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S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Algebra liniowa

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.1

Punkty ECTS 6 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1 Semestr 1

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr Julian Janus

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

TAK Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość programu matematyki szkoły średniej w zakresie rozszerzonym.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

Ć
w

ic
ze

n
ia

1. Zna podstawowe zagadnienia rachunku zdań, 
kwantyfikatorów i teorii mnogości.

AR_W01++
AR_U01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

2.

Zna wybrane elementy teorii relacji (relacja 
równoważności, relacje porządkowe). Potrafi 
wyznaczać klasy abstrakcji i konstruować 
przestrzenie ilorazowe.

AR_W01++
AR_U02++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

3.

Wie co to ciało liczb zespolonych. Potrafi 
przedstawić liczby zespolone w postaci 
algebraicznej, trygonometrycznej i wykładniczej. 
Umie potęgować i pierwiastkować liczby zespolone. 
Potrafi rozwiązywać równania algebraiczne 
zmiennej zespolonej.

AR_W01+++
AR_U04+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin

++
+

+++



4.

Zna działania na macierzach. Wie co to jest rząd 
macierzy i jakie są jego własności. Zna pojęcie 
wyznacznika i jego własności. Umie wyznaczać 
macierz odwrotną.

AR_W01+++
AR_U04+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin

++
+

+++

5.

Umie rozwiązywać układy równań liniowych 
metodą: macierzy odwrotnej, wyznaczników i 
metodą Gaussa. Zna twierdzenie Kroneckera-
Capelliego i umie go stosować.

AR_W01+++
AR_U02+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin

++
+

+++

6.

Wie co to jest przestrzeń i podprzestrzeń 
wektorowa. Umie badać liniową zależność i 
niezależność wektorów. Zna pojęcie bazy dla 
przestrzeni wektorowej. Wie co to jest 
odwzorowanie liniowe, jak się wyznacza macierz 
odwzorowania liniowego.

AR_W01++
AR_U04++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

7.
Potrafi wyznaczyć wartości własne, wektory własne 
macierzy i sprowadzić macierz do postaci 
diagonalnej.

AR_W01++
Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

8. Zna rachunek wektorowy w przestrzeni R3.

AR_W01++
AR_U01++
AR_U02++
AR_U04++
AR_K01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład:
Omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu.

Ćwiczenia:
Omówienie dokładnie pojęć i twierdzeń podanych na wykładzie, rozwiązywanie zadań ilustrujących wprowadzane 
pojęcia i twierdzenia.

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie aktywności na zajęciach i ocen uzyskanych na kolokwiach.
Wykład zaliczany jest na podstawie egzaminu końcowego do którego można przystąpić gdy się uzyska zaliczenie. 
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny zaliczenia i egzaminu. Zaliczenie zajęć jest oceniane zgodnie ze 
skalą ocen określoną w Regulaminie Studiów PWSZ.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Elementami logiki matematycznej i teorii mnogości, ciało liczb zespolonych, algebra macierzy, rząd macierzy, 
wyznacznik, rozwiązywanie układów równań liniowych, odwzorowanie liniowe, wartości własne i wektory własne, 
diagonalizacja macierzy, rachunek wektorowy w R3..

Treści kształcenia (pełny opis)

1. Podstawowe zagadnienia rachunku zdań, kwantyfikatorów i teorii mnogości.
2. Wybrane elementy teorii relacji (relacje równoważności, relacje porządkujące), wprowadza się pojęcia: 

klasy abstrakcji, przestrzeni ilorazowej, elementu minimalnego, maksymalnego , najmniejszego, 
największego.

3. Wprowadza się pojęcie liczb zespolonych i działania na nich. Omawia się postać algebraiczną, 
trygonometryczną i wykładniczą liczb zespolonych. Podaje się wzór de Moivre’a na potęgowanie liczb 
zespolonych i wzór na pierwiastkowanie liczby zespolonej. Omawia się  rozwiązywanie równań 
algebraicznych zmiennej zespolonej.

