U01 
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przedmiotem pracy - problemu 

U_04 
Potrafi stosować podstawowe metody, techniki oraz dobierać narzędzia 
odpowiednie do rozwiązywania problemów w zakresie związanym z 
przygotowywaniem pracy dyplomowej.

K_U07, K_U20 

U_05 Potrafi planować, analizować, oceniać i wyciągać wnioski 
K_U03, K_U08, 

K_U17 

U_06 
Potrafi redagować spójną i logiczną wypowiedź ustną i pisemną z wykorzystaniem 
poprawnej i profesjonalnej terminologii

K_U02, KU05 

U_07 
Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do czytania 
dokumentacji materiałów i produktów, czytania opisów zagadnień, schematów lub 
korzystania ze specjalistycznych filmów instruktażowych angielskojęzycznych 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do przestrzegania zasad intelektualnej; postępuje etycznie K_K01  

K_02 Jest gotów do rozpowszechniania aktualnej wiedzy K_K02 

K_03 
Jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych 

K_K03 

Forma i typy zajęć:  Seminarium dyplomowe (30 godz. + 30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość treści nauczania w dotychczasowym przebiegu studiów.  

Znajomość programów komputerowych do edycji, opracowania wyników oraz ich prezentacji.  

Treści modułu kształcenia: 

Treści modułu kształcenia zawierają elementy wszystkich wykładów przewidzianych kursem I stopnia studiów 
inżynierskich na studiowanym kierunku i wybranej specjalności. Największy nacisk jest położony na podnoszenie 
umiejętności i kompetencji w zakresie opracowywania i prezentowania wyników oraz korzystania z fachowej 
literatury, także w języku angielskim. 

 Główne zagadnienia: 

1. Rola zajęć seminaryjnych i promotora w tworzeniu pracy.  

2. Precyzowanie obszaru zainteresowań dyplomantów. Omówienie przez prowadzącego proponowanej 
tematyki prac dyplomowych. 

3. Sposoby zbierania materiałów źródłowych. Omówienie przez prowadzącego źródeł informacji naukowej oraz 
sposobów jej wyszukiwania i wykorzystywania. 

4. Omówienie przez prowadzącego zasad przygotowywania treści referatów i ich multimedialnej prezentacji.  

5. Prezentacja przez studentów referatów z zakresu wstępnie wybranej tematyki i celów ich prac dyplomowych 
– z wykorzystaniem środków multimedialnych, dyskusja i ewentualna korekta tematów prac.  

6. Dyskusja mająca na celu ostateczne sformułowanie tematów prac dyplomowych i określenie ich zakresu. 

7. Układ pracy dyplomowej. Konstrukcja poszczególnych rozdziałów i ich rola w całości pracy.  

a. Omówienie zasad redagowania pracy dyplomowej i kryteriów jej oceny.  

b. Omówienie poszczególnych etapów procesu realizacji projektów dyplomowych 

c. Wymogi edytorskie – układ tekstu na stronie, typografia tekstu, pisownia nazw obcych i skrótów, składnia 
i ortografia. Wymogi konstrukcyjne ilustracji (tabel, wykresów, schematów, rycin, fotografii).  

d. Tworzenie bibliografii i zasady powołań literaturowych. Ustalanie spisów treści poszczególnych prac. 
Dyskusja nad metodyką postępowania w przygotowaniu pracy. Rola adiustacji tekstu. 

8. Prezentacja wyników realizacji określonych harmonogramami poszczególnych etapów pracy studentów nad 
projektami dyplomowymi, dyskusja i ewentualne zalecenia korygujące.  

9.  Omówienie zasad postępowania związanych z działaniem Archiwum Prac Dyplomowych (APD). 

10. Omówienie przebiegu egzaminu dyplomowego i obowiązującego na nim zestawu pytań. 

Literatura podstawowa: 

Specyficzna dla danej dziedziny i konkretnego tematu zlecona przez opiekuna/promotora pracy oraz samodzielnie 
wyszukane przez studenta w dostępnych źródłach (również elektronicznych) zarówno w języku polskim jak i obcym 
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oraz, m.in. 
1. Zarządzenie nr 26/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 22 kwietnia 

2016 roku w sprawie określenia warunków, jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa oraz zasad ich 
archiwizowania  

2. R. Kozłowski, Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i 
Internetu, Warszawa 2009. 

3. W. Młyniec, S. Ufnalska, Scientific Communications, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.

Literatura dodatkowa: 

1. M. Cieślarczyk (red.), Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych i podyplomowych, 
Warszawa 2002.  

2. Z. Stachowiak, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.  
3. W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.  
4. R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004. 
5. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005. 
6. T. Rawa, Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2012.  
7. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009. 
8. J. Majchrzak, T. Mendel, „Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych” Poradnik pisania prac 

promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Poznań 2009.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metoda słowna problemowa, dyskusja, prezentacja multimedialna, prezentacja ustna. 

Prezentacja celów pracy dyplomowej 

Prezentacja koncepcji pracy dyplomowej z zastosowaniem informatycznych programów, systemów oraz technik 
audiowizualnych 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikację założonych efektów uczenia się dokonują w sposób ciągły prowadzący seminaria dyplomowe na 
podstawie udziału w dyskusji oraz podczas przedstawianych prezentacji na poszczególnych etapach pracy 
dyplomowej (I – uzasadnienie wyboru tematu, studia literaturowe, II – postawienie hipotezy, omówienie wybranej 
metody badawczej i przedstawienie uzyskanych wyników/projektów/rozwiązań, wnioski, weryfikacja postawionej 
hipotezy) 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenia seminarium dyplomowego dokonuje się na podstawie udziału w zajęciach, przedstawienia prezentacji na 
zadany temat obejmujący materiał związany z tematyką pracy dyplomowej oraz po złożeniu pracy dyplomowej. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach 60 godz. 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej 30 godz. 

Konsultacje indywidualne i przygotowanie autoreferatu, 
korekta pracy dyplomowej 

60 godz. 

Samodzielne studia literaturowe 85 godz.  

Opracowywanie projektu i pisanie pracy dyplomowej 100 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego  40 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 375 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 15 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praktyki – Staże I 

Nazwa w języku angielskim:   Professional experience I 

Język wykładowy:   język polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Ścisłych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy i drugi (zaliczenie w semestrze III) 

Liczba punktów ECTS:   10 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Kierunkowy opiekun staży  

Założenia i cele przedmiotu: 

Cele staży: 
 zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania i organizacją wybranej 

instytucji; 
 poznanie organizacji, bezpieczeństwa i dyscypliny pracy w 

przedsiębiorstwie produkcyjnym; 
 zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i 

informatycznym instytucji; 
 poznanie atmosfery pracy oraz zdobycie umiejętności adaptowania się  

w różnych zespołach ludzkich.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. K_W08 

W_02 
Zna organizację pracy i różne stanowiska w danym zakładzie pracy, 
obowiązujące procedury gospodarki zasobami i ochrony własności 
intelektualnej. 

K_W05 

W_03 
Zna i rozumie ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa środowiska. 

K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł  i gromadzić je w sposób 
systematyczny i zgodny z zasadami prawa autorskiego i ochrony danych 
osobowych. 

K_U01 

U_02 Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pomiarową i krytycznie oceniać 
uzyskane wyniki. 

K_U16 

U_03 Potrafi zastosować wiedzę z materiałoznawstwa I i elektrotechniki i elektroniki 
I nabytą na uczelni do planowania gospodarki zasobami. 

K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do przestrzegania zasad postępowania gwarantujących właściwą 
jakość działań zawodowych oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy, postępuje 
etycznie.  

K_K01 

K_02 
Jest gotów do samooceny własnych umiejętności i kompetencji o 
doskonalenia swoich zawodowych kwalifikacji poprzez korzystanie z 

K_K03 
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doświadczenia pracowników instytucji. 

Forma i typy zajęć: 

Staż – zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UPH; w wybranych przez studenta 
jednostkach (państwowych i prywatnych instytucjach, zakładach produkcji elementów i 
konstrukcji metalowych, materiałów budowlanych, itp. zajmujących się działalnością 
zgodną z programem kierunku studiów; 480 godzin w pierwszym roku studiów (nie 
mniej niż 3 miesiące) 

Staże u interesariuszy zewnętrznych kierunku studiów; staże realizowane w ramach 
projektów rządowych, samorządowych, itp. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe 

Treści modułu kształcenia: 

Szczegółowe treści w zależności od miejsca wykonywania staży zawodowych. Podczas pierwszego stażu mogą one 
obejmować między innymi: zapoznanie się z obszarem działalności danego zakładu, technologią produkcji, 
miejscami powstawania odpadów i sposobami ich zagospodarowania i unieszkodliwiania, gospodarką wodno-
ściekową i technologią oczyszczania ścieków, kontrolą jakości, obowiązkami i zasadami działania różnych typów 
zakładów, przepisami prawnymi dotyczącymi obrotu materiałów i bezpieczeństwa pracy z nimi, obowiązkami zakładu 
związanymi z ochroną środowiska. 

Literatura podstawowa: 

Literatura podana przez opiekuna staży z ramienia zakładu pracy: dokumenty wytworzone w danym zakładzie pracy; 
obowiązujące regulaminy, stosowane akty prawne i normatywne; instrukcje obsługi aparatury i urządzeń. 

Literatura dodatkowa: 

J.w. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Podstawą weryfikacji efektów uczenia się będą: ocena stażysty dokonana przez opiekuna stażu z ramienia zakładu 
pracy; ankieta wypełniona przez stażystę i opiekuna stażysty i dostarczona do uczelni; ocena formalna i 
merytoryczna dziennika stażu prowadzonego przez stażystę a dokonana przez opiekuna staży z ramienia UPH a 
także wyniki kontroli staży dokonywanych przez opiekuna staży ze strony UPH oraz innych osób – wyznaczonych 
przez Dziekana. 

Forma i warunki zaliczenia: 

• terminowe dostarczenie wymaganej dokumentacji przed, w trakcie i po odbyciu stażu, 
• uzyskanie pozytywnej oceny za odbyty staż u opiekuna stażysty z ramienia zakładu (ocena stażysty), 
• uzyskanie pozytywnej oceny za prawidłowe i rzetelne prowadzenie dziennika stażu u opiekuna z ramienia uczelni.

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zorganizowanej formie pracy na terenie zakładu 
pracy – miejscu odbywania stażu

480 godz 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 480 godz 

Punkty ECTS za moduł 10ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praktyki – Staże II 

Nazwa w języku angielskim:   Professional experience II 

Język wykładowy:   język polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Ścisłych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  trzeci i czwarty (zaliczenie w semestrze V) 

Liczba punktów ECTS:   10 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Kierunkowy opiekun staży  

Założenia i cele przedmiotu: 

Cele stażu II: 
 pogłębienie umiejętności i kompetencji nabytych podczas stażu I 
 wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych podczas 

nauki; 
 uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie obsługi, 

użytkowania i utrzymania urządzeń, obiektów przemysłowych i 
aparatury pomiarowej; 

 zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania i organizacją wybranej 
instytucji; 

 zapoznanie się z techniką prowadzenia dokumentacji na 
poszczególnych stanowiskach pracy; 

 poznanie atmosfery pracy oraz zdobycie umiejętności adaptowania 
się w różnych zespołach ludzkich; 

 nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie 
ich w momencie poszukiwania pracy lub poszukiwania podmiotu 
do badań prowadzonych w ramach realizowanych prac dyplomowych, 
a w przyszłości magisterskich

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna podstawy i przebieg procesu technologicznego charakterystycznego dla 
danego profilu działalności gospodarczej prowadzonej przez zakład pracy, w 
którym odbywana jest staż. 

K_W08 

W_02 Zna i rozumie zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na 
poszczególnych stanowiskach pracy.

K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł (także w języku obcym), 
potrafi integrować i interpretować pozyskane informacje i formułować wnioski 
i opinie. 

K_U01 

U_02 Potrafi prawidłowo dobierać materiały inżynierskie oraz maszyny i urządzenia 
do realizacji wybranych procesów produkcyjnych.

K_U12, K_U13 

U_03 Potrafi zastosować wiedzę nabytą na uczelni do zaprojektowania prostego 
procesu lub systemu z użyciem właściwych metod i technik. 

K_U14 
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U_04 Potrafi wykorzystać doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, 
obiektów i systemów technicznych . 

 K_U20 

U_05 Potrafi stosować normy i standardy związane z branżą produkcyjną. K_U22 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach 
własnych i innych osób; postępuje etycznie.  

