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Karta przedmiotu
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Bezpieczeństwo i niezawodność pojazdów szynowych

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WM TRANS oIS D9 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

3.00
6

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

6

15

0

0

30

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z pojęciami, zasadami i metodami stosowanymi w niezawodnosci i bezpieczeństwie systemów
technicznych.
Cel 2 Nabycie umiejętności wyznaczania charakterystyk, prowadzenia badań i analiz niezawodnościowych z wykorzystaniem metod statystycznych i symulacyjnych.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Poznanie modeli niezawodnościowych i metod prognozowania.
Cel 4 Nabycie umięjętności identyfikacji i budowy struktur niezawodnościowych systemów technicznych.
Cel 5 Nabycie umiejętności zapobiegania ryzyku i oceny bezpieczeństwa w eksploatacji systemów technicznych.
Cel 6 Nabycie umiejętności pracy w zespole, korzystania z różnych zródeł danych i specjalistycznych programów
komputerowych do analizy niezawodności.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego.
2 Podstawowa wiedza z zakresu budowy oraz eksploatacji maszyn i systemów technicznych.
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Efekty kształcenia

EK1 Kompetencje społeczne ma świadomość wpływu nowych technologii na rozwój społeczeństwa i zagrożeń
z tym związanych,wpływu wiedzy inżyniera na bezpieczeństwo życia i środowiska.
EK2 Wiedza definiuje pojęcia niezawodności i trwałości oraz utozsamia je z cechami budowy i eksploatacji systemów technicznych.
EK3 Kompetencje społeczne Efekt kształcenia 3
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Treści programowe
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Narzędzia dydaktyczne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

45

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

45
3.00

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Efekt kształcenia 2
Efekt kształcenia 3
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

EK1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK2
EK3
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Wykaz literatury
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Stanisław, Jan Młynarski (kontakt: mlynarski_st@poczta.onet.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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