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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Philosophy and methodology of Infotronics
WIEiK INFOTRON oIIS PO3 20/21

Kategoria przedmiotu

Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

1.00
3

Semestry

2

Filozofia i metodologia Infotroniki

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

3

0

0

0

0

0

20

Cele przedmiotu

Cel 1 Uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy inżynierskiej w ujęciu historycznym oraz wskazanie nowych
trendów rozwojowych
Cel 2 Wypracowanie metodyki realizacji prac naukowo-badawczych oraz projektów technicznych.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Wypracowanie techniki redakcji tekstów technicznych oraz publikacji naukowych z uwzględnieniem terminologii anglojęzycznej.
Cel 4 Przekazanie wiedzy niezbędnej do rozumienia społecznych, ekonomicznych i technicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość analizy i syntezy systemów mechatronicznych o różnym charakterze i różnej strukturze.
2 Znajomość wybranych działów matematyki wyższej.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student pozyskuje wiedzę na temat metodologii realizacji prac naukowo-badawczych oraz projektów
technicznych.
EK2 Wiedza Student pozyskuje wiedzę na temat filozofii Industry 4.0 oraz jej znaczenia dla dalszego rozwoju
przemysłu.
EK3 Umiejętności Student opanowuje umiejętność redakcji tekstów technicznych oraz publikacji naukowych.
EK4 Kompetencje społeczne Student potrafi propagować idee nowoczesnej inżynierii i rozumie znaczenie tego
działania.
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Treści programowe

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

1

Rozwój inżynierii i nauk technicznych w szerokim kontekście historycznym.
Rozwój pojęć technicznych z punktu widzenia fizyki i inżynierii. Rys historyczny
kształcenia inżynierów w Polsce i na świecie. Klasyczne dziedziny, dyscypliny
i specjalności nauk technicznych. Nowe trendy w Engineering Education,
inżynieria zbieżna (concurrent engineering), inżynieria synergiczna (synergetic
engineering). Rola i znaczenie interdyscyplinarności ( cross-field
research). Rewolucje przemysłowe w rozwoju metod wywarzania. Koncepcja
i struktura filozofii wytwarzania INDUSTRY 4.0. Metodologia realizacji prac
naukowo-badawczych oraz projektów technicznych. Rola i znaczenie języka
graficznego w rozwiązywaniu innowacyjnych zagadnień technicznych (mapping).

4

2

Metodologia realizacji projektów interdyscyplinarnych na przykładzie
magisterskich prac dyplomowych. Rola i znaczenie przeglądu literatury.
Charakterystyka opisu bibliograficznego. Formułowanie celów, założeń, zakresu
pracy i efektu końcowego. Opracowanie koncepcji pracy. Znaczenie i funkcja
kompleksowego (zbiorczego) rysunku poglądowego oraz schematu ideowego.
Zasady wprowadzania i ustalania terminologii technicznej. Działania (zadania)
inżynierskie oraz ich usystematyzowany opis. Układ pracy jego odwzorowanie
w spisie treści. Funkcja rola i znaczenie podsumowania pracy. Zestawienie efektu
końcowego z koncepcją pracy oraz formułowanie wniosków. Okreslanie kierunków
dalszych prac.
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Lp

3

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

Przygotowanie prezentacji końcowej z punktu widzenia językowego i graficznego.
Zasady planowania i kompozycji prezentacji oraz graficzne i hasłowe środki
przekazu istoty, zakresu i efektu końcowego projektu. Rola i znaczenie opisu
anglojęzycznego.
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Zadania ćwiczeniowe.
N2 Elaboraty.
N3 Notatki z seminarium.
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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

20

Konsultacje przedmiotowe

1

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

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

2

Opracowanie wyników

2

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

3

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
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.
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Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących.
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Ocena pozytywna z Seminarium.
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Ocena aktywności odbywa się na Seminarium.

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student ma minimalną wiedzę na temat metodologii realizacji prac
naukowo-badawczych.

Na ocenę 4.0

Student zna różne metody prowadzenia pracy naukowo-badawczej.

Na ocenę 5.0

Student potrafi dobrać właściwą metodę pracy naukowo-badawczej w zależności
od realizowanego zadania.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student zna pojęcie Industry 4.0.

Na ocenę 4.0

Student zna pojęcie Industry 4.0. i potrafi wskazać różnicę w stosunku do
wcześniejszych rewolucji przemysłowych.

Na ocenę 5.0

Student potrafi wskazać perspektywy rozwoju przemysłu w obszarze nauk
inżynierskich zgodnie z filozofią Industry 4.0.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi redagować proste teksty techniczne.

Na ocenę 4.0

Student potrafi zaplanować i zredagować tekst techniczny z podziałem treści na
rozdziały i podrozdziały.

Na ocenę 5.0

Student potrafi zaplanować i zredagować tekst techniczny zgodnie z wymogami.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student rozumie potrzebę propagowania idee nowoczesnej inżynierii.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wskazać formy przekazu wiedzy w zależności od odbiorców.

Na ocenę 5.0

Student potrafi przeprowadzić prezentację na wybrany temat związany
z inżynierią, ukierunkowany na propagowanie wiedzy dla osób nie będących
inżynierami.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W01 K_W02
K_W03 K_W07
K_W10

Cel 1

3

N3

F4

EK2

K_W02 K_U01
K_U03

Cel 2

3

N2 N3

F1 F2

EK3

K_U05 K_U06
K_U09 K_U11

Cel 2 Cel 3

1

N1 N2

F1 F2

EK4

K_U05 K_U06
K_U10 K_U11

Cel 3 Cel 4

2

N1 N2

F1 F2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Biesenbach B., Kluszczyński K., Sattar T. P. — Mechatronics Engineering Workshop., Bochum, 2014,
Deutsche Gesellschaft fur Mechatronik e.V.
[2 ] Kluszczyński K. — Elektrotechnika w pierwszych latach nowego milenium., Katowice, 2004, Śląskie Wiadomości Elektryczne
[3 ] Kluszczyński K. — Mechatronika moda czy nieuchronność?, Warszawa, 2009, Przegląd Elektrotechniczny nr
9
[4 ] Kluszczyński K. i inni — Mechatronika. Analiza, projektowanie i badania wybranych elementów i systemów.,
Warszawa, 2013, Wydawnictwo PAK

Literatura uzupełniająca
[1 ] Zenderowski R. — Technika pisania prac magisterskich i licencjackich., Warszawa, 2005, Wydawnictwo
CeDeWu
[2 ] 553609, 106866, 2, 2, http://przemysl-40.pl/, , , 0, ,
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof.dr hab.inż. Krzysztof Kluszczyński (kontakt: krzysztof.kluszczynski@pk.edu.pl)
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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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