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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod modułu Z-ZIP2-710z 

Nazwa modułu Historia i energia 

Nazwa modułu w języku angielskim History and energy 

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 
 
 
A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów Studia stacjonarne 

Specjalność Wszystkie specjalności 

Jednostka prowadząca moduł Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej 

Koordynator modułu prof. dr hab. Krzysztof Grysa 

Zatwierdził  

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Inny 

Status modułu  Wybieralny 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr III 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim Semestr letni 

Wymagania wstępne brak 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 1 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

15     

 
C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Zapoznać studentów z rozwojem metod wykorzystywana różnych rodzajów energii na prze-
strzeni dziejów. W pierwszym rzędzie omówione są nowożytne dzieje odkryć związanych z 
energią, następnie przedstawione są ślady używania rozmaitych rodzajów energii w czasach 
poprzedzających historię nowożytną. Omówione są ponadto źródła energii, o których oficjal-
na historia milczy z powodu zbyt skąpych danych (z przekazów). Celem modułu jest uświa-
domić studentom, że losy różnych cywilizacji, jakie do tej pozy pojawiły się na naszej plane-
cie, powiązane były z różnymi formami wykorzystywania energii i że starożytne przekazy 
mogą być inspiracją do badań nad formami wykorzystania energii. 
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Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowa-
dzenia 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
kierunko-

wych 

Odniesienie 
do efektów 
obszaro-

wych 

W_01 Posiada znajomość rodzajów energii w 
T2A_W0! 
T2A_W02 

InżA_W02 
InżA_W03 

W_02 Zna historię badań dotyczących energii w 
T2A_W0! 
T2A_W02 

InżA_W02 
InżA_W03 

W_03 
Zna ślady używania rozmaitych rodzajów energii 
na przestrzeni wieków 

w 
T2A_W0! 
T2A_W02 

InżA_W02 
InżA_W03 

U_01 Potrafi ocenić przydatność różnego rodzaju energii w 
T2A_U1! 
T2A_U12 

InżA_U01 

U_02 
Potrafi ocenić wpływ rodzajów wykorzystywanej 
energii na rozwój cywilizacji i kultury 

w 
T2A_U1! 
T2A_U12 

InżA_U01 

K_01 
Umie formułować logiczne wnioski w zakresie 
wpływu sposobu wykorzystania energii na cywili-
zacje i kulturę. 

w 
T2A_K0! 
T2A_K06 

InżA_K01 
InżA_K02 

 
 
Treści kształcenia 
 

1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. 
Różnorodność energii i jej powszechność 
Jednostki energii, pracy i ciepła i ekwiwalenty energii 
Chronologia wybranych wydarzeń odniesionych do energii 

W_01 
W_02 
U_02 

2. 
Urządzenia i budowle starożytności. Ślady wykorzystywania różnych rodza-
jów (nieznanych) energii i technologii na przestrzeni dziejów  

W_02 
W_03 

3. Energia elektryczna – na przykładzie życiorysu Nikoli Tesli W_02 

4. Energia nuklearna – odkrycie, rozwój, ślady używania jej w przeszłości W_02 

5. 
Energia odnawialna - słoneczna, wiatrowa, wodna, biogaz, biopaliwa, geo-
termia, energia odpadowa z procesów przemysłowych,  energia pływów i 
prądów oceanicznych 

U_01 
K_01 

6. 
Znane ale nie uznane  – historia, odkrycia, zastosowania, orgon i oranur, 
DOR, ogniwo Joe’go; silnik Tesli – darmowa energia 

W_03 
K_01 

7. 
Kontrowersyjna wiedza o energii - eter, pola torsyjne, reaktory wolnej ener-
gii, teoria strun, bozon Higgsa, napęd m-drive, silniki magnetyczne 

W_03 
K_01 

8. Perpetuum mobile, antygrawitacja, Glock ciekawostki.  
W_03 
U_02 

 
 

2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń – nie ma ćwiczeń 
 
 

3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych – nie ma zadań laboratoryjnych 
 
 

4. Charakterystyka zadań projektowych - nie ma zadań projektowych 
 
 

5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych 
Dyskusja na temat przedstawionych treści 
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Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projekto-

wych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Dyskusja 

W_02 Dyskusja 

W_03 Dyskusja 

U_01 Dyskusja i prezentacja 

U_02 Dyskusja i prezentacja 

K_01 Dyskusja  
 
 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności 
Obciążenie 
studenta 

Jednostka 

1. Udział w wykładach 15 h 

2. Udział w ćwiczeniach  h 

3. Udział w laboratoriach  h 

4. Udział w zajęciach projektowych  h 

5. Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)  h 

6. Konsultacje projektowe  h 

7. Udział w egzaminie  h 

8.    

9. 
Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

15 h 

10. 

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akade-
mickiego 
(1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta) 

0,5 ECTS 

11. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 15 h 

12. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  h 

13. Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów  h 

14. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  h 

15. Wykonanie sprawozdań  h 

16. Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  h 

17. Wykonanie projektu lub dokumentacji  h 

18. Przygotowanie do egzaminu  h 

19.    

20. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 15 h 

21. 
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 
samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta) 

0,5 ECTS 

22. Sumaryczne obciążenie pracą studenta  30 h 

23. 
Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

1 ECTS 

24. 
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycz-
nym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

 h 

25. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach  ECTS 
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zajęć o charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
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