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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt zespołowy, PG_00029983

Kierunek studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Technologii Maszyn i Materiałów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

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

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 10.0 60.0 100

Cel przedmiotu Praca zespołowa przy realizacji kompleksowego projektu technologicznego
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U03] potrafi porozumiewać 
się przy użyciu różnych technik w 
środowisku zawodowym oraz 
innych środowiskach,
ma umiejętności językowe 
pozwalające na swobodne 
porozumiewanie się w obszarze 
nauk technicznych związanych 
tematycznie z zarządzaniem i 
inżynierią produkcji

1.  Staje przed koniecznością 
porozumiewania się przy użyciu 
różnych technik w środowisku 
zawodowym (korespondencja z 
Prowadzącym i 
Współpracownikami).
2. Doskonali  umiejętności 
językowe - poznając terminologię 
techniczną -zarówno w j. polskim 
jaki np angielskim.
3. Nabiera pewności w 
porozumiewaniu się w obszarze 
nauk technicznych związanych 
tematycznie z zarządzaniem i 
inżynierią produkcji

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

[K6_U02] ma umiejętność 
samokształcenia się i poszerzania 
wiedzy specjalizacyjnej w zakresie 
inżynierii produkcji

1. Nabywa umiejętność 
poszerzania danych - "dodawania 
do informacji uzyskanych na 
studiach" danych odnalezionych w 
bazach i portalach technicznych.
2. Doskonali umiejętność 
odpowiedzialnego korzystania z 
informacji podawanych przez 
producentów maszyn i urządzeń.

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

[K6_K01] odczuwa potrzebę 
samorealizacji poprzez uczenie 
się przez całe życie, w swoim 
działaniu poszukuje 
nowoczesnych i innowacyjnych 
rozwiązań, potrafi myśleć twórczo 
i działać w sposób przedsiębiorczy

1. Nabiera poczucia 
odpowiedzialności z a realizowany 
zakres działań w projekcie 
poprzez konieczność 
zastosowania posiadanej i 
nabywanej wiedzy technicznej.
2. Poszukuje w swoim działaniu 
nowoczesnych i innowacyjnych 
rozwiązań, 3. Stopniowo nabywa 
umiejętności "technicznego 
myślenia twórczego"  i działań 
typowych dla odpowiedzialnego 
technologa i konstruktora.

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K6_U01] potrafi odszukać 
niezbędne informacje w literaturze 
fachowej, bazach danych i innych 
źródłach, zna podstawowe 
czasopisma naukowe i techniczne 
w zakresie zarządzania produkcją, 
zarządzania jakością i 
eksploatacją, potrafi integrować 
uzyskane informacje, formułować 
wnioski i uzasadniać opinie

1. Umiejętność  celowego  
wykorzystania  wiedzy z zakresu 
technologii metali dla wykonania 
złożonego projektu 
technologicznego. 
2. Umiejętność korzystania z baz 
danych
3. Umiejętność korzystania z 
portali technicznych i weryfikacji 
zawartych w nich danych 
technicznych.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
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Treści przedmiotu 1. Przedstawienie specyfiki projektowania w zespole.

 

2. Analiza przykładowego zagadnienia projektowego.

3. Studenci otrzymują listę 6 tematów projektowych (do wyboru).

    Przewidziana jest także realizacja własnego projektu (zaproponowanego przez Studentów).

4. Wybór zespołów i  wewnętrzne ustalenie w zespołach zasad pracy zespołowej.

5. Wybór lidera zespołu i zadań przeznaczonych dla konstruktora, kreślarza, technologa i specjalisty od 
kontroli.

6. Przygotowanie koncepcji, wybór koncepcji zoptymalizowanej.

7. Podział zadań, analiza cząstkowa rozwiązań w projekcie, harmonogram realizacji projektu, podział zadań 
indywidualnych.

8. Zintegrowane łączenie elementów działań indywidualnych.

9. Opracowanie projektu.

10. Prezentacja  konferencyjna projektu (np na webinarium).

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawowe umiejętności z zakresu: grafiki inżynierskiej, zagadnień materialoznawstwa, podstaw 
technologii: skrawaniem i bezwiórowych (odlewnictwa i przeróbki plastycznej), podstaw technologii spajania 
i metrologii.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Ocena projektu 50.0% 70.0%
Ocena pracy zespołowej 50.0% 30.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Podręcznik: Lewicka-Romicka A.: "Badania nieniszczące;  WNT 
Warszawa 2001r.

 

2.Poradniki (np Biura "Gamma" w zakresie NDT);

3. Normy PN-EN ISO i przepisy - w zależności od treści projektu.

Uzupełniająca lista lektur Normy ASTM,  przepisy UDT i Towarzystw Klasyfikacyjnych
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

NIE DOTYCZY:  w razie wątpliwości Studentów-Wykonawców zadań: korespondencja mailowa z 
prowadzącym projekty.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