4. Algebra macierzy, rząd macierzy i jego własności, wyznacznik macierzy i jego własności, macierz 
odwrotna.

5. Układy równań liniowych, rozwiązywanie układów Cramerowskich metodą: macierzy odwrotnej, metodą 



wyznaczników, metodą Gaussa. Twierdzenie Kronekera-Capelliego i jego zastosowanie do rozwiązywania 
układów równań.

6. Przestrzeń wektorowa, liniowa zależność i niezależność wektorów, pojęcie bazy przestrzeni wektorowej.
7. Odwzorowanie liniowe, wprowadzenie pojęcia jądra i obrazu dla odwzorowania liniowego, macierz 

odwzorowania liniowego.
8. Wartości własne, wektory własne macierzy, diagonalizacja macierzy i jej zastosowania.
9. Geometria analityczna w R3, iloczyny: skalarny, wektorowy i mieszany i ich zastosowania. Równanie 

prostej i płaszczyzny w przestrzeni.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. J. Klukowski, I. Nabiałek, Algebra dla studentów, WNT, Warszawa 2005
2. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2006
3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 2. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2005
4. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, 
Wrocław 2006
5. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 2. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, 
Wrocław 2005
6. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, Cz. A, PWN, Warszawa 2003

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach – wykład (30 godz.) + ćwiczenia (30 godz.) 60

Przygotowanie do ćwiczeń (30 godz.) + kolokwium (15 godz.) + egzaminu (25 
godz.)

70

Samodzielna praca z literaturą i wykładami 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Analiza matematyczna

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.1

Punkty ECTS 6 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1 Semestr 1

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr Julian Janus

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

TAK Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość programu matematyki szkoły średniej w zakresie rozszerzonym.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

Ć
w

ic
ze

n
ia

10. 
Zna podstawowe własności funkcji, wie co to są 
funkcje cyklometryczne.

AR_W01++
AR_U01++
AR_U02++
AR_U04++
AR_K01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

11. 
Wie jakie są podstawowe twierdzenia o granicach 
ciągów liczbowych. Zna techniki obliczania granic 
ciągów.

AR_W01++
AR_U01++
Ar_U02++
AR_U04++
AR_K01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

12. 

Wie co to jest szereg liczbowy, jaki jest warunek 
konieczny zbieżności szeregu. Zna kryteria 
bezwzględnej zbieżności: d’Alamberta, Cauchy’ego i 
porównawcze. Wie co to jest szereg naprzemienny i 
zna kryterium zbieżności Leibniza.

AR_W01++
AR_U01++
AR_U02++
AR_U04++
AR_K01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++



13. 

Zna definicje granicy funkcji w sensie  Cauchy’ego i 
Hainego i podstawowe twierdzenia dotyczące granic 
funkcji. Wie jakie są techniki obliczania granic 
funkcji.

AR_W01++
AR_U01++
AR_U02++
AR_U04++
AR_K01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

14. 
Zna definicje ciągłości funkcji i twierdzenia 
charakteryzujące własności funkcji ciągłych na 
przedziałach domkniętych.

AR_W01++
AR_U01++
AR_U02++
AR_U04++
AR_K01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

15. 
Zna definicję pochodnej funkcji i jej interpretację 
geometryczną i fizyczną. Wie jakie są podstawowe 
reguły różniczkowania.

AR_W01+++
AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U04+++
AR_K01+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin

++
+

++
+

16. 

Zna następujące twierdzenia rachunku 
różniczkowego funkcji jednej zmiennej: twierdzenie 
o wartości średniej, twierdzenie Taylora, 
twierdzenie de l’Hospitala. Wie jaki jest warunek 
konieczny i dostateczny istnienia ekstremum 
lokalnego funkcji, wie co to znaczy że funkcja jest 
wypukła, wklęsła i jaki jest warunek wypukłości i 
wklęsłości.

AR_W01+++
AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U04+++
AR_K01+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin

++
+

++
+

17. 
Umie stosować własności rachunku różniczkowego 
do badania przebiegu zmienności funkcji i w 
zagadnieniach optymalizacyjnych.

AR_W01++
AR_U01++
AR_U02++
AR_U04++
AR_K01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

18. 

