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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Filozoficzne aspekty pracy inżyniera, PG_00059436

Kierunek studiów Technologia chemiczna, Budownictwo, Chemia, Fizyka Techniczna, Inżynieria środowiska, Elektrotechnika, 
Energetyka, Elektronika i telekomunikacja, Biotechnologia, Geodezja i kartografia, Inżynieria biomedyczna, 
Elektronika i telekomunikacja (studia w jęz. angielskim), Chemia budowlana, Inżynieria biomedyczna, 
Inżynieria biomedyczna, Nanotechnologia, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria i technologie nośników 
energii, Korozja, Nanotechnologia (studia w jęz. angielskim), Automatyka, robotyka i systemy sterowania, 
Zielone technologie, Green Technologies, Gospodarka przestrzenna (studia w j. angielskim), Energetyka, 
Energetyka

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
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 Lądowej i Środowiska -> Katedra Konstrukcji Inżynierskich

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Wojciech Migda
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Wojciech Migda

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Filozoficzne aspekty pracy inżyniera - Moodle ID: 25341
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25341

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 zapoznanie słuchaczy z proeblemami natury etycznej i moralnej w świetle 
działalności inżynieskiej (projektowej).

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

Student potrafi uzasadnić swoje 
postępowanie oraz je 
wartościować.
Potrafi odszukać źródła 
pozwalające na wprowadzenie 
oceny etycznej swojej pracy.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania

Student dysponuje wiedzą 
pozwalającą przeprowadzić 
analizę podejmowanych czynności.
Ma podstawową wiedzę 
dotyczącą stosowania oceny 
moralnej oraz etycznej.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów

Student potrafi ocenić ryzyka 
realizowanego zadania.
Potrafi ocenić działalność 
inżynierską w świetle etyki 
zawodowej.

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu Elementy pracy inżyniera nie będące technicznymi aspektami. Sposób postępowania z inwestorami/
zleceniodawcami. Ryzyka związane z przyjęciem zlecenia. Odpowiedzialność zawodowa i moralna. 
Strategia prowadzenia prac projektowych. Zarządzanie czasem przy projektach. Metodologia wyceny pracy. 
Budowanie własnej renomy. Ocena ryzyka realizacji danego zlecenia. Ocena indywidualnego sukcesu lub 
porażki.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Praca semestralna 60.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur K. Ajdukiewicz: Zagadnienia i kierunki filozofii

 

K. Ajdukiewicz: Główne kierunki filozofii

Uzupełniająca lista lektur G. Orwell: Folwark Zwierzęcy

 

T. Pratchett: Cykl Świata dysku

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wycena pracy intelektualnej (projektowej), Negocjacje cenowe ze zleceniodawcą, Ocena wydatkowania 
środków na narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy intelektualnej, Outsourcing, Ocena 
ryzyka związanego z przyjęcie zlecenia, Ocena pracochłonności lub czasochłonności realizacji danego 
zlecenia, Kultura pracy oraz osobista (Savoir Vivre)

 

Jak należy wycenić dany (konkretny projekt) projekt/prace o charakterze twórczym i intelektualnym? Jakie 
kryterium wyceny przyjąć? Kiedy dochodzi do zawarcie umowy? Jakie podejście do kary umowne 
stosować? Jakie środki przeznaczyć na np. sprzęt biurowy/komputerowy oraz oprogramowanie czyli 
zaplecze swojej pracy? Jakie ryzyko kryje dane zlecenia?

Przygotowanie wyceny różnych projektów, Symulacje prowadzenia biura z danym budżetem (ćwiczenia/
projekty w grupach), Analiza ryzyka (finansowego) realizacji konkretnych projektów, Analiza scenariuszy 
rozmowy z klientem, Analiza wybranych fragmentów (pozycji literatury), Symulacja realizacja zlecenia.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


