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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 
(I stopieñ / II stopieñ) 

Profil studiów Ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów Niestacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalno�ã Wszystkie 

Jednostka prowadz¹ca moduù Katedra In¿ynierii Produkcji 

Koordynator moduùu dr in¿. Artur Szmidt 

Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Inny 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status moduùu  Do wyboru 
(obowi¹zkowy / nieobowi¹zkowy) 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr Semestr III 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr zimowy 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstêpne  
(kody moduùów / nazwy moduùów) 

Egzamin  Nie 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 10 - - - - 
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem przedmiotu jest przybli¿enie technicznych pojêã ekonomistom studiuj¹cym na uczelni 

technicznej. W szczególno�ci przekazanie informacji na tematy budowy i dziaùania urz¹dzeñ 

technicznych w aspekcie kosztów zwi¹zanych z ich utrzymaniem w gotowo�ci do produkcji, 

przegl¹dami gwarancyjnymi, elementami które podlegaj¹ czêsto naprawom czy regeneracjom. 

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Student ma wiedzê z zakresu czytania rysunków 

technicznych maszynowych, budowlanych oraz 
elektrycznych. Potrafi rozpoznaã elementy 

konstrukcyjne maszyn. Zna jednostki ukùadu SI 

i potrafi zmierzyã warto�ci za pomoc¹ odpowiednich 

przyrz¹dów. 

W K_W15 S1A_W11 

W_02 

Student ma wiedzê na temat maszyn i urz¹dzeñ 

technicznych, potrafi rozpoznaã elementy, 

konstrukcyjne, eksploatacyjne i potrafi racjonalnie, 
efektywnie przeprowadziã rachunek kosztów i inne 

analizy ekonomiczne zwi¹zane z ich napraw¹ lub 

regeneracj¹.  

W K_W15 S1A_W11 

U_01 
Student potrafi czytaã rysunek techniczny, umie 
postêpowaã przy pomiarach wielko�ci fizycznych. W K_U13 

S1A_U01 
S1A_U02 

U_02 
Student potrafi oceniã uszkodzenia maszyn i 

urz¹dzeñ i skalkulowaã koszt ich naprawy. 
W K_U13 

S1A_U03 
S1A_U06 

K_01 
Student posiada zdolno�ã w zakresie pomiarów 

wielko�ci technicznych. 
W K_K01 S1A_K01 

K_02 
Student rozumie potrzebê staùego uzupeùniania 

wiedzy z zakresu eksploatacji maszyn technicznych 
W 

K_K01 
K_K04 

S1A_K01 
S1A_K07 

 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 Rysunek techniczny, odmiany rysunku technicznego, zasady i normalizacja rysunku 
maszynowego, formaty arkuszy, rodzaje stosowanych linii, aksjonometria, rzutowanie 
na pùaszczyzny, zasady wymiarowania. 

K_W15 
K_U13 
K_K01 

2 Wielko�ci fizyczne i rozliczeniowe. Jednostki miar, znane ukùady jednostek miary na 

�wiecie i w Polsce. Ukùad miar SI. Urz¹dzenia do pomiaru wielko�ci fizycznych 

i technicznych 

K_W15 
K_U13 
K_K01 

3, 4 Poù¹czenia czê�ci maszyn. £o¿yskowanie waùów i osi. Przekùadnie do przenoszenia 

ruchu obrotowego. Trwaùo�ã elementów, kalkulacja ekonomiczna naprawy 

i regeneracji czê�ci. 

K_W15 
K_U13 
K_K01 

5 Silniki, pr¹dnice i urz¹dzenia elektryczne. Zasady funkcjonowania, analiza kosztów 

eksploatacyjnych i napraw. 
K_W15 
K_U13 
K_K01 

6, 7 Silniki cieplne, silniki spalinowe. Zasady dziaùania z wyró¿nieniem elementów 

podlegaj¹cych staùym wymianom eksploatacyjnym. Kosztorys naprawy i regeneracji 

czê�ci. 

K_W15 
K_U13 
K_K01 

8, 9 Urz¹dzenia do obróbki materiaùowej. Koszty zwi¹zane z produkcj¹ czê�ci do urz¹dzeñ 

mechanicznych w procesach obróbki skrawaniem, cieplnych i cieplno-chemicznych. 
Karty technologiczne i koszty zwi¹zane z produkcj¹. 

K_W15 
K_U13 
K_K01 

10 Zaliczenie przedmiotu K_W15 
K_U13 



K_K01 
 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 

Nr zajêã 

ãwicz. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

   
   
   
   

 
3. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ laboratoryjnych 

Nr zajêã 

lab. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

   
   
   
   

 
4. Charakterystyka zadañ projektowych 
5. Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Sprawdzian w formie testu 

W_02 Sprawdzian w formie testu 

U_01 Kolokwium 

U_02 Kolokwium i wykonanie karty technologicznej wybranej czê�ci 

K_01 Komentarze i dyskusja na wykùadach 

K_02 Komentarze i dyskusja na wykùadach 
 



 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywno�ci 
obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach 10 

2 Udziaù w ãwiczeniach  

3 Udziaù w laboratoriach  

4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 6 

5 Udziaù w zajêciach projektowych  

6 Konsultacje projektowe  

7 Udziaù w egzaminie  

8   

9 
Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
16 

(suma) 

10 
Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

0,6 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 10 

12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ  

13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów  

14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  

15 Wykonanie sprawozdañ  

15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  

17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 20 

18 Przygotowanie do zaliczenia 4 

19   

20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 34 
(suma) 

21 
Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy  
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,4 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  50 

23 Punkty ECTS za moduù 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

2 ECTS 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 6+20=26 

25 
Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

1 ECTS 
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