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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Sztuka redagowania, dyskusji i prezentacji

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

2.00
1

Semestry

2

3

WIEiK EIA oIIS PO6 20/21

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

1

0

0

0

0

0

30

Cele przedmiotu

Cel 1 Uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie formułowania modeli obiektów technicznych i systemów oraz nadanie jej formy metodologii.
Cel 2 Wypracowanie technik oraz procedur usystematyzowanego opisu obiektów technicznych, zjawisk fizycznych
i procesów w formie pisemnej i ustnej z uwzględnieniem terminologii anglojęzycznej.
Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Utrwalenie zasad redakcji tekstów technicznych oraz sporządzania raportów i notatek z tekstów technicznych
mówionych.
Cel 4 Rozszerzenie wiedzy studentów o nowoczesne zagadnienia z dziedziny elektrotechniki i automatyki ze szczególnym uwzględnieniem robotyki.
Cel 5 Przekazanie wiedzy niezbędnej do rozumienia społecznych, ekonomicznych i technicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej poprzez analizę form ludzkiej pracy.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość teorii obwodów elektrycznych, układów elektromechanicznych, teorii sterowania oraz kinematyki i dynamiki brył sztywnych.
2 Znajomość algebry liniowej oraz geometrii wielowymiarowej.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student poznaje metodologię formułowania modeli obiektów technicznych oraz systemów.
EK2 Wiedza Student poznaje techniki oraz procedury usystematyzowanego opisu obiektów technicznych, zjawisk
fizycznych i procesów w formie pisemnej i ustnej z uwzględnieniem terminologii anglojęzycznej.
EK3 Umiejętności Student opanowuje umiejętności syntetycznego opisu urządzeń technicznych w języku polskim
i angielskim.
EK4 Umiejętności Student opanowuje umiejętność opracowania raportu z tekstu technicznego mówionego na
podstawie wybranych zagadnień m. in. z zakresu teorii systemów, analizy form ludzkiej pracy oraz podstaw
teorii manipulatorów i robotów.

6

Treści programowe

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

1

Metodyka rozwiniętego i syntetycznego opisu urządzeń technicznych na
przykładzie wybranych obiektów. Metodologia formułowania modeli fizycznych,
matematycznych oraz schematów zastępczych.

10

2

Redakcja tekstów technicznych w formie rozwiniętej i zwartej z uwzględnieniem
terminologii angielskojęzycznej oraz języka angielskiego technicznego w zakresie
elektrotechniki, elektromagnetyzmu, elektromechaniki, teorii manipulatorów
i robotów.

10

3

Rola i znaczenie notacji graficznej (schematy blokowe, schematy strukturalne,
schematy zastępcze, grafy przepływu sygnałów, rysunki poglądowe, schematy
ideowe, itp.) na przykładzie analizy form ludzkiej pracy w ujęciu teorii systemów
z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych i społecznych.
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Seminaria (dyskusje).
N2 Notatki z seminarium.
N3 Elaboraty.
N4 Przykładowy poradnik (raport) z zakresu podstaw robotyki.
N5 Prezentacje przy tablicy i zadania tablicowe.
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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

30

Konsultacje przedmiotowe

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

1

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

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Elaboraty.
F2 Prezentacje przy tablicy i zadania tablicowe.
F3 Notatki z seminarium.
F4 Poradnik (raport) z zakresu robotyki.
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących.
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Ocena pozytywna z Seminarium.
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Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Ocena aktywności odbywa się na Seminarium.

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Umie sformułować schemat zastępczy wybranego obiektu technicznego.

Na ocenę 4.0

Umie sformułować model wybranego obiektu technicznego w różnych postaciach.

Na ocenę 5.0

Umie sformułować model, usystematyzować założenia upraszczające, jak też
opisać metodologię jego tworzenia.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Umie opisać zjawisko fizyczne lub proces w formie ustnej.