K_K01 

K_02 Jest gotów do podejmowania inicjatywy.  K_K03 

Forma i typy zajęć: 

Staże – zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UPH; w wybranych przez 
studenta jednostkach (państwowych i prywatnych instytucjach, zakładach produkcji 
elementów i konstrukcji metalowych, materiałów budowlanych, itp. zajmujących się 
działalnością zgodną z programem kierunku studiów; 480 godzin w drugim roku studiów 
(nie mniej niż 3 miesiące) 

Staże u interesariuszy zewnętrznych kierunku studiów; staże realizowane w ramach 
projektów rządowych, samorządowych, itp. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe 

Treści modułu kształcenia: 

Szczegółowe treści w zależności od miejsca wykonywania staży zawodowych. Podczas drugiego stażu mogą one 
obejmować między innymi:  

zapoznanie z metodykami badań i procedurami pomiarowymi, przepisami prawnymi dotyczącymi obrotu materiałów i 
bezpieczeństwa pracy z nimi, obowiązkami zakładu związanymi z ochroną środowiska, prawem dotyczącym różnych 
obszarów ochrony środowiska,  

zapoznanie z gospodarką energetyczną, technologiami produkcji, zagadnieniami projektowymi, sprawozdawczością i 
sposobem realizacji zasad ochrony własności intelektualnej, własności przemysłowej oraz tajemnicy 
przedsiębiorstwa,  

kształcenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem i aparaturą stosowanymi w jednostce, w której 
student odbywa staż, 

kształcenie umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi stanowiącymi podstawę organizacji pracy i 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

poznanie instrukcji wewnętrznych i metodyki realizowanych technik pomiarowych występujących w danym zakładzie 
pracy, 

wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy zleconych przez opiekuna stażysty/ kierownictwo Zakładu. 

Literatura podstawowa: 

Literatura podana przez opiekuna staży z ramienia zakładu pracy: dokumenty wytworzone w danym zakładzie pracy; 
obowiązujące regulaminy, stosowane akty prawne i normatywne; instrukcje obsługi aparatury i urządzeń; opisy 
stosowanych procedur. 

Literatura dodatkowa: 

J.w. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
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Podstawą weryfikacji efektów uczenia się będą: ocena stażysty dokonana przez opiekuna stażu z ramienia zakładu 
pracy; ankieta wypełniona przez stażystę i opiekuna stażysty i dostarczona do uczelni; ocena formalna i 
merytoryczna dziennika stażu prowadzonego przez stażystę a dokonana przez opiekuna staży z ramienia UPH a 
także wyniki kontroli staży dokonywanych przez opiekuna staży ze strony UPH oraz innych osób – wyznaczonych 
przez Dziekana. 

Forma i warunki zaliczenia: 

• terminowe dostarczenie wymaganej dokumentacji przed, w trakcie i po odbyciu stażu, 
• uzyskanie pozytywnej oceny za odbyty staż u opiekuna stażysty z ramienia zakładu (ocena stażysty), 
• uzyskanie pozytywnej oceny za prawidłowe i rzetelne prowadzenie dziennika stażu u opiekuna z ramienia uczelni.

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zorganizowanej formie pracy na terenie zakładu 
pracy – miejscu odbywania stażu

480 godz 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 480 godz 

Punkty ECTS za moduł 10 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praktyki – Staże III 

Nazwa w języku angielskim:  Professional experience III 

Język wykładowy:   język polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Ścisłych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  piąty i szósty (zaliczenie w semestrze VII) 

Liczba punktów ECTS:   10 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Kierunkowy opiekun staży  

Założenia i cele przedmiotu: 

Cele stażu III: 
 pogłębienie umiejętności i kompetencji nabytych podczas stażu I i II 
 uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie obsługi, 

użytkowania i utrzymania urządzeń, obiektów przemysłowych i aparatury 
pomiarowej; 

 poznanie różnych obszarów działalności inżynierskiej; 
 organizowanie pracy własnej i pracy niewielkich zespołów; 
 przygotowanie do samodzielnej realizacji zadań i projektów; 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie cykle życia urządzeń i systemów mechanicznych. K_W13 

W_02 

Zna organizację pracy i różne stanowiska w danym zakładzie pracy 
obowiązujące procedury, m.in. systemy zarządzania jakością zgodnymi ze 
standardami ISO, ochrony własności intelektualnej, resortowe procedury 
akredytacyjne. 

K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zastosować wiedzę nabytą na uczelni do zaprojektowania urządzenia, 
obiektu, złożonego systemu lub procesu z użyciem właściwych metod i 
technik. Potrafi integrować nabytą wiedzę 

K_U14, K_U17 

U_02 
Potrafi dokonać analizy uwarunkowań ekonomicznych stosowania różnych 
materiałów, technologii i metod. Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi 
do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego. 

K_U18, K_U19 

U_03 Potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie, potrafi wykorzystać 
doświadczenie zdobyte w środowisku zawodowym 

K_U21 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do utrzymywania właściwych relacji w środowisku zawodowym  K_K01 

K_02 
Jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących 
osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej prostym i 
zrozumiałym językiem  

K_K03 

K_03 Jest gotów do pełnienia roli inżyniera  K_K02 

Forma i typy zajęć: 
Staże – zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UPH; w wybranych przez 
studenta jednostkach (państwowych i prywatnych instytucjach, zakładach produkcji 
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elementów i konstrukcji metalowych, materiałów budowlanych, itp. zajmujących się 
działalnością zgodną z programem kierunku studiów; 480 godzin w trzecim roku studiów 
(nie mniej niż 3 miesiące). 

Staże u interesariuszy zewnętrznych kierunku studiów; staże realizowane w ramach 
projektów rządowych, samorządowych, itp. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe 

Treści modułu kształcenia: 

Szczegółowe treści w zależności od miejsca wykonywania staży zawodowych. Mogą one obejmować między innymi: 

doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem i aparaturą stosowanymi w jednostce, w której 
student odbywa staż, 

planowanie i przeprowadzanie prac projektowych, programistycznych i konstrukcyjnych, 

zapoznanie się z wprowadzanymi europejskimi procedurami w danym zakładzie pracy, m.in. np. systemami 
zarządzania jakością, standardami ISO, standardami bezpieczeństwa, wymaganiami audytu wewnętrznego i 
zewnętrznego, resortowymi procedurami akredytacyjnymi, 

poznanie zagadnień związanych z automatyzacją i komputerowym wspomaganiem pracy,  

samodzielne i zespołowe wykonywanie konkretnych zadań na zajmowanym stanowisku pracy zleconych przez 
kierownictwo Zakładu. 

Literatura podstawowa: 

Literatura podana przez opiekuna staży z ramienia zakładu pracy: dokumenty wytworzone w danym zakładzie pracy; 
obowiązujące regulaminy, stosowane akty prawne i normatywne; instrukcje obsługi aparatury i urządzeń; opisy 
stosowanych procedur. 

Literatura dodatkowa: 

J.w. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Podstawą weryfikacji efektów uczenia się będą: ocena stażysty dokonana przez opiekuna stażu z ramienia zakładu 
pracy; ankieta wypełniona przez stażystę i opiekuna stażysty i dostarczona do uczelni; ocena formalna i 
merytoryczna dziennika stażu prowadzonego przez stażystę a dokonana przez opiekuna staży z ramienia UPH a 
także wyniki kontroli staży dokonywanych przez opiekuna staży ze strony UPH oraz innych osób – wyznaczonych 
przez Dziekana. 

Forma i warunki zaliczenia: 

• terminowe dostarczenie wymaganej dokumentacji przed, w trakcie i po odbyciu stażu, 
• uzyskanie pozytywnej oceny za odbyty staż u opiekuna stażysty z ramienia zakładu (ocena stażysty), 
• uzyskanie pozytywnej oceny za prawidłowe i rzetelne prowadzenie dziennik stażu u opiekuna z ramienia uczelni.

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zorganizowanej formie pracy na terenie zakładu 
pracy – miejscu odbywania stażu

480 godz 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 480 godz 

Punkty ECTS za moduł 10 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metody i narzędzia wspomagające obliczenia konstrukcji 
budowlanych

Nazwa w języku angielskim:  Methods and tools supporting calculations of building structures 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Marcin Stępniak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Marcin Stępniak 

Założenia i cele przedmiotu: 
Poznanie podstawowych metod wspomagających 
obliczanie konstrukcji budowlanych i narzędzi 
komputerowych wspierających te metody. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z 
zakresu narzędzi CAE do modelowania i analizy konstrukcji budowlanych. 

K_W07 

W_02 Zna podstawy Metody Elementów Skończonych i Metody Różnic Skończonych. K_W04 

W_03 
Zna zasady analizy statycznej, dynamiki i stateczności konstrukcji prętowych i 
powierzchniowych.

K_W03, K_W04 

W_04 Zna rodzaje tensometrów. K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi zbudować modele matematyczne wybranych zagadnień mechaniki. K_U01, K_U07, 
K_U10

U_02 
Potrafi wykonać ręczną analizę statyczną, dynamiczną i stateczności konstrukcji 
budowlanych z wykorzystaniem podstawowych metod. 

K_U01, K_U07, 
K_U10 

U_03 
Potrafi wykonać analizę statyczną, dynamiczną i stateczności konstrukcji 
budowlanych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi komputerowych. 

K_U08, K_U10 

U_04 
Potrafi wykonać pomiary tensometryczne. Potrafi porównać uzyskane wyniki z 
innymi metodami analitycznymi i dokonać oceny uzyskanych wyników.

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U16

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest gotów do podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań 
zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy związanych z 
obliczeniami konstrukcji budowlanych i do ponoszenia odpowiedzialności za skutki 
swoich działań. 

K_K03 

K_02 
Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych 
z obliczeniami konstrukcji budowlanych oraz jest gotów do konstruktywnej krytyki 
w stosunku do działań swoich i innych osób.

K_K03 

Forma i typy zajęć: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
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Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z przedmiotów: 

 fizyka techniczna, 

 materiałoznawstwo, 

 równania różniczkowe, 

lub znajomość literatury obowiązującej na tych przedmiotach. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Zapoznanie się z powszechnie używanymi metodami obliczeń konstrukcji budowlanych. Przegląd 
narzędzi CAE i CAS wspomagających te obliczenia. 

2. Podstawy Metody Elementów Skończonych (MES).  
3. Obliczenia i analizy dla płaskich konstrukcji prętowych. Wykorzystanie metody MES. 
4. Podstawy Metody Różnic Skończonych (MRS) 
5. Obliczenia i analizy dla belek. Wykorzystanie metody MRS. 
6. Metoda różnic skończonych w odniesieniu do płyt. Obliczanie płyty prostokątnej MRS i MES.  
7. Wykorzystanie dostępnych narzędzi komputerowych do obliczania płyt. 
8. Wyznaczanie częstości i form drgań własnych belek i ram płaskich z wykorzystaniem systemu Mathcad. 
9. Obliczania drgań własnych konstrukcji prętowych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi komputerowych.
10. Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami systemu Matlab/Calfem. 
11. Projektowanie elementów konstrukcji obciążonych statycznie, dynamicznie oraz polem temperatury w 

systemie Matlab/Calfem. 
12. Pomiary tensometryczne konstrukcji. Rodzaje tensometrów. Porównanie wyników pomiarów z rezultatami 

uzyskanymi podczas analizy MES. 
13. Analiza wyboczenia ramy z wykorzystaniem systemu Matlab. 
14. Zapoznanie się z programem Abaqus. Interfejs programu i wykonywanie podstawowych operacji. 
15. Analiza MES naprężeń i odkształceń w programie Abaqus. 

 
 

Literatura podstawowa: 

1. Bąk R., Burczyński T.: Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. Wydawnictwa 
Naukowo-Techniczne. 2010. 

2. Rakowski G., Kacprzyk Z.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2005. 

Literatura dodatkowa: 

1. Dzierżanowski G., Sitek M.: Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów budownictwa. 
Cz. 1. Statyka konstrukcji prętowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2012. 

2. Cichoń C., Cecot W., Krok J., Pluciński P.: Metody komputerowe w liniowej mechanice konstrukcji. 
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 2010.  

3. Skrzat A., Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała odkształcalnego i 
przepływów ciepła w programie ABAQUS, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 
2010 

4. Borowicz T., Buczkowski M., Szaniec W.: Metoda elementów skończonych. Podstawy rozwiązywania 
konstrukcji prętowych. Materiały pomocnicze i informacyjne PŚk, 105, 2000. 

5. Borowicz, W. Szaniec: Mechanika Belek i Ram Ortogonalnych. Skrypt recenzowany PŚk, 451, Kielce 
2011. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria wspomagane technikami komputerowymi. 
Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty  W_01 - W_04 będą weryfikowane na egzaminie pisemnym.  
 

Efekty U_01 - U_04 weryfikowane będą w trakcie zajęć laboratoryjnych z nauczycielem akademickim (ocena 
punktowa przygotowania oraz wykonania zadań na każdych zajęciach) oraz sprawdzane na egzaminie pisemnym. 
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Efekty K_01 - K_02 będą weryfikowane w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych,
a także będą sprawdzane na egzaminie.   

 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim razem 50 pkt. Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej 25 pkt.  
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 50 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 25 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 

Poprawy: 
Trzy terminy egzaminu pisemnego. Drugi termin zaliczenia laboratorium – w toku sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 25 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  60 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 7 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Bazy danych wspomagające procesy konstrukcji 

Nazwa w języku angielskim:  Databases supporting construction processes 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Informtyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:  7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Andrzej Salamończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Andrzej Salamończyk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przygotowanie przyszłego 
inżyniera budowlanego do pracy w biurze projektowym, 
na budowie lub przy obsłudze inwestycji potrafiącego się 
posługiwać bazami danych w procesie konstrukcji 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu teoretycznych 
podstaw baz danych i systemów baz danych

K_W07 

W_02 
Zna narzędzia i metody archiwacji i współdzielenie informacji w systemach CAD i 
CAE 

K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi korzystać z Autodesk Recap i Revit w celach archiwizacji i współdzielenia 
informacji 

K_U14 

U_02 
Potrafi ocenić przydatność dostępnych metod i narzędzi służących do 
rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu systemów baz danych oraz dobierać 
i stosować właściwe dla rozwiązania określonego problemu w procesie konstrukcji 

K_U01 

U_03 
Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi oraz 
narzędziami CAD i CAE do projektowania i weryfikacji systemów informatycznych 
o charakterze systemów baz danych

K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podejmowania decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich rozwiązań i 
narzędzi oraz krytycznej oceny własnych rozwiązań

K_K03 

K_02 
Potrafi wykorzystać techniki programistyczne i bazodanowe, w tym w 
szczególności rozwiązania o charakterze systemów baz danych w procesach 
konstrukcji 

K_K02 

Forma i typy zajęć: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów.  
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2. Podstawy pracy w programie AutoCad. 

