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im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: Z

Stopień studiów: I
Specjalności: Inżynieria jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa,Inżynieria mediów elektronicznych,Inżynieria
produkcji środków transportu masowego,Inżynieria wytwarzania,Inżynieria zarządzania
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
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Professional training

Kod przedmiotu

WM ZIP oIN C28 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

5.00
6

Semestry

2

Praktyka

Liczba tygodni
Semestr

Liczba tygodni

6

4.00

Cele przedmiotu

Cel 1 Student po odbyciu praktyki uzyskuje wiedzę z zakresu nadzorowanie narzędzi i systemów pomiarowych,
pozyskiwanie informacji z rynku klienta. Poznaje praktyczne zastosowania maszyn, narzędzi i systemów pomiarowych oraz zapoznaje się z metodami i technikami wytwarzania. Uzyskuje doświadczenia w obszarze
zarządzania personelem i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Potrafi ocenić zagrożenia BHP na
stanowiskach pracy. Zapoznaje się z technikami planowania i harmonogramowania produkcji, zdobywa umiejętności czytania i interpretacji dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i kalkulacyjnej.

Kod archiwizacji: D4275FC9
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak wymagań wstępnych
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna podstawy zarządzania produkcją i usługami, technicznego przygotowania produkcji oraz organizacji systemów logistycznych w rzedsiębiorstwie.
EK2 Wiedza Posiada wiedzę z zakresu organizacji, funkcjonowania i zarządzania podmiotami gospodarczymi,
z uwzględnieniem istniejących reguł prawnych, rynkowych, zasad ekologii i wymogów odnośnie do zarządzania
środowiskowego.
EK3 Umiejętności Potrafi znaleźć swoje miejsce w środowisku przemysłowym, spełniając zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy. Potrafi zorganizować sobie stanowisko pracy w sposób bezpieczny i ułatwiający pracę innym.
Potrafi zorganizować pracę zespołu w sposób efektywny i bezpieczny.
EK4 Kompetencje społeczne Potrafi współpracować w zespole jako jego członek, lider grupy koordynujący jej
działania osoba inspirująca innowacyjne rozwiązania.
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Treści programowe
Praktyka zawodowa
Lp
PZ1

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
Realizacja praktyki zgodnie z zatwierdzonym Ramowym Programem Praktyk

Narzędzia dydaktyczne

N1 Inne
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Liczba
godzin
160
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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

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

0

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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5.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Dodatkowym kryterium wpływajacym na ocene koncowa jest opinia opiekuna praktyk z instytucji przyjmujacej
na praktyke.
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Inne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

-

Na ocenę 3.5

-
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Na ocenę 4.0

Zna podstawy zarządzania produkcją i usługami, technicznego przygotowania
produkcji.

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Zna podstawy zarządzania produkcją i usługami, technicznego przygotowania
produkcji oraz organizacji systemów logistycznych w przedsiębiorstwie.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Posiada wiedzę z zakresu organizacji podmiotami gospodarczymi,
z uwzględnieniem istniejących reguł prawnych i wymogów odnośnie do
zarządzania środowiskowego.

Na ocenę 3.5

Posiada wiedzę z zakresu organizacji, funkcjonowania i zarządzania podmiotami
gospodarczymi.

Na ocenę 4.0

Posiada wiedzę z zakresu organizacji, funkcjonowania i zarządzania podmiotami
gospodarczymi, z uwzględnieniem istniejących reguł prawnych wymogów
odnośnie do zarządzania środowiskowego.

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Posiada wiedzę z zakresu organizacji, funkcjonowania i zarządzania podmiotami
gospodarczymi, z uwzględnieniem istniejących reguł prawnych, rynkowych, zasad
ekologii i wymogów odnośnie do zarządzania środowiskowego.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Potrafi znaleźć swoje miejsce w środowisku przemysłowym, spełniając zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na ocenę 3.5

Potrafi znaleźć swoje miejsce w środowisku przemysłowym, spełniając zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi zorganizować sobie stanowisko pracy
w sposób bezpieczny.

Na ocenę 4.0

Potrafi znaleźć swoje miejsce w środowisku przemysłowym, spełniając zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi zorganizować sobie stanowisko pracy
w sposób bezpieczny i ułatwiający pracę innym.

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Potrafi znaleźć swoje miejsce w środowisku przemysłowym, spełniając zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi zorganizować sobie stanowisko pracy
w sposób bezpieczny i ułatwiający pracę innym. Potrafi zorganizować pracę
zespołu w sposób efektywny i bezpieczny.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Potrafi współpracować w zespole jako jego członek.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

Potrafi współpracować w zespole jako jego członek, lider grupy koordynujący jej
działania.
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Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Potrafi współpracować w zespole jako jego członek, lider grupy koordynujący jej
działania osoba inspirująca innowacyjne rozwiązania.

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

EK1

K1_W13

EK2

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1

N1

F1 P1

K1_W04

Cel 1

N1

F1 P1

EK3

K1_U20

Cel 1

N1

F1 P1

EK4

K1_K03

Cel 1

N1

F1 P1
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Wykaz literatury
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Dariusz, Seweryn Mierzwiński (kontakt: dariusz.mie@mech.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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(dziekan)

