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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt zespołowy, PG_00029983

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i budowa maszyn

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 -> Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej

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

Projekt zespołowy, P, MiBM, sem.06, letni 22/23 - Moodle ID: 29405
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29405

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 Celem przedmiotu jest weryfikacja umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy do rozwiązania postawionego 
problemu z dziedzin takich jak: termodynamika, wymiany ciepła, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu

Treści przedmiotu Rozwiązanie w grupach zadania analitycznego lub konstrukcyjnego z zakresu postawionego przez opiekuna.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

wiedza z przedmiotu Termodynamika

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
wykonany projekt 56.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Literatura dobierana indywidualnie przez opiekuna.
Uzupełniająca lista lektur Literatura dobierana indywidualnie przez opiekuna.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Analiza postawionego zadania, ustalenie kryteriów, wybór rozwiązania, wykonanie obliczeń, opracowanie 
uzyskanych wyników.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


