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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Praca przejściowa zespołowa, PG_00057263

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Energii -> Zakład Ogrzewnictwa -> Wentylacji -> 
Klimatyzacji i Chłodnictwa

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Marcin Jewartowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Marcin Jewartowski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30
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

30 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest weryfikacja umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy do zaprojektowania systemu, 
instalacji lub urządzenia i stworzenia ich dokumentacji technicznej.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U05] potrafi integrować 
analizę techniczno-ekonomiczną 
wykorzystania różnych technologii 
energetycznych, w tym technologii 
wykorzystujących odnawialne 
źródła energii oraz energię 
konwencjonalną i jądrową

Student potrafi poddać analizie 
postawione zadanie projektowe w 
celu znalezienia jego rozwiązania.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_K02] potrafi pracować w 
grupie przyjmując w niej różne role

Student potrafi dokonać podziału 
zadań w obrębie grupy do 
realizacji postawionego zadania 
projektowego.

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K7_U01] potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury, baz danych 
oraz innych źródeł, ma 
umiejętność samokształcenia się 
m.in. w celu podnoszenia 
kompetencji zawodowych (także w 
języku angielskim), potrafi 
przygotować proste opracowanie 
naukowe i jego skrót w języku 
angielskim oraz prezentację ustną

Student potrafi wyszukiwać i 
korzystać z danych i narzędzi 
potrzebnych do realizacji 
postawionego zadania 
projektowego.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_K03] potrafi myśleć i działać 
w sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy, ma świadomość 
odpowiedzialności za własną 
pracę i ponoszenia 
odpowiedzialności za pracę w 
zespole

Student potrafi zrealizować 
postawione zadanie projektowe.

[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_U06] potrafi wykorzystać 
podstawową i zaawansowaną 
wiedzę z zakresu urządzeń 
energetycznych i sieci przesyłowej 
oraz instalacji wewnętrznych do 
projektu wstępnego nowoczesnej 
instalacji energetycznej lub jej 
części

Student potrafi wykorzystać 
zdobytą podczas studiów wiedzę 
do realizacji postawionego 
zadania projektowego.

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu Rozwiązanie zadania badawczego lub konstrukcyjnego z zadanego zakresu. Prezentacja wyników.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Termodynamika, mechanika płynów, wymiana ciepła

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Wykonanie projektu 56.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Indywidualne studia literaturowe stanowią część zadania
Uzupełniająca lista lektur brak
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Analiza zadania, ustalenie kryteriów, wybór rozwiązania, obliczenia, stworzenie dokumentacji technicznej.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