Treści modułu kształcenia: 

 
Przegląd systemów baz danych wspomagających procesy konstrukcji. 
Tworzenie, wizualizacja i przechowywanie chmury punktów w 3D w programie Autodesk Recap. 
AutoCad Revit jako  platforma modelowania informacji o budynku (BIM),  
Archiwizowanie i współdzielenie modeli za pomocą w AutoCad Revit. 
System zarządzania bazą danych.  
Rozproszone bazy danych.  
Inteligentne bazy danych. 
 

Literatura podstawowa: 

1. R. Wrembel, B. Bębel , Oracle: projektowanie rozproszonych baz danych: wiedza niezbędna do 
projektowania oraz zarządzania rozproszonymi bazami danych Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2005 

2. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, Warszawa 2000  
3. H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Systemy baz danych: pełny wykład; Wydawnictwa Naukowo 

Techniczne, Warszawa 2006 

Literatura dodatkowa: 

1. Connolly T., Begg C, Systemy baz danych - Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. 
Tom 1, 2; Wydawnictwo RM, 2004 

2. Elmasri R., Navathe S. B., Wprowadzenie do systemów baz danych; Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.  
3. Dokumentacja i tutoriale dla zastosowanego oprogramowania. 
4. Dokumentacja i tutoriale dla Autodesk Recap i Revit

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych zadań i 
materiałów do laboratoriów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty U_01 – U_03, K_02 są sprawdzane w czasie ocenianych zadań na laboratoriach.  

Efekty W_01 – W_03, K_01sprawdzane są egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wszystkie zajęcia laboratoryjne (za wyjątkiem pierwszego) są oceniane. W przypadku nieobecności studenta na 
laboratorium sposób ich odpracowania określa osoba odpowiedzialna za kurs i jest on podany na pierwszych 
zajęciach.  
Na każdych ćwiczeniach prowadzący podaje zakres zadań dla studentów do przygotowania na następne zajęcia (o 
charakterze praktycznym lub teoretycznym) i wytyczne do ich realizacji. Przygotowanie do zajęć oraz realizacja 
zadań każdego ćwiczenia są oceniane w skali od 0 do 10 pkt. Łącznie student za 14 zajęć może uzyskać od 0 do 
140 pkt.. 

Warunek uzyskania zaliczenia laboratorium: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na laboratoriach i 
uzyskanie łącznie co najmniej 71 punktów z zajęć (na 140 możliwych)  
 
Zaliczenie laboratorium jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu. Egzamin odbywa się w formie 
pisemnej, za egzamin można uzyskać maksymalnie 100pkt. Ocena końcowa z zajęć zależy od wyniku laboratorium 
(w 50%) i egzaminu (w 50%), a końcowy wynik punktowy oblicza się w następujący sposób: 
 

P=50(L/140)+50(E/100), 
 
gdzie P-końcowy wynik punktowy (maksymalnie 100pkt.), L-punkty uzyskane z części laboratoryjnej, E-punktowy 
wynik egzaminu. 
 

Ocena końcowa z modułu, w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w 
nawiasach ocena wg skali ECTS): 
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Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 25 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  60 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 7 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Systemy wspomagające projektowanie konstrukcji 

Nazwa w języku angielskim:  Systems supporting design of structures 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:  7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Andrzej Salamończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Andrzej Salamończyk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przygotowanie przyszłego 
inżyniera budowlanego do pracy w biurze projektowym, 
na budowie lub przy obsłudze inwestycji, z 
wykorzystaniem systemów komputerowych.  

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna programy i narzędzia wspomagające projektowanie konstrukcji. K_W04 

W_02 Zna metody weryfikacji wytrzymałości, sztywności, stateczności konstrukcji K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi korzystać z Autodesk Robot Structural Analysis Professional do 
zaprojektowania konstrukcji. 

K_U08 

U_02 
Potrafi zweryfikować wytrzymałości, sztywności, stateczności konstrukcji w 
programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional, a następnie 
zaraportować wyniki. 

K_U08 

U_03 Potrafi użyć systemów komputerowych do wyceny kosztów realizacji konstrukcji. K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podejmowania decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich rozwiązań i 
narzędzi oraz krytycznej oceny własnych rozwiązań

K_K03 

Forma i typy zajęć: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów.  

2. Podstawy pracy w programie AutoCad. 

Treści modułu kształcenia: 
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Przegląd programów i narzędzi wspomagających projektowanie konstrukcji. 
Przestrzenne modelowanie i wizualizacja konstrukcji, praca w Autodesk Robot Structural Analysis Professional. 
Badanie i raportowanie wytrzymałości, sztywności, stateczności oraz ogólnej jakość konstrukcji, praca w Autodesk 
Robot Structural Analysis Professional. 
Przegląd programów i narzędzi do wyceny kosztów realizacji konstrukcji. 
Standardy zapisywania, przekazywania i przechowywania plików rysunkowych w obrębie grupy projektowej  
 

Literatura podstawowa: 

1. Z. Kacprzyk, B. Pawłowska, Komputerowe wspomaganie projektowania. Podstawy i przykłady, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012. 

2. AUTODESK, Robot Structural Analysis Professional, Podręcznik Użytkownika, Autodesk 2013. 

Literatura dodatkowa: 

1. Kotwica J., Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady, Warszawa 2004.  
2. Starosolski W.: Konstrukcje Żelbetowe, tom 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2006. 
3. Żółtowski W., Łubieński M., Konstrukcje Metalowe cz. 1 i 2, Arkady, Warszawa 2005. 
4. Polskie Normy z zakresu omawianych zagadnień. 
5. Dokumentacja i tutoriale dla zastosowanego oprogramowania.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych zadań i 
materiałów do laboratoriów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty U_01 – U_03 są sprawdzane w czasie ocenianych zadań na laboratoriach.  
Efekty W_01 – W_02, K_01 sprawdzane są egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wszystkie zajęcia laboratoryjne (za wyjątkiem pierwszego) są oceniane. W przypadku nieobecności studenta na 
laboratorium sposób ich odpracowania określa osoba odpowiedzialna za kurs i jest on podany na pierwszych 
zajęciach.  
Na każdych ćwiczeniach prowadzący podaje zakres zadań dla studentów do przygotowania na następne zajęcia (o 
charakterze praktycznym lub teoretycznym) i wytyczne do ich realizacji. Przygotowanie do zajęć oraz realizacja 
zadań każdego ćwiczenia są oceniane w skali od 0 do 10 pkt. Łącznie student za 14 zajęć może uzyskać od 0 do 
140 pkt.. 

Warunek uzyskania zaliczenia laboratorium: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na laboratoriach i 
uzyskanie łącznie co najmniej 71 punktów z zajęć (na 140 możliwych)  
 
Zaliczenie laboratorium jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu. Egzamin odbywa się w formie 
pisemnej, za egzamin można uzyskać maksymalnie 100pkt.   Ocena końcowa z zajęć zależy od wyniku laboratorium 
(w 50%) i egzaminu (w 50%), a końcowy wynik punktowy oblicza się w następujący sposób: 
 

P=50(L/140)+50(E/100), 
 
gdzie P-końcowy wynik punktowy (maksymalnie 100pkt.), L-punkty uzyskane z części laboratoryjnej, E-punktowy 
wynik egzaminu. 

Ocena końcowa z modułu, w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w 
nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 
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Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 25 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  60 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 7 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Systemy mobilne wspomagające proces produkcji konstrukcji 

Nazwa w języku angielskim:  Mobile systems supporting the production process of the structure 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Mirosław Szaban 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Mirosław Szaban, dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problemami 
przetwarzania mobilnego. W ramach wykładu omówione 
zostaną najnowsze technologie mobilne i bezprzewodowe. 
Ukazana zostanie potrzeba stosowania systemów ruchomych, 
złożoność problemów w nich występujących jak i sposoby 
rozwiązania tychże problemów w oparciu o zaadoptowane 
metody stosowane w innych gałęziach informatyki i w produkcji. 
Celem laboratoriów jest nabycie umiejętności projektowania i 
programowania w systemie Android aplikacji mobilnych 
wspomagających procesy produkcji konstrukcji,  
z wykorzystaniem środowiska Android Studio. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna mechanizmy występujące w systemach mobilnych wspomagających 
proces produkcji konstrukcji, ich podbudowę teoretyczną, metody planowania, 
projektowania i optymalizacji. 

K_W01, K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi wykorzystać w praktyce mechanizmy, metody planowania, 
projektowania i optymalizacji, występujące w systemach mobilnych 
wspomagających proces produkcji konstrukcji. 

K_U07 

U_02 
Student potrafi utworzyć przykładową aplikację mobilną na urządzenie z 
systemem Android wspomagającą proces produkcji konstrukcji. K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student jest gotów do myślenia i działania w sposób samodzielny  
i przedsiębiorczy; wykazuje się inicjatywą. K_K04 

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
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Umiejętność programowania w C++/Java. Zaliczone przedmioty: Matematyka I, Programowanie 

Treści modułu kształcenia: 

Wykład: 
1. Wprowadzenie – znaczenie systemów mobilnych wspomagających proces produkcji konstrukcji. 

Zapoznanie z ideą przetwarzania mobilnego. Historia rozwoju systemów mobilnych i bezprzewodowych. 
Podstawy systemów mobilnych. Infrastruktura systemów komórkowych. Pokazanie rozkwitu dziedziny oraz 
czynników wpływających na jej rozwój. Przedstawienie mnogości zastosowań, olbrzymich korzyści dla klienta 
końcowego oraz złożonych i nietrywialnych problemów, jakie stoją przed projektantami nowoczesnych 
systemów mobilnych.  

2. Matematyczny model procesu decyzyjnego i etapy jego budowy. Pojęcie problemu decyzyjnego. 
Etapowość rozwiązywania problemów decyzyjnych. Analiza modelu. Definiowanie funkcji celu.  

3. Programowanie matematyczne - struktura i klasyfikacje. Klasyfikacja modeli decyzyjnych. Zapis 
matematyczny problemów optymalizacyjnych.  

4. Modele programowania liniowego w postaci standardowej i kanonicznej. Podstawowe założenia i 
określenia. Rozwiązanie dopuszczalne, podstawowe i optymalne. Ustalanie rozwiązań podstawowych. 
Optymalny wybór asortymentu. Metoda graficzna.  

5. Podstawowe twierdzenia programowania liniowego. Matematyczne uzasadnienie metody simpleks. Etapy w 
metodzie simpleks. Algorytm simpleks. Ustalanie początkowego rozwiązania podstawowego. Zagadnienie 
wyboru procesu technologicznego. Funkcje wbudowane MatLab dla zagadnienia liniowego. 

6. Zagadnienie transportowe. Budowa modelu. Rozwiązanie zbilansowanego i niezbilansowanego zadania 
transportowego (metoda potencjałów). Zastosowanie różnych metod wyznaczania rozwiązania początkowego w 
algorytmie transportowym.  

7. Problemy transportowe w produkcji konstrukcji. Zagadnienia transportowe. Zagadnienia transportowo-
produkcyjne. Zagadnienie lokalizacji produkcji. Minimalizacja pustych przebiegów. 

8. Problemy przydziału w produkcji konstrukcji. Rozdział zadań produkcyjnych między miejsca produkcji. 
Zagadnienia o optymalnym przydziale z dodatkowymi warunkami.  

9. Metody podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Podstawy teorii 
gier. Gry dwuosobowe o sumie zero. Gry z naturą. 

10. Gry i strategie. Strategie mieszane. Gry a zadanie programowania liniowego.  
11. Masowa obsługa zdarzeń. Modele i charakterystyki. Systemy kolejkowe z pojedynczym kanałem obsługi. 

Systemy kolejkowe z wielokrotnym kanałem obsługi.  
12. System masowej obsługi (SMO) M/M/S/S. Analiza procesów zachodzących w SMO. Charakterystyki SMO. 

Modelowanie systemu. 
13. Techniki planowania produkcji konstrukcji – programowanie sieciowe. Sieci o strukturze logicznej 

zdeterminizowanej (DAN). Sieci o strukturze logicznej stochastycznej (GAN). Metoda CPM. Metoda PERT. 
14. Techniki planowania produkcji konstrukcji – programowanie sieciowe. Analiza czasowo-kosztowa. Analiza 

CPM-COST. ANaliza PERT-COST. Sieci o strukturze logicznej stochastycznej (GAN). Metoda GRET. 
15. Przegląd dostępnych na rynku systemów mobilnych wspomagających proces produkcji konstrukcji. 

Podstawowe architektury, klasyfikacje terminali. Wykazanie cech i elementów systemu mobilnego.  

