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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PROJEKT ZESPOŁOWY, PG_00021232

Kierunek studiów Elektrotechnika

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 8.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Ireneusz Mosoń
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Piotr Musznicki

dr inż. Roland Ryndzionek
dr inż. Andrzej Augusiak

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 120
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

120 10.0 70.0 200

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przygotowanie projektów zespołowych wspólnie z pracodawcami oraz zespołami 
badawczymi złożonymi z pracowników uczelni. Projekty posłużą do przygotowania prac dyplomowych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K05] potrafi zareagować w 
sytuacjach awaryjnych, 
zagrożenia zdrowia i życia przy 
użytkowaniu urządzeń 
elektrycznych

 

[K6_K01] ma świadomość 
potrzeby ciągłego dokształcania 
się i samodoskonalenia w 
zakresie wykonywanego zawodu 
elektryka oraz zna możliwości 
dalszego kształcenia się

 

Treści przedmiotu Wykonanie zespołowe wybranego projektu z zakresu elektrotechniki i automatyki. Współpraca z zespołami 
projektowymi z innych wydziałów.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekt 100.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Samodzielny dobór literatury odpowiedni do tematu wybranego 
projektu.

Uzupełniająca lista lektur 1. Renata Wojciechowska. Przewodnik metodyczny pisania pracy 
dyplomowej. Wydawnictwo Difin. 2010.

2. Adam Wolański. Edycja tekstów Praktyczny poradnik. 
Wydawnictwo PWN. 2008.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Budowa systemu zarządzania energia.

 

2. Podwodne systemy wydobywcze.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


