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Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM

Student, który zaliczył moduł zajęć
wie/umie/potrafi

Powiązania z EKK

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)

M_W001

ma podstawową wiedzę na temat zagadnień
związanych z procesem budowy i
wykorzystaniem modeli dyskretnych procesów
produkcyjnych, usługowych i logistycznych

IP3A_W01, IP3A_W02

Aktywność na zajęciach,
Egzamin

M_W002

ma podstawową wiedzę na temat metod
modelowania, zna podstawowe pojęcia związane
z modelami i symulacją procesów i systemów
dyskretnych

IP3A_W03,
IP3A_W01, IP3A_W02

Aktywność na zajęciach,
Egzamin

M_U001

potrafi zastosować zdobytą wiedzę do analizy
złożonych modeli procesów i systemów
dyskretnych i wnioskowania dotyczącego
wprowadzenia ulepszeń w systemie

IP3A_U02, IP3A_U01,
IP3A_U04

Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

M_U002

potrafi zastosować zdobytą wiedzę do budowy
prostych modeli procesów i systemów
produkcyjnych, usługowych i logistycznych,
projektowania eksperymentów symulacyjnych,
analizy wyników oraz tworzenia dokumentacji.

IP3A_U02, IP3A_U01,
IP3A_U04

Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

Wiedza

Umiejętności
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Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Konwersatori
um

Zajęcia
seminaryjne

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
terenowe

Zajęcia
warsztatowe

ma podstawową wiedzę na
temat zagadnień
związanych z procesem
budowy i wykorzystaniem
modeli dyskretnych procesów
produkcyjnych, usługowych i
logistycznych

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

M_W002

ma podstawową wiedzę na
temat metod modelowania,
zna podstawowe pojęcia
związane z modelami i
symulacją procesów i
systemów dyskretnych

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

M_U001

potrafi zastosować zdobytą
wiedzę do analizy złożonych
modeli procesów i systemów
dyskretnych i wnioskowania
dotyczącego wprowadzenia
ulepszeń w systemie

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

M_U002

potrafi zastosować zdobytą
wiedzę do budowy prostych
modeli procesów i systemów
produkcyjnych, usługowych i
logistycznych, projektowania
eksperymentów
symulacyjnych, analizy
wyników oraz tworzenia
dokumentacji.

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

E-learning

Ćwiczenia
projektowe

M_W001

Inne

Ćwiczenia
laboratoryjne

Forma zajęć

Ćwiczenia
audytoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi

Wykład

Kod EKM

Wiedza

Umiejętności

Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium
Metody modelowania procesów i systemów dyskretnych
Przegląd modeli symulacji dyskretnej sterowana zdarzeniami DES
Optymalizacja a symulacja procesów/systemów dyskretnych
Analiza i ocena wyników modeli symulacyjnych

Sposób obliczania oceny końcowej
• Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana wiedza z zakresu inżynierii produkcji, elementów statystyki matematycznej, podstaw
informatyki oraz algorytmiki.
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Informacje dodatkowe
Brak

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w konwersatoriach

14 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

25 godz

Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp.

10 godz

Przygotowanie do zajęć

24 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

75 godz

Punkty ECTS za moduł

3 ECTS
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