Laboratorium: 

Praktyczne zastosowania zagadnień teoretycznych przedstawionych podczas wykładu, oraz zagadnienia 
projektowania i implementacji aplikacji mobilnej wspomagającej proces produkcji konstrukcji w środowisku Android 
Studio wg. poniższego rozkładu. 

1. Wprowadzenie do środowiska Android Studio. Zapoznanie z środowiskiem Android Studio i strukturą 
projektu dla aplikacji wspomagającej proces produkcji konstrukcji.  

2. Cykl życia aktywności, adaptery danych. Klasa Activity. Cykl życia aktywności. Utworzenie adaptera. 
Obsługa podstawowych metod związanych z cyklem życia aplikacji. Przejścia między aktywnościami 
standardowej aplikacji mobilnej dla systemu android oraz w jaki sposób wygodnie wyświetlać dane.  

3. Intent, współpracy między aktywnościami. Wykorzystanie klasy Intent do współpracy między aplikacjami. 
Wyjaśnienie roli manifestu oraz uprawnień.  

4. Przechowywanie danych. Walidacja, internacjonalizacja. Tworzenie wstępnego interfejsu do uwierzytelnienia.
5. Persystancja danych. Persystancja danych za pomocą lokalnej bazy danych SQLite. 
6. REST API cz. I. Implementacja aplikacji w podejściu REST na platformie .NET w celu późniejszej interakcji z 

aplikacją.  
7. REST API cz. II. Obsługa po stronie telefonu aplikacji z poprzednich laboratoriów. Wprowadzenie 

asynchronicznych zachowań z pomocą klasy Task. 
8. Powiadomienia. System powiadomień, oraz biblioteki umożliwiające zarządzanie nimi. 
9. Sensory. Sensory występujące w urządzeniach mobilnych oraz interpretacja danych przez nie 

udostępnianych. 
10. Podstawowe obiekty grafiki 2D. Grafika 2D - komponenty ImageView oraz Canvas. 
11. Zaawansowana grafika 2D. Zaawansowane mechanizmy do obsługi grafiki 2D, obsługa zdarzeń interfejsu 
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dotykowego. 
12. Fragmenty cz. I. Budowa złożonego i dynamicznego interfejsu użytkownika. 
13. Fragmenty cz. II. Budowa złożonego i dynamicznego interfejsu użytkownika. 
14. Usługi w tle. Mechanizmy umożliwiające wykonywanie usług w tle. 
15. Biblioteki zewnętrzne. Biblioteki do ułatwienia komunikacji z wykorzystaniem protokołu HTTP - biblioteka 

Retroft. Do automatyzacji zadań - biblioteka android-job. 

Literatura podstawowa: 

1. Z. Jędzejczyk, K. Kukuła (red.), J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, 
Warszawa 2009 

2. A. Stasiewicz, Android Studio. Podstawy tworzenia aplikacji, Helion, Gliwice 2016 
3. S. Conder, L. Darcey, Android, Programowanie aplikacji na urządzenia przenośne. Wydanie II, Helion 2011 
4. Bieżąca prasa z branży IT 

Literatura dodatkowa: 

1. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa, 2008. 

2. A. Stasiewicz, Android. Podstawy tworzenia aplikacji, Helion 2013 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane technikami multimedialnymi oraz 
środowiskami umożliwiającymi symulację systemów mobilnych. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i 
zadań laboratoryjnych.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 i U_01 sprawdzane będą na pisemnym kolokwium, jako zagadnienia teoretyczne. Przed egzaminem 
studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań. Przykładowe pytania: 

 Wymień elementy składowe systemu mobilnego i krótko je opisz. 

 Scharakteryzuj System Mobilny, w kontekście wspomagania procesu produkcji konstrukcji.  

 Wymień techniki planowania produkcji konstrukcji. 

Efekt U_02 i K_01 sprawdzany będzie na bieżąco, na każdych zajęciach poza pierwszym i ostatnim w postaci zadań 
praktycznych. Tematyka następnego laboratorium będzie podana tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie 
podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować. Przykładowe zadanie: 

Cel ćwiczeń: Zapoznanie się z sposobem w jaki system Android umożliwia komunikację pomiędzy aktywnościami oraz 
aplikacjami. Przedstawiona zostanie klasa Intent i metody umożliwiające obsługę jej wewnątrz aktywności. 

Zadania: 

1. Utwórz nowy projekt z aktywnością zawierającą ekran powitalny aplikacji z przyciskiem start, 
2. Utwórz drugą aktywność (StudentsListActivity) która będzie wyświetlać dane za pomocą adaptera i będzie 

posiadać 2 przyciski, 
3. Zaimplementuj przejście z aktywności z punktu 1 (MainActivity) po wciśnięciu przycisku start do aktywności z 

punktu 2, 
4. Utwórz kolejną aktywność AddStudentActivity w której będzie możliwe wpisanie danych nowego studenta w 

postacie 1 pola tekstowego, 
5. Dodaj do aktywności z punktu 2 obsługę przycisku „Add” by przenosił do nowej aktywności 

(AddStudentActivity) w celu uzyskania informacji na temat nowego elementu, 
6. Obsłuż otrzymane rezultaty (z AddStudentActivity) i dodaje je do wyświetlanej listy w aktywności 

StudentsListActivity, 
7. W aktywności AddStudentActivity dodaj przycisk umożliwiający pobranie informacji na temat nowego studenta 

z książki adresowej telefonu i wypełnij nowe pole tekstowe(inputType: numberSigned w edytorze) w tej 
aktywności, 

8. Zmodyfikuj ListView w aktywności StudentsListActivity by wyświetlić bardziej złożone informacje o studencie. 
Dodaj wyświetlanie numeru telefonu, 

9. Zmodyfikuj adapter tak by dawał możliwość usuwania elementów jak na poprzednich laboratoriach. 

Efekt K_01 będzie sprawdzany poprzez wykonanie i wygłoszenie prezentacji dotyczącej najnowszych technologii z 
zakresu systemów mobilnych. 
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Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocenę końcowa zależy od liczby uzyskanych punktów w stosunku 60% z 
laboratorium oraz 40% wykład. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych 
zajęciach z nauczycielem akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych 
i dopuszczenie do egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 31 pkt.  

Na ostatnim wykładzie przeprowadzane jest kolokwium, za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Wykład będzie 
zaliczony w przypadku uzyskania z kolokwium co najmniej 21 pkt. 

Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

 

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 

30 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia i obecność na 
zaliczeniu 

45 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Komputerowe wspomaganie projektowania 

Nazwa w języku angielskim:  Computer aided design 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Informtyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Grzegorz Terlikowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Grzegorz Terlikowski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności 
projektowania obiektów w narzędziach AutoCad

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna możliwości z zastosowanie podstawowych systemów CAD w 
projektowaniu. 

K_W07 

W_02 
Zna nowoczesne techniki komputerowe stosowane w projektowaniu obiektów, 
będących składowymi większych elementów konstrukcyjnych.

K_W07, K_W08, 
K_W11

W_03 
Zna podstawowe techniki i metody komputerowe przydatne do analizy i tworzenia 
architektur. 

K_W07, K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi przygotować, z wykorzystaniem programu AutoCAD, złożony model 
obiektu 

K_U01, K_U03 

U_02 
Potrafi wykonać przestrzenne wizualizacje rozwiązań projektowych wykorzystując 
techniki komputerowe, 

K_U01, K_U05 

U_03 
Potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe jako narzędzia wspomagające 
proces projektowania, 

K_U01, K_U06, 
K_U08, 

U_04 
Potrafi zastosować prostą symulację MES w procesie projektowania w systemach 
CAD 

K_U01, K_U08, 
K_U10

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Zna uwarunkowania procesu projektowania i rozumie potrzebę stosowania technik 
zaawansowanych 

K_K02 

K_02 
Zachowuje ciągłość dokształcania się i doskonalenia w zakresie technik 
komputerowych K_K03 

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych definicji związanych z budownictwem, architekturą, robotyką, automatyką. 
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Treści modułu kształcenia: 

1. Wstęp do projektowania. Narzędzie wspomagające proces projektowania.  
2. Obiekty, współrzędne punktów, szerokość linii, praca z liniami przerywanymi w AutoCAD, 
3. Rysowanie precyzyjne i modyfikacje obiektów w AutoCAD, 
4. Informacje o rysunku i praca z menadżerem właściwości w AutoCAD, 
5. Kreskowanie, właściwości i napisy w AutoCAD, 
6. Zarządzanie blokami i warstwami w AutoCAD, 
7. Ustawienia strony i drukowanie rysunków projektów w AutoCAD, 
8. Korzystanie z narzędzi do modelowania 3D w AutoCAD. 
9. Zaawansowane funkcje programu i narzędzia Express Tools. 
10. Konstrukcje stalowe i żelbetonowe, 
11. Modelowanie trójwymiarowe w programie SolidEdge – moduły Draft i Part 
12. Systemy komputerowego wspomagania projektowania CAD 2D i 3D (Inventor).  
13. Tworzenie symulacji ruchu mechanizmów w celu wizualizacji ich działania w 3D, 
14. Tworzenie dokumentacji technicznej części i złożeń  
15. Praktyczne przykłady różnorodnych zastosowań Inventora

Literatura podstawowa: 

1. Sydor M., Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania, PWN Warszawa 
2009 

2. Andrzej Pikoń. AutoCAD 2018 PL. Pierwsze kroki. Helion 2018, 
3. Andrzej Pikoń. AutoCAD 2018 PL. Helion 2018, 
4. Rafał Ferdyn. AutoCAD. Konstrukcje budowlane. Helion 2002.

Literatura dodatkowa: 

1. Jaskulski Andrzej. Autodesk Inventor Professional 2017 PL / 2017+ / Fusion 360. Metodyka projektowania. 
Wydawnictwo Naukowe PWN 2017. 

2. Thom Tremblay "Autodesk Inventor 2014. Oficjalny podręcznik" Helion 2014. 
3. Osiński Z., Wróbel J., Teoria konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa 1982.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane przykładami. Zamieszczanie 
na stronie internetowej zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_03 będą sprawdzane podczas kolokwium. 
Przykładowe pytania: 

 Wymień obiekty, których nie można rozbić w AutoCad.  
 Scharakteryzuj ograniczenia warstw w AutoCad. 
 Opisz strukturę projektu w AutoCad. 

 
Efekt U_01 - U_04 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach. Zadania na następne laboratorium muszą być 
dostępne tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub 
korzystając z konsultacji przygotować.  
Przykładowe zadania: 

 Zdefiniuj blok o zadanych parametrach technicznych. 
 Zaprojektuj rzut parteru budynku, uwzględniając pola powierzchni pomieszczeń, które się tam mają znaleźć. 
 Zaprojektuj teren wokół budynku, mając jego współrzędne oraz granic działki. 

Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane poprzez obserwację aktywności studenta na zajęciach oraz jego udziału w 
dyskusjach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem na ocenę. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na 
regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim  
Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 25 pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzysk 
50 pkt. 
Kolokwium odbędzie się podczas wykładu i będzie miał charakter pisemny. Można na nim uzyskać do 50 pkt. 
Kolokwium będzie zaliczone w przypadku uzyskania co najmniej 25 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po 
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zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest 
następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 
 

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A)

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego ćwiczenia w trakcie zajęć w semestrze.  

Poprawa kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  40 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium i obecność na nim 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Komputerowe wspomaganie wytwarzania 

Nazwa w języku angielskim:  Computer aided manufacturing 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   czwarty 

Semestr:  siódmy 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Marcin Stępniak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Marcin Stępniak 

Założenia i cele przedmiotu: 
Poznanie elementarnych zasad programowania 
automatycznego CAD/CAM i specjalistycznego 
oprogramowania CAD/CAM. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna podstawowe zagadnienia związane z budową urządzeń CNC. K_W08 

W_02 Zna sposoby programowania urządzeń CNC. K_W07, K_W08 

W_03 Zna dostępne systemy komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM). K_W08 

W_04 
Zna zasady cyfrowego zapisu geometrii modeli 2D/3D przedmiotów obrabianych 
i półfabrykatów. 

K_W07, K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi na podstawie literatury formułować wnioski dotyczące najnowszych 
rozwiązań systemów komputerowych wspomagania wytwarzania (CAM). 

K_U01, K_U06 

U_02 Posiada umiejętność podstawowej obsługi wybranego systemu CAM. K_U08, K_U13 

U_03 Potrafi przeprowadzić symulację pracy obrabiarki CNC. K_U08 

U_04 Potrafi ręcznie sterować pracą urządzeń CNC.  K_U08, K_U13 

U_05 
Potrafi przygotować modele 2D i 3D przeznaczone do wykorzystania w 
urządzeniach CNC. 

K_U08, K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej przy 
wykorzystywaniu i modyfikacji modeli 2D i 3D. 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do podejmowania decyzji i przeprowadzania analizy efektów tych 
decyzji w ramach tworzenia programów sterujących maszynami CNC. 

K_K03 

K_03 
Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów sterowania 
maszynami CNC oraz do konstruktywnej krytyki powstałych rozwiązań. 

K_K03 

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw elektroniki i budowy podstawowych cyfrowych układów elektronicznych oraz umiejętność 
wykorzystania podstaw programowania. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM) jako jeden z elementów komputerowo zintegrowanego 
wytwarzania (CIM). 

