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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Intermidiate CDIO Project, PG_00049760

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka, Energetyka -WOiO, Energetyka -WM

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Jacek Czyżewicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Jacek Czyżewicz

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 3.0 27.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności związanych z projektowaniem z wykorzystanie 
oprogramowania CAD

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W09] zna  zagrożenia  
pochodzące  od  urządzeń  
elektrycznych  i  zasady ochrony 
przed nimi, ma podstawową 
wiedzę z zakresu wymienników 
ciepła, ma podstawową wiedzę 
dotyczącą urządzeń 
energetycznych typu pompy, 
sprężarki, turbiny, silniki 
spalinowe, kotły, rurociągi i ich 
osprzęt oraz metod ich doboru w 
zależności od potrzeb

zna zagrożenia pochodzące od 
urządzeń elektrycznych i zasady 
ochrony przed nimi

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_U01] potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury oraz innych 
źródeł, uporządkować, 
interpretować je oraz wyciągać i 
formułować wnioski; ma 
umiejętność samokształcenia się, 
wyniki wykonanych zadań 
inżynierskich, posługuje się 
językiem angielskim na poziomie 
B2, potrafi projektować  proste 
układy energetyczne oraz ich 
systemy.

potrafi pozyskiwać informacje z 
literatury oraz innych źródeł

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu Opracowanie rozwiązania konstrukcyjnego w ramach pełnego cyklu projektowego.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Umiejętność obsługi dowolnego oprogramowania CAD do projektowania 3D.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
zaawansowanie projektu 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur NX Basic Design with Teamcenter Integration - Student Guide October 
2011 NX8

 

Siemens NX7 manual
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Uzupełniająca lista lektur brak wskazań

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


