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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia związane z eksploatacją elementów urządzeń
transportu linowego. Omawiane są zasady dobrej praktyki eksploatacyjnej.

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

Ma wiedzę z zakresu właściwego
doboru i eksploatacji lin stalowych w
wybranych obiektach transportu
linowego

MBM2A_W17,
MBM2A_W16

Aktywność na zajęciach, Kolokwium

M_W002

Ma wiedzę z zakresu kryteriów
odkładania lin stalowych w
wybranych urządzeniach transportu
linowego

MBM2A_W17,
MBM2A_W16

Aktywność na zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń laboratoryjnych

M_W003

Ma wiedzę z zakresu metod
badawczych wykorzystywanych w
ocenie stanu technicznego urządzeń
transportu linowego

MBM2A_W06,
MBM2A_W05,
MBM2A_W16

Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie, Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych

MBM2A_U13,
MBM2A_U15,
MBM2A_U12

Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie, Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych

Umiejętności: potrafi
M_U001

Ma umiejętności praktycznej oceny
stanu lin stalowych
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M_U002

Potrafi samodzielnie lub w zespole
wykonać ćwiczenie laboratoryjne z
zakresu oceny stanu technicznego
urządzeń transportu linowego

MBM2A_U11,
MBM2A_U12,
MBM2A_U10

Sprawozdanie, Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych, Kolokwium

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Potrafi formułować zadania i
kierować zespołami

MBM2A_K07,
MBM2A_K06

M_K002

Student ma świadomośc
odpowiedzialności za podejmowane
decyzje

MBM2A_K07,
MBM2A_K05,
MBM2A_K06

Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

30

20

0

10

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

Ma wiedzę z zakresu kryteriów
odkładania lin stalowych w
wybranych urządzeniach
transportu linowego

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W003

Ma wiedzę z zakresu metod
badawczych wykorzystywanych
w ocenie stanu technicznego
urządzeń transportu linowego

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

Ma wiedzę z zakresu właściwego
doboru i eksploatacji lin
stalowych w wybranych
obiektach transportu linowego

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

Ma umiejętności praktycznej
oceny stanu lin stalowych
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M_U002

Potrafi samodzielnie lub w
zespole wykonać ćwiczenie
laboratoryjne z zakresu oceny
stanu technicznego urządzeń
transportu linowego

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Potrafi formułować zadania i
kierować zespołami

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

M_K002

Student ma świadomośc
odpowiedzialności za
podejmowane decyzje

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

30 godz

Przygotowanie do zajęć

10 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

5 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

10 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

2 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

59 godz

Punkty ECTS za moduł

2 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
Zagadnienia związane z eksploatacją urządzeń trasportu linowego

Zasady dobrej eksploatacji lin stalowych.
Wpływ właściwości lin stalowych na ich czas pracy.
Podstawowe urządzenia transportu linowego.
Eksploatacyjne sposoby wpływania na czas pracy lin stalowych.
Podstawowe regulacje prawne i dozory techniczne w Polsce.
Aparaturowe metody badań elementów urządzeń transportu linowego.
Wyposażenie do badań elementów urządzeń transportu linowego.
Procedury i techniki badań elementów urządzeń transportu linowego.
Rozwój badań lin stalowych, lin z włókien syntetycznych.
Nowoczesne metody analizy sygnałów pomiarowych z badań aparaturowych lin
stalowych i lin wykonanych z innych materiałów (liny syntetyczne, hybrydowe).
Kryteria odkładania lin stalowych i nowych konstrukcji.
Ćwiczenia laboratoryjne
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Zagadnienia związane z badaniami podczas eksploatacji urządzeń transportu linowgo

Dobór wyposażenia pomiarowego oraz jego kalibracja.
Aparaturowe i optyczne badania elementów urządzeń transportu linowego.
Ocena poziomu zużycia lin stalowych na podstawie różnego rodzaju badań.
Szacowanie niepewności pomiarowej.
Pomiary sił w linach
Uszkodzenia elementów urządzeń transportu linowego oraz przyczyny ich
występowania.
Zajęcia terenowe na wybranych obiektach transportu linowego.

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.
Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany
problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad
problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Zaliczenie na podstawie sprawozdań, kolokwium i oceny z pracy wykonanej samodzielnie.
Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
Zaliczenie poprawkowe w tych samych warunkach.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– 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.
Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami
udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie
wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej.
Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Sposób obliczania oceny końcowej
Podstawą wyznaczenia oceny jest zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, kolokwium oraz
pracy samodzielnej .
Ocena jest wyznaczana jako wartość średnia z ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe muszą być
wszystkie pozytywne.
Obecność na zajęciach terenowych jest obowiązkowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
W przypadkach losowych warunki wyrównania zaległości z danej części przedmiotu są ustalane z
prowadzącym.
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Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Ogólna wiedza na temat eksploatacji i diagnostyki urządzeń transportu linowego.
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