2. Wprowadzenie do programowania urządzeń sterowanych numerycznie (CNC) 
3. Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM). 
4. Podstawy cyfrowego zapisu geometrii oraz przetwarzania informacji pomiędzy elementami komputerowo 

zintegrowanego wytwarzania (CIM) 
5. Zasady cyfrowego zapisu geometrii modeli 2D/3D przedmiotów obrabianych i półfabrykatów.  
6. Definicja cykli obróbkowych w systemach CAM. Symulacja danych pośrednich 
7. Dobór i definicja narzędzi do obróbki i ustalanie jej parametrów.  
8. Przetwarzanie danych źródłowych przez postprocesor - generowanie programu sterującego obrabiarką CNC.
9. Definiowanie torów ruchu narzędzi dla zadanych geometrii. Określanie zera przedmiotu. Definicja 

półfabrykatu, materiału półfabrykatu i uchwytu. Inne czynności przygotowawcze. Definiowanie cykli 
obróbkowych toczenia.  

10. Programowanie toczenia 2-osiowego. Dobór i definicja narzędzi skrawających. Określanie parametrów 
skrawania. 

11. Programowanie frezowania 3-osiowego. Dobór i definicja narzędzi skrawających. Określanie parametrów 
skrawania. 

12. Programowanie druku w technologii FDM. Dobór i definicja parametrów głowicy drukującej. Określanie 
parametrów druku. 

13. Czynności przygotowawcze procesu. Definiowanie torów ruchu narzędzi dla zadanych geometrii. Określanie 
zera przedmiotu. Definicja półfabrykatu, materiału półfabrykatu i uchwytu.  

14. Symulacja i weryfikacja obróbki. Generowanie kodu NC.  
15. Poprawa działania programu sterującego.

Literatura podstawowa: 

1. Włodzimierz Przybylski, Mariusz Deja: Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. Podstawy i 
zastosowanie. WNT Wydawnictwa Naukowo-Techniczne., Warszawa 2007 

2. K. Augustyn, Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wyd. Helion, Gliwice 2002 
 

Literatura dodatkowa: 

1. Zbigniew Krzysiak: Modelowanie 3D w programie AutoCAD. Wyd. Helion. 2013  
2. Witold Habrat: Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora. KaBe Krosno. 2015 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria wspomagane technikami komputerowymi. 
Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 - W_04, U_01, i K_03 sprawdzane będą na kolokwium w ramach zajęć laboratoryjnych.  

Efekty U_02 - U_05, K_01 i K_02 sprawdzane będą w ramach zajęć laboratoryjnych na podstawie oceny udziału w 
zajęciach.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Na ostatnich zajęciach laboratoryjnych przeprowadzane jest kolokwium. Na zaliczenie laboratorium składają się 
oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim (70 pkt.) oraz punkty uzyskane z 
kolokwium (30 pkt.). Zaliczenie zajęć laboratoryjnych możliwe jest po uzyskaniu powyżej połowy punków z zajęć i 
ponad połowy punktów z kolokwium. 

Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 
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Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 

Poprawy: 
Oceny z zajęć można poprawiać w trakcie trwania semestru (maksymalnie dwa laboratoria w jednym tygodniu). 
Przeprowadzone zostaną także maksymalnie 2 poprawki kolokwium.  

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  40 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium i obecność na nim 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie 

Nazwa w języku angielskim:   Information systems in enterprise 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Marek Pilski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Marek Pilski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Podstawowym celem jest przedstawienie zasad tworzenia 
i eksploatacji systemów informatycznych zarządzania, ze 
szczególnym uwzględnieniem systemów zintegrowanych. 
Zakres obejmuje określenie roli zasobów informacyjnych 
w organizacji oraz uzasadnienie biznesowe wdrażania 
SIZ w przedsiębiorstwie; określenie zasadniczych cech 
systemów informatycznych zarządzania, w tym ich 
typologii oraz ewolucji; określenie zasad podejścia 
procesowego w zarządzaniu i tworzeniu ZSI oraz 
metodologicznych podstaw tworzenia zintegrowanych 
systemów informatycznych zarządzania z 
uwzględnieniem scenariusza wyboru i wdrożenia 
gotowego SIZ.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 

Student zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej 
(między innymi ekonomiczne i prawne), zna podstawowe zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy obowiązujące w przemyśle; zna i rozumie podstawowe pojęcia i 
zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W05 

W_02 Zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji K_W06 

W_03 
Zna rolę systemu informatycznego w przedsiębiorstwie oraz sposoby (etapy, 
metody) wprowadzania technologii informatycznej do organizacji.

K_W06 

W_04 
Zna typologię, standardy i struktury i architektury typowych systemów 
informatycznych zarządzania. 

K_W07 

W_05 
Zna przeznaczenie, rodzaje, zasadnicze właściwości funkcjonalne oraz typowe 
zastosowania niektórych branżowych systemów informatycznych zarządzania. 

K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych 
właściwie dobranych źródeł z zakresu zagadnień inżynierskich i technicznych 
zgodnych z kierunkiem studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, 
dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie na temat systemów informatycznych zarządzania.

K_U01, K_U06 

U_02 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą omówieniu K_U02, K_U05 
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funkcjonalności i przedstawieniu reprezentatywnego procesu dla wybranego 
systemu informatycznego zarządzania dla dowolnego sektora.

U_03 
Potrafi wskazać klasę systemów informatycznych do wspomagania określonych 
przedsięwzięć gospodarczych lub procesów biznesowych.

K_U21 

U_04 Potrafi wykorzystać wybrany SI do realizacji prostych zadań biznesowych. K_U03, K_U19 

U_05 
Potrafi zaplanować harmonogram prac dla wybranego przedsięwzięcia 
gospodarczego uwzględniając identyfikację zadań i powiązań między zadaniami 
oraz zasobów ludzkich i materiałowych.

K_U03, K_U19 

U_06 
Potrafi w wybranych narzędziach realizować typowe procesy biznesowe związane 
z obsługą np. klienta, sprzedaży towaru, obsługi magazynu, itp.

K_U03, K_U19 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach 
własnych i innych osób; postępuje etycznie

K_K01 

K_02 

Jest gotów do pełnienia społecznej roli inżyniera, rozumie potrzebę formułowania i 
przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i 
innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać 
takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały

K_K02 

Forma i typy zajęć: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

brak 

Treści modułu kształcenia: 

1. Zarządzanie jako przedmiot informatyzacji. Organizacja, zarządzanie, kierowanie, procesy informacyjno-
decyzyjne, struktura warstwowa systemu informatycznego zarządzania, formy zarządzania i możliwości ich 
informatyzacji. 

2. Rola systemów informatycznych w organizacji. Sposoby uzyskiwania przewagi konkurencyjnej dzięki 
technologii informacyjnej. Możliwości innowacji dostarczane przez SI, Systemy zintegrowane jako czynnik 
umożliwiający i wymuszający zmiany organizacyjne, organizacja zorientowana na procesy, zarządzanie 
przepływem pracy. 

3. Model zastosowań technologii informatycznej w organizacji. Zastosowanie pojedynczych aplikacji IT, 
wewnętrzna integracja, reorganizacja procesów biznesowych, reorganizacja sieci gospodarczej, zmiana 
zakresu działalności gospodarczej. 

4. Typologia systemów informatycznych zarządzania. Istota typologii systemów informatycznych, ewolucja 
informatycznych systemów zarządzania, typy systemów wg zasięgu dziedzinowego, typy systemów wg 
zakresu wspomagania funkcji i zarządzania (systemy SES, SIK, SWD, SBW). 

5. Systemy klasy MRP. Systemy według czasu ich powstawania i zasięgu dziedzinowego zastosowań, 
Systemy informatyczne według standardu APICS (systemy MRP I, CL-MRP, MRP IIm, MRP IIo) 

6. Systemy klasy ERP. Systemy informatyczne typu MRP II+, ERP, ERP II (systemy handlu elektronicznego, 
CRM, SCM, WF, MES, BI), systemy informatyczne gospodarowania wiedzą. 

7. Wykorzystanie technologii informatycznych w transformacji zarządzania organizacjami. Pięciofazowy 
model stosowania IT do potrzeb biznesu: Zastosowanie pojedynczych aplikacji IT, wewnętrzna integracja, 
reorganizacja procesów biznesowych, reorganizacja sieci gospodarczej, zmiana zakresu działalności 
gospodarczej. 

8. Planowanie zintegrowanych systemów informatycznych. Cele i etapy planowania strategicznego 
systemu. Tworzenie strategicznego planu informatyzacji. Metody i narzędzia planowania systemów 
informatycznych. Restrukturyzacja. Zasadnicze efekty planowania strategicznego. 

9. Podstawy metodologii projektowania zintegrowanych systemów informatycznych. Zakres i elementy 
metodyki projektowania systemów informatycznych. Klasyfikacja metodyk. Cykl życia systemu 
informatycznego: Model kaskadowy, Realizacja kierowania dokumentami, Prototypowanie, Programowanie 
odkrywcze, Realizacja przyrostowa, Montaż z gotowych elementów, Model spiralny, Formalne transformacje, 
Modyfikowanie tradycyjnego cyklu życia systemu informatycznego, System informatyczny jako obiekt 
techniczny. 

10. Analiza i projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych. Analiza systemów 
informatycznych, jej cele, zasady i rezultaty. Projektowanie systemów informatycznych, fazy projektowania. 
Podejście do analizy i projektowania systemów informatycznych: strukturalne, obiektowe, społeczne – wady, 
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zalety, zastosowania. 
11. Wdrażanie systemów informatycznych. Model wdrażania systemu, znaczenie integratora i ról w 

przygotowaniu i realizacji wdrożenia. 
12. Procedura wyboru gotowego systemu informatycznego. Ocena dotychczasowej technologii 

przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, określenie założeń przedsięwzięcia informatycznego, 
opracowanie zapytania ofertowego, przegląd i ocena ofert, spotkania wstępne, prezentacje, negocjacje i 
wybór dostawcy. 

Literatura podstawowa: 

 
1. Z. Klownowski, Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem: modele rozwoju i właściwości 

funkcjonalne, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004 
2. A. Barczak, J. Florek, T.Sydoruk, Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, 

Wydawnictwo AP, Siedlce 2006 
 

Literatura dodatkowa: 

 
1. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Adriana Kapczyńskiego, Sławomira Smugowskiego „Współczesne 

systemy informatyczne i ich zastosowania”. Wydawnictwo PTI Oddział Górnośląski. Katowice 2010. 
2. Przemysław Lech „Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie”. 

Wydawnictwo Delfin, Warszawa 2003. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami 
multimedialnymi i aplikacjami komputerowymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań 
laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_03 sprawdzane będą na egzaminie w sesji egzaminacyjnej. Przykładowe pytania: 

 Co to jest i na czym polega wartość dodana informacji. 

 Wymień i opisz typy systemów w przedsiębiorstwie. 

 Scharakteryzuj cechy informacji. 

 Opisz zastosowanie i proces pętli OODA. 

 Scharakteryzuj decyzje na szczeblu operacyjnym. 

 Wymień i omów znane ci role w korporacyjnej architekturze informacyjnej opartej na siatce Zachmana. 

 Przedstaw podstawowe kryteria podziału typologicznego SIZ. 

 Scharakteryzuj system klasy CRM i MRP. 

Efekty U_01 – U_03 sprawdzone będą w czasie oceniania modułów tematycznych na laboratoriach. Przykładowe 
zadania: 

 Opracuj prezentację dowolnego systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem z np. 
wspierającego zarządzanie produkcją, z branży motoryzacyjnej, itp. 

 Opracuj harmonogram przedsięwzięcia dla ustalonego celu i zakresu z prowadzącym uwzględniając podział 
zadań, ich wzajemne relacje oraz zasoby. 

Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych, 
podczas zaliczania zadań. 

Forma i warunki zaliczenia: 
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Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanej i ocenionej prezentacji według schematu: 

 Regularne zajęcia –40 pkt.,  
 Prezentacja – 10 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej 51% punktów. 

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Na egzaminie pisemnym można uzyskać do 50 pkt. Egzamin będzie zaliczony 
w przypadku uzyskania co najmniej 51% pkt. 

Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego laboratorium w trakcie trwania semestru. Poprawy wybranych laboratoriów lub 
prezentacji w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 7 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Systemy baz danych wspomagające zarządzanie procesem 
produkcji

Nazwa w języku angielskim:  Database systems supporting manufacturing process management 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Informtyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:   7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Marcin Stępniak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Marcin Stępniak 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami 
związanymi z systemami baz danych wspomagającymi 
zarządzanie procesem produkcji. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw baz 
danych, systemów baz danych, wykorzystywanych modeli oraz projektowania 
systemów relacyjnych i obiektowo-relacyjnych baz danych. 

K_W07 

W_02 
Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z 
zakresu systemów baz danych relacyjnych i relacyjno-obiektowych. 

K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi pozyskiwać informacje na temat systemów baz danych z literatury i innych 
źródeł, w tym zwłaszcza internetowych. Potrafi analizować, interpretować, 
porządkować, agregować i integrować oraz oceniać pod względem użyteczności 
uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać 
opinie w tym zakresie. 

K_U01 

U_02 
Posiada umiejętność samokształcenia się w dziedzinie systemów baz danych, 
m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

K_U01, K_U06 

U_03 
Potrafi ocenić przydatność dostępnych metod i narzędzi służących do 
rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu systemów baz danych oraz dobierać 
i stosować właściwe dla rozwiązania określonego problemu metody i narzędzia. 