Na ocenę 4.0

Umie opisać zjawisko fizyczne lub proces w formie ustnej i pisemnej.

Na ocenę 5.0

Umie opisać zjawisko fizyczne lub proces w formie ustnej i pisemnej w języku
polskim i angielskim.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Umie przygotować opis i prezentację dotyczącą wybranego urządzenia w formie
podstawowej.

Na ocenę 4.0

Umie przygotować opis i prezentację dotyczącą wybranego urządzenia w formie
rozszerzonej.

Na ocenę 5.0

Umie przygotować opis i prezentację dotyczącą wybranego urządzenia w formie
rozszerzonej w języku polskim i z elementami języka angielskiego.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Umie przygotować raport w formie podstawowej.

Na ocenę 4.0

Umie przygotować raport w formie rozwiniętej.

Na ocenę 5.0

Umie przygotować raport w formie rozwiniętej z bogatym wykorzystaniem form
graficznych i elementów języka angielskiego.
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

2

N3 N4

F4

EK2

Cel 2

3

N2 N3

F1

EK3

Cel 2 Cel 3

1

N1 N2

F1 F2

EK4

Cel 3

2

N1 N2

F1 F2

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Biesenbach B., Kluszczyński K., Sattar T. P. — Mechatronics Engineering Workshop, Bochum, 2014,
Deutsche Gesellschaft fur Mechatronik e.V.
[2 ] Cameron H. — Programowanie robotów., Gliwice, 2017, Wydawnictwo Helion
[3 ] Honczarenko J. — Roboty przemysłowe : elementy i zastosowanie, Warszawa, 1996, Wydawnictwo WNT
[4 ] Jezierski E. — Transformatory,, Warszawa, 1976, Wydawnictwo WNT
[5 ] Kaczmarek W. — Robotyzacja procesów produkcyjnych, Warszawa, 2017, Wydawnictwo PWN
[6 ] Kluszczyński K. — Elektrotechnika w pierwszych latach nowego milenium, Miejscowość, 2001, Śląskie Wiadomości Elektryczne
[7 ] Kluszczyński K. — Od elektromechaniki do mechatroniki, Gliwice, 2012, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
[8 ] Kluszczyński K. — TytułMechatronika moda czy nieuchronność?, Miejscowość, 2019, Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, 2009
[9 ] Kluszczyński K., Krawczyk D. — Mechatronics a new interdisciplinary course for electrical engineering
students, Kiel, 2001, Proc. of 1 st Baltic Sea Workshop on Education in Mechatronics
[10 ] Kozłowski K. i inni — Modelowanie i sterowanie robotów,, Warsxawa, 2017, Wydawnictwo naukowe PWN
[11 ] Niederliński A — Roboty pzremysłowe, Warszawa, 1981, Wydawnictwo WSiP

Literatura uzupełniająca
[1 ] Paszek W. — Stany nieustalone w maszynach elektrycznych, Warszawa, 1992, Wydawnictwo WNT
[2 ] Plamitzer A. — Maszyny elektryczne, Warszawa, 1988, Wydawnictwo WNT
[3 ] Praca zbiorowa — Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej cz. IV Mechatronika, Warszawa, 2016, Wydawnictwo SEP
[4 ] Praca zbiorowa pod redakcją K. Kluszczyńskiego — Mechatronika. Analiza, projektowanie i badania
wybranych elementów i systemów, Warszawa, 2013, Wydawnictwo PAK
[5 ] Turowski J. — Podstawy mechatroniki, Łódź, 2008, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
[6 ] Wojnarowski J. — Wprowadzenie do mechatroniki, Nowy Sącz, 2012, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Zbigniew Pilch (kontakt: zbigniew.pilch@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof.dr hab.inż. Krzysztof Kluszczyński (kontakt: krzysztof.kluszczynski@pk.edu.pl)
2 dr inż. Zbigniew Pilch (kontakt: zbigniew.pilch@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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