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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Treścią wykładu będę podstawy wiedzy dotyczącej inżynierii produkcji, która jest rozumiana jako zespół
działań mających na celu efektywną realizację procesu produkcji od chwili rozpoznania potrzeby
wyprodukowania dobra poprzez zaprojektowanie procesu produkcyjnego do chwili jego wypełnienia i
dystrybucji. Student pozna bogactwo różnorodnych procesów produkcyjnych, dla których automatyka
jest podstawą otrzymania wysokiej jakości produktu końcowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta w ramach poszczególnych
form zajęć i dla całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Zna i rozumie pojęcia związane z
technologiami inżynierskimi,
procesami produkcyjnymi i
technikami wytwarzania

AiR1A_W07

M_W002

Zna schematy automatyzacji i
robotyzacji procesów

AiR1A_W05,
AiR1A_W07

M_W003

Zna strukturę różnych procesów
produkcyjnych i różne
uwarunkowania działalności
zawodowej

AiR1A_W06,
AiR1A_W07

Umiejętności: potrafi
M_U001

Posiada umiejętność rozpoznania
technologii mechanicznych,
elektrycznych, chemicznych i innych

AiR1A_U01,
AiR1A_U04

Aktywność na zajęciach
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M_U002

Potrafi ocenić Innowacyjność
rozwiązań

AiR1A_U01,
AiR1A_U02

Aktywność na zajęciach

M_U003

Potrafi współpracować przy
projektowaniu inżunierskim

AiR1A_U02,
AiR1A_U04,
AiR1A_U03

Aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Zna rolę i wagę nowoczesnych
technologii i ich wpływ na życie
społeczeństwa

AiR1A_K03,
AiR1A_K01

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

14

14

0

0

0

0

0

0

0

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie

Zajęcia
praktyczne

Prace kontrolne i
przejściowe

Lektorat

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W002

Zna schematy automatyzacji i
robotyzacji procesów

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W003

Zna strukturę różnych procesów
produkcyjnych i różne
uwarunkowania działalności
zawodowej

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

Zna i rozumie pojęcia związane z
technologiami inżynierskimi,
procesami produkcyjnymi i
technikami wytwarzania

Konwersatorium

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Zajęcia terenowe

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
M_U001

Posiada umiejętność rozpoznania
technologii mechanicznych,
elektrycznych, chemicznych i
innych

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U002

Potrafi ocenić Innowacyjność
rozwiązań

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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M_U003

Potrafi współpracować przy
projektowaniu inżunierskim

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Zna rolę i wagę nowoczesnych
technologii i ich wpływ na życie
społeczeństwa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

14 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

16 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

30 godz

Punkty ECTS za moduł

1 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład

1. Historia technologii inżynierskich
2.Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji
3.Procesy produkcyjne – klasyfikacja, projektowanie
4.Techniki wytwarzania
5.Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
6.Problemy optymalizacji procesów produkcyjnych
7.Zarządzanie produkcją
8.Rachunek kosztów dla inżyniera
9.Procesy produkcyjne w hutnictwie
10.Procesy produkcyjne w chemii
11.Procesy produkcyjne w przemyśle maszynowym
12.Procesy produkcyjne w przetwórstwie
13.Projektowanie inżynierskie
14.Przykłady projektów inżynierskich

(1g)
(1g)
(1g)
(1g)
(1g)
(1g)
(1g)
(1g)
(1g)
(1g)
(1g)
(1g)
(1g)
(1g)

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w
połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do
prezentowanych zagadnień.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
3/5

Karta modułu - Inżynieria procesów produkcyjnych
14 godzinny Wykład (7 spotkań po 2g) zaliczany na podstawie obecności.
Ocena jest bardzo dobra gdy jest 100 % obecności,
Przy 1 nieobecności nieusprawiedliwionej – ocena jest 4.5.
Przy 2 nieobecnościach nieusprawiedliwionych – ocena 4.0.
Przy 3 nieobecnościach nieusprawiedliwionych – ocena 3.5.
Przy 4 nieobecnościach nieusprawiedliwionych – ocena 3.0.
Przy 5-7 nieobecnościach nieusprawiedliwionych, do zaliczenia wykładu niezbędna jest rozmowa
sprawdzająca ogólny zasób wiedzy studenta z tematyki inżynierii procesów produkcyjnych.
Każdą nieobecność można zamienić na “usprawiedliwioną” gdy student odbędzie rozmowę
sprawdzającą znajomość zakresu materiału z opuszczonego wykładu.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Obecność jest sprawdzana w celu ustalenia oceny z przedmiotu

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa jest podnoszona w stosunku do oceny za wykład, gdy student bierze aktywny udział w
przedmiocie, wykonując np. dodatkowe opracowanie zleconego tematu w formie referatu lub gdy
zadeklaruje chęć i odbędzie rozmowę sprawdzającą wiedzę.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Każdą nieobecność można zamienić na “usprawiedliwioną” gdy
sprawdzającą znajomość zakresu materiału z opuszczonego wykładu.

student

odbędzie

rozmowę

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Przedmiot bazuje na programie studiów AiR i jest uzupełnieniem dla modułu Wprowadzenie di
Automatyki i Robotyki. Stąd wcześniejsze zaliczenie tego modułu jest bardzo pomocne.
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Informacje dodatkowe
Brak
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