K_U01 

U_04 
Potrafi właściwie dobrać środowiska programistyczne oraz komputerowe 
narzędzia wspomagające projektowanie baz danych do projektowania i weryfikacji 
systemów baz danych. 

K_U08, K_U14 

U_05 
Potrafi właściwie oceniać i porównywać systemy baz danych ze względu na 
wybrane parametry.

K_U01 

U_06 
Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi oraz 
narzędziami komputerowego wspomagania projektowania do projektowania i 
weryfikacji systemów informatycznych o charakterze systemów baz danych. 

K_U08, K_U14 

U_07 
Potrafi, zgodnie ze specyfikacją, zaplanować proces realizacji systemu 
informatycznego bazodanowego; potrafi wstępnie oszacować jego koszty. 

K_U03, K_U14, 
K_U18

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
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K_01 

Jest gotów do podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań 
zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy związanych z 
wykorzystaniem systemów baz danych projektowanych systemach bazodanowych 
i do ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działań.

K_K03 

K_02 
Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych 
z systemami baz danych oraz jest gotów do konstruktywnej krytyki w stosunku do 
działań swoich i innych osób. 

K_K03 

Forma i typy zajęć: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z przedmiotu bazy danych lub 
znajomość literatury obowiązującej na tym przedmiocie. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Wstęp do systemów baz danych. Dostępne systemy baz danych i ich języki programowania. 
2. Programowanie w wybranym języku bazy danych (cz. 1). Typy danych. Wyrażenia, operatory i funkcje. 

Transakcje. Tworzenie bloków. 
3. Programowanie w wybranym języku bazy danych (cz. 2). Bloki i struktury sterujące. Polecenia SQL 

wywoływane wewnątrz własnych programów. Wyzwalacze. Przechowywane procedury i funkcje.  
4. System zarządzania bazą danych (cz. 1). Zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji. Jądro SZBD, model 

pamięci zewnętrznej.  
5. System zarządzania bazą danych (cz. 2). Zarządzanie transakcjami. Współbieżność transakcji - sytuacje 

konfliktowe. Metody zapewniające  współbieżność transakcji. Metody blokowania. Zarządzanie integralnością 
bazy danych.  

6. System zarządzania bazą danych (cz. 3). Niezawodność i odtwarzanie baz danych po awarii. Obrazy przed i 
po transakcji, uaktualnianie segmentów pamięci. Zarządzanie słownikiem - tabele słownikowe. Zarządzanie 
zapytaniami, optymalizacja zapytań.  

7. Rozproszone bazy danych. Zadania. Zalety rozproszenia. Typy rozproszonych baz danych. System 
zarządzania rozproszoną bazą danych. Systemy klient – serwer.  

8. Inteligentne bazy danych (cz. 1). Inteligencja a bazy danych. Logika i bazy danych. Obsługa DDL we 
własnych programach 

9. Inteligentne bazy danych (cz. 2). Relacyjny model danych. Systemy hipermedialne, geograficzne systemy 
informacyjne. Zasady budowy i działania aplikacji pracującej w architekturze trójwarstwowej. 

10. Architektura bazy danych (cz. 1). Baza danych i instancje. Wewnętrzna struktura bazy danych. Wewnętrzne 
obszary pamięci.  

11. Architektura bazy danych (cz. 2). Procesy drugoplanowe. Podstawowa konfiguracja bazy danych. Model 
danych i tworzenie bazy danych. Autoryzacja w aplikacji  bazodanowej. 

12. Konfiguracja sprzętowa bazy danych. Połączone bazy danych. Zdalna modyfikacja danych. Serwery 
klastrowe, konfiguracje wieloprocesorowe. Aplikacje typu klient-serwer. Architektura trójwarstwowa. Bazy 
danych typu standy, replikowanie bazy danych. 

13. Logiczny układ bazy danych. Przestrzenie tabel. 
14. Fizyczny układ bazy danych (cz. 1). Fizyczny układ plików bazy danych. Weryfikacja wartości obciążenia 

przez operacje we-wy. Problemy małej liczby dysków. 
15. Fizyczny układ bazy danych (cz. 2). Położenie plików, wykorzystanie przestrzeni przez bazę danych. Zmiana 

rozmiarów plików, przenoszenie plików. Zwalnianie przestrzeni w segmentach danych. 
 

Literatura podstawowa: 

1. H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Systemy baz danych: pełny wykład; Wydawnictwa Naukowo 
Techniczne, Warszawa 2006 

2. H. Darwen H., C.J.Date, SQL. Omówienie standardu języka; Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 
2000 

3. I. Graham, A. O’Callaghan, A.Wills, Metody obiektowe w teorii i w praktyce; Wydawnictwa Naukowo 
Techniczne, Warszawa 2004 

4. S..Allen, Modelowanie danych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006 
5. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, Warszwa 2000

Literatura dodatkowa: 

1. Connolly T., Begg C.: Systemy baz danych - Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. 
Tom 1, 2; Wydawnictwo RM, 2004 
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2. Marzec M.; JBuilder i bazy danych; Wydawnictwo Helion, 2005 
3. Jan L. Harrington; SQL dla każdego; Wydawnictwo Mikom, 2005 
4. Elmasri R., Navathe S. B.: Wprowadzenie do systemów baz danych; Wydawnictwo Helion, 2005 
5. Andrzej Barczak, Dariusz Zacharczuk, Stanisław Jastrzebowski, Comparative analysis of database  access 

technology w Studia Informatica. System and information technology, Wyd. AP, Siedlce 2009 (vol. 12) 
6. Andrzej Barczak, Dariusz Zacharczuk, Anna Korzeniecka, The influence of indexing methods on effective 

functioning of the database w Studia Informatica.1-2 (17) 2013 , Wyd.UPH, Siedlce  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria wspomagane technikami komputerowymi. 
Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty  W_01 i W_02 będą weryfikowane na egzaminie pisemnym. Przykładowe pytania: 
 Omów funkcje jądra SZBD, 
 Omów wewnętrzne obiekty przykładowej zaawansowanej bazy danych, 
 Przedstaw architekturę przykładowej zaawansowanej bazy danych. 

Efekty U_01 - U_07 weryfikowane będą w trakcie zajęć laboratoryjnych z nauczycielem akademickim (ocena 
punktowa przygotowania oraz wykonania zadań na każdych zajęciach) oraz sprawdzane na egzaminie pisemnym. 
Przykładowe zadania: 

 Zdefiniuj wyzwalacz aktualizujący dane zawarte w zaawansowanej bazie danych,  
 Zdefiniuj blok programu w języku bazy danych umożliwiający wykonanie obliczeń na danych zgromadzonych 

w zaawansowanej bazie, 
 Obsłuż sytuacje wyjątkowe zaistniałe przy przetwarzaniu danych w zaawansowanej bazie danych. 
. 

Efekty K_01 - K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności, w czasie zajęć 
laboratoryjnych, podczas zaliczania zadania indywidualnego, a także będą sprawdzane na egzaminie.   
Przykładowe zadania: 

 Zaprojektuj strukturę rozmów z potencjalnym użytkownikiem zaawansowanej bazy danych w celu 
sformułowania podstawowych wymagań funkcjonalnych na system, 

 Opracuj harmonogram realizacji projektu (zadania, terminy). 
 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań.  

Tematy zadań indywidualnych podawane są studentom najpóźniej na 3 zajęciach laboratoryjnych. Zadania na 
następne laboratorium muszą być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej 
literatury, musi się do nich przygotować samodzielnie lub korzystając z konsultacji. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

 Regularne zajęcia – 30 pkt.,  
 Obrona zadania indywidualnego – 20 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 15 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 10 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 50 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 50 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 25 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

Poprawy: 
Trzy terminy egzaminu pisemnego. Drugi termin zaliczenia laboratorium – w toku sesji egzaminacyjnej. 
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Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 25 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  50 godz. 

Przygotowanie i udział w egzaminie 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 7 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Infrastruktura informatyczna wspomagająca organizację 
i zarządzanie procesem produkcji 

Nazwa w języku angielskim:  
IT infrastructure supporting the organization and management of the 
production process

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:   7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Marek Pilski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Marek Pilski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest ugruntowanie wiedzy z zakresu 
wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania 
produkcją. Absolwent pozna: zarządzanie procesem 
produkcyjnym, optymalizację zapasów produkcyjnych, 
wyznaczanie celów w zakresie strategii produkcyjnej, 
stosowanie narzędzi informatycznych wspierających 
zarządzanie procesami produkcyjnymi, zasady 
administrowania stanami magazynowymi i planowania 
dostaw, modelowanie rozwoju produkcji, posiadanie 
wieloaspektowego spojrzenia na zarządzanie procesami 
wytwórczymi.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 

Student zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej 
(między innymi ekonomiczne i prawne), zna podstawowe zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy obowiązujące w przemyśle; zna i rozumie podstawowe pojęcia i 
zasady zarządzania procesem produkcji

K_W05 

W_02 Zna i rozumie problemy i potrzeby zarządzania produkcją K_W06 

W_03 Zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu procesu obsługi produkcji K_W11 

W_04 
Zna procesy produkcyjne w konwencjonalnych i zautomatyzowanych systemach 
wytwórczych 

K_W06, K_W14 

W_05 Zna koncepcje planowania i sterowania produkcją K_W11, K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych 
właściwie dobranych źródeł z zakresu zagadnień inżynierskich i technicznych 
zgodnych z kierunkiem studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, 
dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie w celu formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z 
zarządzaniem procesem produkcji 

K_U01, K_U03 

U_02 
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą formułowaniu i 
rozwiązywania zadań związanych z procesem produkcji

K_U02, K_U03, 
K_U05

U_03 Potrafi wykorzystać doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych K_U03, K_U21 
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zadań inżynierskich, zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo 
działalnością inżynierską oraz związane z wykorzystaniem odpowiednich 
materiałów i narzędzi związanych z procesem produkcji

U_04 
Potrafi wskazać klasy systemów informatycznych, które można zaangażować do 
zarządzania procesem produkcji 

K_U19 

U_05 
Potrafi wykorzystać wybrany system informatyczny do wsparcia określonych 
zadań związanych z procesem planowania i produkcji

K_U03, K_U18, 
K_U19

U_06 
Potrafi zbudować harmonogram procesu produkcyjnego dla ustalonego celu i 
zakresu związanego z produktem dla danej branży

K_U03, K_U18, 
K_U19

U_07 Potrafi zarządzać zasobami podczas procesu produkcji K_U03, K_U18 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach 
własnych i innych osób; postępuje etycznie

K_K01 

K_02 

Jest gotów do pełnienia społecznej roli inżyniera, rozumie potrzebę formułowania i 
przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i 
innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać 
takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały

K_K02 

Forma i typy zajęć: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

brak 

Treści modułu kształcenia: 

 
1. Przepływ produkcji. Zasoby i procesy. Zarządzanie produkcją. Współczesne systemy zarządzania TPP 
2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi. Procesowe ujęcie przepływu produkcji, podstawowe procesy 

produkcyjne, przygotowanie produkcji, obsługa produkcji, sterowanie produkcją. 
3. Procesy przygotowania produkcji. Istota, zakres i miejsce przygotowania produkcji w działalności 

przedsiębiorstwa, budżet, związek produkcji z działaniami innowacyjnymi, technologiczne przygotowanie 
produkcji, organizacja struktur zarządzania aparatem TPP w przedsiębiorstwach,  

4. Systemy CAD/CAM/CAE/PDM i ich wpływ na prace projektowe. Etapy prac projektowych z 
wykorzystaniem wymienionych systemów. Integracja systemów do CIM. 

5. Procesy produkcyjne w konwencjonalnych systemach wytwórczych. Struktura i rodzaje procesów 
produkcyjnych. Typy i formy produkcji. Rodzaje struktur produkcyjnych. Podstawy projektowania 
konwencjonalnych systemów produkcyjnych. Organizacja i doskonalenie potokowych linii produkcyjnych. 

6. Procesy produkcji w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych. Elastyczne systemy produkcyjne 
ich budowa i klasyfikacja. Ogólna metodyka projektowania elastycznych systemów produkcyjnych. 
Rekonfigurowalne systemy produkcyjne. Dedykowane elastyczne systemy produkcyjne. 

7. Procesy obsługi produkcji. Obsługa materiałowa, magazynowa, transportowa, konserwacyjno-remontowa, 
warsztatowa, kontrola jakości, itp. 

8. Automatyzacja identyfikacji w obsłudze produkcji. Rodzaje znaczników, kody kreskowe, RFID, tagi 
pasywne, aktywne, semipasywne. Automatyczna identyfikacja w połączeniu z EDI. Obsługa produkcji w 
zautomatyzowanych systemach produkcyjnych. Rozmieszczanie urządzeń. 

9. Procesy sterowania przepływem produkcji. Cel sterowania przepływem produkcji. Sterowanie układami a 
sterowanie produkcją. Zasady sterowania przepływem produkcji i kryteria ich wyboru. Metody 
międzykomórkowego sterowania przepływem produkcji. Wewnątrzkomórkowe sterowanie przepływem 
produkcji. 

10. Współczesne koncepcje planowania i sterowania produkcją. Zarządzanie produkcją jako składowa 
kompleksowego zarządzania. Logistyczne koncepcje planowania i sterowania produkcją. Koncepcja Just-in-
Time. Koncepcja Technologii Optymalnej Produkcji/Teorii Ograniczeń. 

