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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Praca przejściowa

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Mid-course project
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Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS
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2

Semestry

2
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Liczba godzin
Semestr

Liczba godzin

2

0.00

Cele przedmiotu

Cel 1 Zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań w obszarze inżynierii maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego

Kod archiwizacji: A24EB027
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczone przedmioty specjalnościowe z pierwszego semestru
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza (K2_W11) Zna standardowe i nowoczesne metody modelowania systemów transportowych, maszyn,
urządzeń i pojazdów wymagające poszerzonego aparatu matematycznego i komputerowego wspomagania projektowania procesów transportu.
EK2 Umiejętności (K2_UO02) Potrafi posługiwać się podstawowymi formami komunikacji w transporcie, budowie i eksploatacji maszyn oraz pojazdów, rysunkiem technicznym z zastosowaniem CAD, baz danych z opisem
matematycznym - właściwymi szczególnie dla swojej specjalności.
EK3 Umiejętności (K2_UB01) Potrafi zdiagnozować i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie transportu oraz eksploatacji maszyn i pojazdów, infrastruktury - ich funkcjonowanie, przydatność i możliwość
zastosowania dla konkretnego systemu transportowego. Potrafi krytycznie przeanalizować ich działanie odnajdując elementy konstrukcji lub procesu, których praca zakłóca, ogranicza lub uniemożliwi działanie innych
obiektów i systemów.
EK4 Kompetencje społeczne (K2_K02) Ma świadomość wpływu rozwoju techniki na otaczające środowisko,
stosunki międzyludzkie, bezpieczeństwo i poziom życia. Podejmując decyzje projektowe, bierze pod uwagę
różnorakie aspekty działalności inżynierskiej. Jest świadom odpowiedzialności wynikającej z podejmowanych
decyzji w zakresie rozwiązań projektowych, obliczeniowych i inwestycyjnych.
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Treści programowe
Praca dyplomowa
Lp
PD1

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
Praca przejściowa

Liczba
godzin
0

Narzędzia dydaktyczne

N1 Konsultacje
N2 Dyskusja
N3 Prezentacje multimedialne
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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

0

Konsultacje przedmiotowe

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

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

40

Opracowanie wyników

50

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

50

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

5.00
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie ustne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Zna metody modelowania systemów transportowych

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2
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Na ocenę 3.0

Potrafi wykonać projekt wstępny prostego podzespołu maszyny lub urządzenia
transportowego

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Potrafi zaadoptować istniejące rozwiązania techniczne typowych zespołów (np.
przekładni mechanicznych) w celu ich zastosowania dla konkretnego systemu
transportowego

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Potrafi ocenić wpływ różnych rozwiązań projektowych wybranej maszyny na
różne czynniki związane z otaczającym środowiskiem

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

-
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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

K2_W11

Cel 1

PD1

N1 N2

F1 P1

EK2

K2_UO02

Cel 1

PD1

N1 N2 N3

F1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK3

K2_UB01

Cel 1

PD1

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K2_K02

Cel 1

PD1

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura dodatkowa
[1 ] Literatura dostosowana do tematyki pracy przejściowej
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Henryk, Adam Sanecki (kontakt: hsa@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. Henryk Sanecki (kontakt: hsa@mech.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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