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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
4

Semestry

2

3

WIEiK ENERGET oIN PK1 13/14

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

4

160

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Sprawdzenie w praktyce zasad projektowania obiektów elektroenergetycznych, rozwiązywania problemów
związanych z wytwarzaniem, przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej, zasad użycia podstawowych materiałów izolacyjnych układów izolacyjnych oraz sposobach koordynacji izolacji.
Cel 2 Przećwiczenie w warunkach przemysłowych podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujące przy użytkowaniu energii elektrycznej oraz stosowania podstawowych zasad selekcji zabezpieczeń oraz kryteriów doboru
Kod archiwizacji: A4500812
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ich nastaw.
Cel 3 Uzyskanie kontaktu ze społecznymi aspektami działalności inżyniera-energetyka, jej wpływem na innych
ludzi i środowisko co wiąże się z dylematami i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.
Cel 4 Wejście w świat kontaktów na gruncie zawodowym ze współpracownikami, zrozumienie konieczności podporządkowywania się zasadom pracy w zespole, ponoszenia odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie wymaganej programem studiów liczby semestrów, lub dopuszczenie do odbycia praktyki przez pełnomocnika d/s praktyk.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Nabranie wiedzy związanej z przemysłową praktyką projektowania i eksploatacji różnorodnych
obiektów elektroenergetycznych.
EK2 Umiejętności Umiejętność oceny praktycznej przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich, typowych dla energetyki. Umiejętność wyboru i stosowania właściwych metod
i narzędzi. Umiejętność krytycznej analizy funkcjonowania konkretnego urządzenia energetycznego oraz oceny
jego zdolność do dalszego funkcjonowania.
EK3 Kompetencje społeczne Uzyskanie świadomości pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynieraenergetyka, w tym jej wpływ na innych ludzi i środowisko co wiąże się z dylematami i odpowiedzialnością za
podejmowane decyzje.
EK4 Kompetencje społeczne Zrozumienie zasad kontaktów na gruncie zawodowym ze współpracownikami, konieczności podporządkowywania się zasadom pracy w zespole, ponoszenia odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania.
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Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Urządzenia i aparaty na stacjach i podstacjach elektroenergetycznych, sieci
, zabezpieczenia, łączniki, wyłączniki, struktury szyn zbiorczych.

40

W2

Działania i czynności eksploatacyjne na liniach napowietrznych i kablowych,
systemy lokalizacji awarii kablowych. Ośrogki dyspozytorskie, struktura
organizacyjna, systemy podejmowania decyzji.

40

W3

Automatyka zabezpieczeniowa,układy zabezpieczeń systemu (generatory,
transformatory,sieć). Monitoring i diagnostyka w systemie elektroenergetycznym.

40

W4

Rozruch i synchronizacja generatora z siecią. Napędy pomocnicze w elektrowniach
i elektrociepłowniach. Maszyny elektryczne w procesach produkcyjnych
- eksploatacja, zabezpieczenia, monitoring.

40
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Inne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

160

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

160

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne
P2 Zaliczenie ustne
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Inne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Brak odbycia praktyki. Brak pisemnego sprawozdania z odbytej praktyki.

Na ocenę 3.0

-
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Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Odbycie praktyki. Spełnienie wymagań sformułowanych w Karcie Praktyki (pkt
3, pkt 5) - na podstawie pisemnego sprawozdania i zaliczenia ustnego.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Brak odbycia praktyki. Brak pisemnego sprawozdania z odbytej praktyki.

Na ocenę 3.0

-

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Odbycie praktyki. Spełnienie wymagań sformułowanych w Karcie Praktyki (pkt
3, pkt 5) - na podstawie pisemnego sprawozdania i zaliczenia ustnego.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Brak odbycia praktyki. Brak pisemnego sprawozdania z odbytej praktyki.

Na ocenę 3.0

-

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Odbycie praktyki. Spełnienie wymagań sformułowanych w Karcie Praktyki (pkt
3, pkt 5) - na podstawie pisemnego sprawozdania i zaliczenia ustnego.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Brak odbycia praktyki. Brak pisemnego sprawozdania z odbytej praktyki.

Na ocenę 3.0

-

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Odbycie praktyki. Spełnienie wymagań sformułowanych w Karcie Praktyki (pkt
3, pkt 5) - na podstawie pisemnego sprawozdania i zaliczenia ustnego.
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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_W25

Cel 1

W1

N1

F1 P1 P2

EK2

K_U19

Cel 2

W2

N1

F1 P1 P2

EK3

K_K02

Cel 3

W3

N1

F1 P1 P2

EK4

K_K07

Cel 4

W4

N1

F1 P1 P2
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Wykaz literatury

Literatura dodatkowa
[1 ] Według wymagań pracodawcy
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Bogdan Rokita (kontakt: brokita@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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