11. Sterowanie przepływem produkcji w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych. Hierarchia 
sterowania produkcją. Współpraca systemów sterowania produkcją ZSP z nadrzędnymi systemami 
planowania produkcji. Architektura sterowania produkcją. Sterowania numeryczne maszyn i urządzeń 
wytwórczych. 

12. Kompleksowe metody zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem. Business Process Reengineering, 
Outsourcing, Lean management, Kompleksowe zarządzanie jakością, Controlling. 

13. Normowanie czasu pracy. Normy czasu pracy, metody normowania czasu pracy, mierniki czasu pracy. 
14. Gospodarka materiałowa. Zarządzanie łańcuchem dostaw. System magazynowania niezależnego od 

zapotrzebowania. Lokalizacja zakładu. 
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Literatura podstawowa: 

 
1. K. Szatkowski, Nowoczesne zarządzanie produkcją. Ujęcie procesowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2014 
2. D. Waters, Zarządzanie operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
3. Z. Banaszak, S. Kłos, J. Mleczko, Zintegrowane systemy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszaw 2011 
 

Literatura dodatkowa: 

 
1. M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak „Logistyka i zarządzanie produkcją – narzędzia, techniki, metody, 

modele, systemy”, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska, Poznań 2008. 
2. Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, „Logistyka w przedsiębiorstwie”, PWE, Warszawa 2008. 
3. C. Bozarth, R.B. Handfield, „Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw”, HELION, 

Gliwice 2007. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami 
multimedialnymi i aplikacjami komputerowymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań 
laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_03 sprawdzane będą na egzaminie w sesji egzaminacyjnej. Przykładowe pytania: 
 Wymień i opisz znane Ci znaczniki identyfikacji zasobów. 
 Wymień i scharakteryzuj procesy obsługi produkcji. 
 Opisz typy i formy produkcji. 

Efekty U_01 – U_03 sprawdzone będą w czasie oceniania modułów tematycznych na laboratoriach. Przykładowe 
zadania: 

 Opracuj prezentację dowolnego systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem z np. 
wspierającego zarządzanie produkcją, z branży motoryzacyjnej, itp. 

 Opracuj harmonogram produkcji dla ustalonego celu i zakresu z prowadzącym uwzględniając podział zadań, 
ich wzajemne relacje oraz zasoby. 

Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych, 
podczas zaliczania zadań. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanej i ocenionej prezentacji według schematu: 

 Regularne zajęcia –40 pkt.,  
 Prezentacja – 10 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej 51% punktów. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Na egzaminie pisemnym można uzyskać do 50 pkt. Egzamin będzie zaliczony 
w przypadku uzyskania co najmniej 51% pkt. 
Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego laboratorium w trakcie trwania semestru. Poprawy wybranych laboratoriów lub 
prezentacji  w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. 
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Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 25 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  40 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 7 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Rachunkowość zarządcza 

Nazwa w języku angielskim:   Management Accounting 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Katedra Ekonomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr inż. Agata Marcysiak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Agata Marcysiak 

Założenia i cele przedmiotu: 

1. Nabycie wiedzy z zakresu operacyjnego  
i strategicznego zarządzania kosztami w 
przedsiębiorstwie. 

2. Wykształcenie umiejętności wykorzystania i 
zastosowania zdobytej wiedzy w procesie 
zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. 

3. Kształtowanie świadomości studentów co do 
istotności czynników ekonomicznych na organizację 
i zarządzanie procesem produkcyjnym.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student ma wiedzę z zakresu podstawowych narzędzi stosowanych w 
rachunkowości zarządczej i ich zastosowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

K_W14 

W_02 
Student zna koncepcje i rozwiązania umożliwiające podejmowanie przez 
menedżerów optymalnych decyzji kosztowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi wykorzystać informacje ekonomiczne do podejmowania decyzji 
zarządczych w procesie produkcyjnym.

K_U18 

U_02 
Student potrafi analizować i oceniać wpływ kosztów na efektywność 
funkcjonowania procesu produkcji.

K_U18 

U_03 Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. K_U06 

U_04 
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie ćwiczeniowej, przyjmując w niej 
różne role. 

K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi określać priorytety realizowanych indywidualnie bądź zespołowo zadań, 
wykazując przy tym przedsiębiorcze zachowania.

K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu przedsiębiorczości. 
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Treści modułu kształcenia: 

1. Rachunkowość zarządcza jako element systemu zarządzania 
2. Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna 
3. Rachunkowość zarządcza strategiczna a planowanie i controlling strategiczny 
4. Istota i klasyfikacja kosztów na potrzeby organizacji i zarządzania procesem produkcyjnym 
5. Operacyjne systemy rachunku kosztów 
6. Podstawowe i złożone procedury kalkulacyjne kosztów 
7. Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych 
8. Rachunek kosztów zmiennych jako źródło informacji do podejmowania decyzji zarządczych 
9. Operacyjne budżetowanie i inżynieria kosztów 
10. Organizacja i metodyka operacyjnego controllingu kosztów 
11. Wykorzystanie informacji o kosztach w wybranych obszarach organizacyjnych i decyzyjnych przedsiębiorstw 
produkcyjnych 

 

Literatura podstawowa: 

1. S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom I i II, Towarzystwo Naukowe Organizacji i 
Kierownictwa "Dom Organizatora”, Toruń 2015 

2. M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wyd. PWN, Warszawa 2011 
3. E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011 

Literatura dodatkowa: 

1. Z. Leszczyński, T. Jasiński, Inżynieria kosztów Wyd. ODDK, Warszawa 2015 
2. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wyd. C.H. BECK, 

Warszawa 2010 
3. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 

2010 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład realizowany jest metodą wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnych.  

Ćwiczenia polegają na indywidualnym i grupowym rozwiązywaniu zadań problemowych dotyczących operacyjnego 
systemu rachunku kosztów, podstawowych i złożonych procedur kalkulacyjnych kosztów oraz operacyjnego 
budżetowania kosztów. Analiza wykorzystania informacji o kosztach w wybranych obszarach decyzyjnych i 
organizacji operacyjnego controllingu kosztów realizowana jest z zastosowaniem studium przypadku. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie zaliczenia pisemnego 
sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.  
 
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne z ćwiczeń oraz
ocenę analiz sytuacyjnych 
 
Weryfikacja kompetencji społecznych odbywa się poprzez ocenę aktywności studenta, sposobów argumentowania 
własnych poglądów, a także podejmowanych przez niego decyzji i wyborów w trakcie zadań wykonywanych 
indywidualnie bądź zespołowo. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie na ocenę 
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny 
 
Procentowy zakres ocen z zaliczenia wykładu:  
91 – 100% – bdb 
81 – 90%   –  db+ 
71 – 80%   –  db 
61 – 70%   –  dst+ 
51 – 60%   –  dst 
50 – 0%     –  ndst 
 
Ogólna ocena z ćwiczeń uwzględnia: 
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- ocenę z kolokwium – max. 15 pkt., 
- ocenę z analiz studium przypadku – max. 15 pkt.  
- ocenę z aktywności na ćwiczeniach – max. 5 pkt. 
 
Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik z zaliczenia wykładów 
oraz w 50% - ogólna ocena z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 35 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 20 godz. 

Przygotowanie do zaliczenia części wykładowej i obecność na 
zaliczeniu  

20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Systemy mobilne wspomagające proces zarządzania produkcją

Nazwa w języku angielskim:  Mobile systems supporting the production management process 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Mirosław Szaban 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Mirosław Szaban, dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problemami 
przetwarzania mobilnego. W ramach wykładu omówione zostaną 
najnowsze technologie mobilne i bezprzewodowe. Ukazana 
zostanie potrzeba stosowania systemów ruchomych, złożoność 
problemów w nich występujących jak i sposoby rozwiązania 
tychże problemów w oparciu o zaadoptowane metody 
stosowane w innych gałęziach informatyki i zarządzania 
produkcją. Celem laboratoriów jest nabycie umiejętności 
projektowania i programowania w systemie Android aplikacji 
mobilnych wspomagających proces zarządzania produkcją,  
z wykorzystaniem środowiska Android Studio. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna mechanizmy występujące w systemach mobilnych wspomagających 
proces zarządzania produkcją, ich podbudowę teoretyczną, metody planowania, 
projektowania i optymalizacji. 

K_W01, K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi wykorzystać w praktyce mechanizmy występujące w systemach 
mobilnych wspomagających proces zarządzania produkcją, ich podbudowę 
teoretyczną, metody planowania, projektowania i optymalizacji.

K_U07 

U_02 
Student potrafi utworzyć przykładową aplikację mobilną na urządzenie z 
systemem Android wspomagającą proces zarządzania produkcją..

K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student jest gotów do myślenia i działania w sposób samodzielny  
i przedsiębiorczy; wykazuje się inicjatywą.

K_K04 

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.)  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność programowania w C++/Java. Zaliczone przedmioty: Matematyka I, Programowanie 
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Treści modułu kształcenia: 

Wykład: 
1. Wprowadzenie – znaczenie systemów mobilnych wspomagających proces zarządzania produkcją. Zapoznanie 

z ideą przetwarzania mobilnego. Historia rozwoju systemów mobilnych i bezprzewodowych. Podstawy 
systemów mobilnych. Infrastruktura systemów komórkowych. Pokazanie rozkwitu dziedziny oraz czynników 
wpływających na jej rozwój. Przedstawienie mnogości zastosowań, olbrzymich korzyści dla klienta końcowego 
oraz złożonych i nietrywialnych problemów, jakie stoją przed projektantami nowoczesnych systemów 
mobilnych.  

2. Matematyczny model procesu decyzyjnego i etapy jego budowy. Pojęcie problemu decyzyjnego. 
Etapowość rozwiązywania problemów decyzyjnych. Analiza modelu. Definiowanie funkcji celu.  

3. Programowanie matematyczne - struktura i klasyfikacje. Klasyfikacja modeli decyzyjnych. Zapis 
matematyczny problemów optymalizacyjnych.  

4. Modele programowania liniowego w postaci standardowej i kanonicznej. Podstawowe założenia i 
określenia. Rozwiązanie dopuszczalne, podstawowe i optymalne. Ustalanie rozwiązań podstawowych. 
Optymalny wybór asortymentu. Metoda graficzna.  

5. Podstawowe twierdzenia programowania liniowego. Matematyczne uzasadnienie metody simpleks. Etapy w 
metodzie simpleks. Algorytm simpleks. Ustalanie początkowego rozwiązania podstawowego. Zagadnienie 
wyboru procesu technologicznego. Funkcje wbudowane MatLab dla zagadnienia liniowego. 

6. Zagadnienie transportowe. Budowa modelu. Rozwiązanie zbilansowanego i niezbilansowanego zadania 
transportowego (metoda potencjałów). Zastosowanie różnych metod wyznaczania rozwiązania początkowego 
w algorytmie transportowym.  

7. Problemy transportowe w prezesie zarządzania produkcją. Zagadnienia transportowe. Zagadnienia 
transportowo-produkcyjne. Zagadnienie lokalizacji produkcji. Minimalizacja pustych przebiegów. 

8. Problemy przydziału w prezesie zarządzania produkcją. Rozdział zadań produkcyjnych między miejsca 
produkcji. Zagadnienia o optymalnym przydziale z dodatkowymi warunkami.  

9. Metody podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Podstawy teorii 
gier. Gry dwuosobowe o sumie zero. Gry z naturą. 

10. Gry i strategie. Strategie mieszane. Gry a zadanie programowania liniowego.  
11. Masowa obsługa zdarzeń. Modele i charakterystyki. Systemy kolejkowe z pojedynczym kanałem obsługi. 

Systemy kolejkowe z wielokrotnym kanałem obsługi.  
12. System masowej obsługi (SMO) M/M/S/S. Analiza procesów zachodzących w SMO. Charakterystyki SMO. 

Modelowanie systemu. 
13. Techniki planowania w prezesie zarządzania produkcją – programowanie sieciowe. Sieci o strukturze 

logicznej zdeterminizowanej (DAN). Sieci o strukturze logicznej stochastycznej (GAN). Metoda CPM. Metoda 
PERT. 

14. Techniki planowania w prezesie zarządzania produkcją – programowanie sieciowe. Analiza czasowo-
kosztowa. Analiza CPM-COST. ANaliza PERT-COST. Sieci o strukturze logicznej stochastycznej (GAN). 
Metoda GRET. 

15. Przegląd dostępnych na rynku systemów mobilnych wspomagających proces zarządzania produkcją. 
Podstawowe architektury, klasyfikacje terminali. Wykazanie cech i elementów systemu mobilnego.  

Laboratorium: 

Praktyczne zastosowania zagadnień teoretycznych przedstawionych podczas wykładu, oraz zagadnienia 
projektowania i implementacji aplikacji mobilnej wspomagającej proces zarządzania produkcją w środowisku 
Android Studio wg. poniższego rozkładu. 

1. Wprowadzenie do środowiska Android Studio. Zapoznanie z środowiskiem Android Studio i strukturą 
projektu dla aplikacji wspomagającej proces produkcji konstrukcji.  

2. Cykl życia aktywności, adaptery danych. Klasa Activity. Cykl życia aktywności. Utworzenie adaptera. 
Obsługa podstawowych metod związanych z cyklem życia aplikacji. Przejścia między aktywnościami 
standardowej aplikacji mobilnej dla systemu android oraz w jaki sposób wygodnie wyświetlać dane.  

3. Intent, współpracy między aktywnościami. Wykorzystanie klasy Intent do współpracy między aplikacjami. 
Wyjaśnienie roli manifestu oraz uprawnień.  

4. Przechowywanie danych. Walidacja, internacjonalizacja. Tworzenie wstępnego interfejsu do uwierzytelnienia.
5. Persystancja danych. Persystancja danych za pomocą lokalnej bazy danych SQLite. 
6. REST API cz. I. Implementacja aplikacji w podejściu REST na platformie NET w celu późniejszej interakcji z 

aplikacją.  
7. REST API cz. II. Obsługa po stronie telefonu aplikacji z poprzednich laboratoriów. Wprowadzenie 

asynchronicznych zachowań z pomocą klasy Task. 
8. Powiadomienia. System powiadomień, oraz biblioteki umożliwiające zarządzanie nimi. 
9. Sensory. Sensory występujące w urządzeniach mobilnych oraz interpretacja danych przez nieudostępnianych.
10. Podstawowe obiekty grafiki 2D. Grafika 2D - komponenty ImageView oraz Canvas. 
11. Zaawansowana grafika 2D. Zaawansowane mechanizmy do obsługi grafiki 2D, obsługa zdarzeń interfejsu 
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dotykowego. 
12. Fragmenty cz. I. Budowa złożonego i dynamicznego interfejsu użytkownika. 
13. Fragmenty cz. II. Budowa złożonego i dynamicznego interfejsu użytkownika. 
14. Usługi w tle. Mechanizmy umożliwiające wykonywanie usług w tle. 
15. Biblioteki zewnętrzne. Biblioteki do ułatwienia komunikacji z wykorzystaniem protokołu HTTP - biblioteka 

Retroft. Do automatyzacji zadań - biblioteka android-job. 

Literatura podstawowa: 

1. Z. Jędzejczyk, K. Kukuła (red.), J. Skrzypek, A. Walkosz Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, 
Warszawa 2009 

2. A. Stasiewicz, Android Studio. Podstawy tworzenia aplikacji, Helion, Gliwice 2016 
3. S. Conder, L. Darcey, Android, Programowanie aplikacji na urządzenia przenośne. Wydanie II, Helion 2011 
4. Bieżąca prasa z branży IT 

Literatura dodatkowa: 

1. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa, 2008. 

2. A. Stasiewicz, Android. Podstawy tworzenia aplikacji, Helion 2013 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane technikami multimedialnymi oraz 
środowiskami umożliwiającymi symulację systemów mobilnych. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i 
zadań laboratoryjnych.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 i U_01 sprawdzane będą na pisemnym kolokwium, jako zagadnienia teoretyczne. Przed egzaminem 
studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań. Przykładowe pytania: 

 Wymień elementy składowe systemu mobilnego i krótko je opisz. 

 Scharakteryzuj System Mobilny, w kontekście wspomagania procesu produkcji konstrukcji.  

 Wymień techniki planowania produkcji konstrukcji. 

Efekt U_02 i K_01 sprawdzany będzie na bieżąco, na każdych zajęciach poza pierwszym i ostatnim w postaci zadań 
praktycznych. Tematyka następnego laboratorium będzie podana tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie 
podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować. Przykładowe zadanie: 

Cel ćwiczeń: Zapoznanie się z sposobem w jaki system Android umożliwia komunikację pomiędzy aktywnościami oraz 
aplikacjami. Przedstawiona zostanie klasa Intent i metody umożliwiające obsługę jej wewnątrz aktywności. 

Zadania: 

1. Utwórz nowy projekt z aktywnością zawierającą ekran powitalny aplikacji z przyciskiem start, 
2. Utwórz drugą aktywność (StudentsListActivity) która będzie wyświetlać dane za pomocą adaptera i będzie 

posiadać 2 przyciski, 
3. Zaimplementuj przejście z aktywności z punktu 1 (MainActivity) po wciśnięciu przycisku start do aktywności z 

punktu 2, 
4. Utwórz kolejną aktywność AddStudentActivity, w której będzie możliwe wpisanie danych nowego studenta w 

postacie 1 pola tekstowego, 
5. Dodaj do aktywności z punktu 2 obsługę przycisku „Add” by przenosił do nowej aktywności (AddStudentActivity) 

w celu uzyskania informacji na temat nowego elementu, 
6. Obsłuż otrzymane rezultaty (z AddStudentActivity) i dodaje je do wyświetlanej listy w aktywności 

StudentsListActivity, 
7. W aktywności AddStudentActivity dodaj przycisk umożliwiający pobranie informacji na temat nowego studenta z 

książki adresowej telefonu i wypełnij nowe pole tekstowe(inputType: numberSigned w edytorze) w tej 
aktywności, 

8. Zmodyfikuj ListView w aktywności StudentsListActivity by wyświetlić bardziej złożone informacje o studencie. 
Dodaj wyświetlanie numeru telefonu, 

9. Zmodyfikuj adapter tak by dawał możliwość usuwania elementów jak na poprzednich laboratoriach. 

Efekt K_01 będzie sprawdzany poprzez wykonanie i wygłoszenie prezentacji dotyczącej najnowszych technologii z 
zakresu systemów mobilnych. 
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Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocenę końcowa zależy od liczby uzyskanych punktów w stosunku 60% z 
laboratorium oraz 40% wykład. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych 
zajęciach z nauczycielem akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i 
dopuszczenie do egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 31 pkt.  

Na ostatnim wykładzie przeprowadzane jest kolokwium, za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Wykład będzie 
zaliczony w przypadku uzyskania z kolokwium co najmniej 21 pkt. 

Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych 
punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

 

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)

 

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 

30 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim 45 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Zintegrowane wspomaganie procesu produkcji 

Nazwa w języku angielskim:   Integrated support of the production process 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria procesów technologicznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  czwarty 

Semestr:   siódmy 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Ewa Szczepanik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Ewa Szczepanik 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z różnymi 
systemami wspomagającymi zarządzanie 
przedsiębiorstwem, wspomagającymi procesy produkcji. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat roli systemu informatycznego w 
przedsiębiorstwie oraz sposobach (etapy, metody) wprowadzania TI do korporacji. 

K_W07 

W_02 
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu typologii, standardów, struktury i 
architektury typowych systemów informatycznych wspomagających proces 
produkcji. 

K_W07 

W_03 
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wdrażania do przedsiębiorstwa 
zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających proces produkcji. 

K_W07 

W_04 
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zastosowania niektórych branżowych 
systemów informatycznych wspomagających proces produkcji.

K_W05, K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi na podstawie literatury formułować wnioski dotyczące najnowszych 
rozwiązań systemów komputerowych i wskazywać sposób ich powiązania z 
ogólnymi zasadami realizacji pracy systemu.

K_U01 

U_02 
Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych 

K_U06 

U_03 
Potrafi scharakteryzować systemy informatyczne ze względu na zadane kryteria 
funkcjonalne, użytkowe i ekonomiczne.

K_U14 

U_04 
Potrafi przygotować prezentację dotyczącą charakterystyki i właściwości 
funkcjonalno-użytkowych wybranych systemów wspomagających proces produkcji 

K_U02 

U_05 
Potrafi wskazać rodzaj systemu informatycznego do określonych zastosowań w 
praktyce zarządzania przedsiębiorstwem.

K_U14 

U_06 
Potrafi zaprojektować, zaimplementować oraz przetestować - zgodnie z zadaną 
specyfikacją - system informatyczny typowy dla kierunku Informatyka

K_U14 

 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
 

K_01 
Jest gotów do przestrzegania zasad uczciwości intelektualnej  
w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

K_K01 
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K_02 
Jest gotów do samooceny własnych kompetencji i doskonalenia swoich 
kwalifikacji zawodowych 

K_K03 

K_03 
Jest gotów do myślenia i działania w sposób samodzielny i przedsiębiorczy; 
wykazuje się inicjatywą 

K_K04 

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność wykorzystania podstaw inżynierii tworzenia systemów informatycznych oraz znajomość ogólnych 
problemów społecznych i zawodowych informatyki

Treści modułu kształcenia: 

1. Rola zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie. Systemy organizacji. Zasoby informacyjne w 
przedsiębiorstwie. Procesy informacyjno-decyzyjne. Informacja a procesy podejmowania decyzji  

2. Model zastosowań technologii informatycznej w organizacji. Zastosowanie pojedynczych aplikacji IT. 
Wewnętrzna integracja. Reorganizacja procesów biznesowych. Reorganizacja sieci gospodarczej. Zmiana 
zakresu działalności gospodarczej  

3. Typologia i ewolucja informatycznych systemów zarządzania i przegląd wybranych informatycznych 
systemów zarządzania. Systemy informatyczne zarządzania. Typologia SIZ. Standardy SIZ  

4. Struktury i architektura SIZ. Struktury SIZ. Architektury SIZ  
5. Podejście procesowe w zarządzaniu i jego wpływ na kierunki rozwoju SIZ. Istota podejścia 

procesowego w zarządzaniu. Związek podejścia procesowego z koncepcjami współczesnych SIZ. Podejście 
procesowe w systemach jakości  

6. Złożoność realizacyjna SIZ i scenariusze realizacji SIZ. Czynniki występujących podczas realizacji 
systemu. Składniki systemu jako produktu końcowego. Tworzenie ZSI od podstaw przez służby 
informatyczne przedsiębiorstwa. Tworzenie ZSI od podstaw przez zewnętrzne firmy informatyczne. Wybór, 
zakup i wdrożenie wyrobu gotowego  

7. Procedura wyboru gotowego ZSI. Kryteria wyboru ZSI. Opis procedury. Fazy procedury wyboru gotowego 
ZSI  

8. Organizacja prac wdrożeniowych ZSI. Model i etapy wdrażania ZSI. Realizacja ZSI. Działania integrujące 
(integrator wdrożeniowy). Przykładowy model integracji działań  

9. Współczesne zintegrowane systemy informatyczne wspomagające proces produkcji. Klasyfikacja i 
podział współczesnych zintegrowanych systemów. Przegląd dostępnych na rynku polskim SIZ. Tendencje 
rozwojowe współczesnych SIZ  

10. Zapoznanie z działaniem wybranych systemów informatycznych wspomagających proces produkcji. 
11. Przegląd wybranych informatycznych systemów wspomagające proces produkcji. Prezentacja 

wybranej aplikacji (systemu) przez grupę studentów - wspomaganie zarządzania instytucją oświatową,  
administracji państwowej, administracji gospodarczej, służby zdrowia itp.  

  

Literatura podstawowa: 

 
1. W. Chmielarz, Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Aspekt modelowy w budowie systemów, 

Elipsa, Warszawa 1996  
2. R. Nosala, G. Gołda, Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem: nowe metody i systemy, 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 
3. Z. Banaszak, S.Kłos, J. Mleczko, Zintegrowane systemy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2016 
4. J. Kisielnicki, H.Sroka, Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Agencja Wydawnicza 

PLACET, Warszawa 2005 
5. P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003 

Literatura dodatkowa: 

1. J.G. Isajew, Systemy informacyjne, Expertus, Warszawa 2001  
2. A. Barczak, J. Florek, T. Sydoruk, Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. 

Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006  
3. W. Jabłoński, W. Bartkiewicz, Systemy informatyczne zarządzania: klasyfikacja i charakterystyka systemów, 

Bydgoszcz, 2006 
4. K. Vivek, SAP R/3. Przewodnik dla menadżerów. HELION, Gliwice 2001 
5. J. Mazzullo, P. Wheatley, SAP R/3. Podręcznik użytkownika. HELION, Gliwice 2006. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria wspomagane technikami komputerowymi i 
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przykładowymi systemami informatycznymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań 
laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_04, U_03,U_05 sprawdzane będą na semestralnym kolokwium. 
Efekt U_01, U_02, U_06, U_07 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach laboratoryjnych w trakcie 
wykonywania prostych zadań.  
Zadania na każde następne laboratorium muszą być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na 
podstawie podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować.  
Efekty U_04 oraz K_01, K_02, K_03 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie 
zajęć laboratoryjnych oraz podczas zaprezentowanej przez studenta prezentacji. 
Przykładowe zadania 

1. Przedstaw funkcjonalność wybranego narzędzia z sektora służby zdrowia, pokaż realizację dwóch 
wybranych/kluczowych funkcji aplikacji 

2. Przedstaw funkcjonalność wybranego narzędzia z branży IT, pokaż realizację dwóch wybranych/kluczowych 
funkcji aplikacji 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zajęć laboratoryjnych i 
jednego kolokwium pisemnego przeprowadzonego na ostatnim wykładzie. Na zaliczenie laboratorium składają się 
oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego 
zadania indywidualnego według schematu: 

 Regularne zajęcia – 39 pkt.,  
 Obrona zadania indywidualnego – 21 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 20 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 10 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 60 pkt. 

Za pisemne kolokwium można na nim uzyskać do 40 pkt. Zaliczenie kolokwium jest możliwe po uzyskaniu co 
najmniej 20 pkt. Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

 

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. Db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. Db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy oraz jedno przedstawienie prezentacji 
w sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia i obecność na zaliczeniu 45 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 

 