Wie co to jest całka nieoznaczona i zna 
podstawowe własności i wzory na całkowanie. Umie 
całkować przez podstawianie, przez części i funkcje 
wymierne przez rozkład na ułamki proste.

AR_W01+++
AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U04+++
AR_K01+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin

++
+

++
+

19. 
Wie jaka jest definicja i własności całki oznaczonej. 
Zna zastosowanie całki oznaczonej w wybranych 
zagadnieniach z geometrii i fizyki.

AR_W01++
AR_U01++
AR_U02++
AR_U04++
AR_K01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

20. 

Zna następujące zagadnienia rachunku 
różniczkowego funkcji wielu zmiennych: definicje 
pochodnej cząstkowej i wie jak się je liczy, co to 
jest gradient i pochodna kierunkowa, co to jest 
różniczka zupełna i jej zastosowanie, jaki jest 
warunek konieczny i dostateczny ekstremum 
lokalnego funkcji 2-zmiennych.

AR_W01++
AR_U01++
AR_U02++
AR_U04++
AR_K01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład:
Omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu.

Ćwiczenia:
Omówienie dokładnie pojęć i twierdzeń podanych na wykładzie, rozwiązywanie zadań ilustrujących wprowadzane 
pojęcia i twierdzenia.

Warunki zaliczenia



Ćwiczenia zaliczane są na podstawie aktywności na zajęciach i ocen uzyskanych na kolokwiach.
Wykład zaliczany jest na podstawie egzaminu końcowego do którego można przystąpić gdy się uzyska zaliczenie. 
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny zaliczenia i egzaminu. Zaliczenie zajęć jest oceniane zgodnie ze 
skalą ocen określoną w Regulaminie Studiów PWSZ.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi zagadnieniami rachunku różniczkowego i 
całkowego funkcji jednej zmiennej: ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, granice funkcji, ciągłość funkcji, pochodna 
funkcji, liczenie granic funkcji z wykorzystaniem reguły de l’Hospitala, zastosowanie rachunku różniczkowego w 
zagadnieniach optymalizacyjnych, badanie przebiegu zmienności funkcji, całka nieoznaczona, całka oznaczona i 
jej zastosowania. Ponadto student poznaje wybrane zagadnienia funkcji wielu zmiennych: pochodna cząstkowa, 
pochodna kierunkowa, gradient, różniczka zupełna i jej zastosowania, ekstrema lokalne funkcji 2-zmiennych.

Treści kształcenia (pełny opis)

1. Podstawowe własności funkcji: iniekcja, suriekcja, bijekcja, monotoniczność, okresowość, funkcja 
odwrotna, funkcje cyklometryczne.

2. Definicja zbieżność ciągów liczbowych, podstawowe twierdzenia o granicach ciągów liczbowych, techniki 
obliczania granic ciągów.

3. Definicja szeregu liczbowego zbieżnego, warunek konieczny zbieżności szeregu, zbieżność bezwzględna i 
warunkowa, kryteria bezwzględnej zbieżności (d’Alamberta, Cauchy’ego, porównawcze), szeregi 
naprzemienne, kryterium zbieżności Leibniza.

4. Definicja granicy funkcji jednej zmiennej w sensie Cauchy’ego i Hainego, podstawowe twierdzenia o 
granicach funkcji, techniki obliczania granic funkcji.

5. Definicja ciągłości funkcji w sensie Cauchy’ego i Hainego, twierdzenia charakteryzujące własności funkcji 
ciągłych na przedziałach domkniętych, punkty nieciągłości i ich klasyfikacja.

6. Definicja pochodnej funkcji jednej zmiennej i jej interpretacja geometryczna i fizyczna, podstawowe reguły 
różniczkowania, pochodne funkcji elementarnych, twierdzenie o wartości średniej, twierdzenie Taylora, 
symbole nieoznaczone, twierdzenie de l’Hospitala, warunek konieczny i dostateczny istnienia ekstremum 
lokalnego, wypukłość, wklęsłość  i punkty przegięcia wykresu funkcji, badanie przebiegu zmienności 
funkcji, przykłady zastosowania rachunku różniczkowego w zagadnieniach optymalizacyjnych i fizyce.

7. Wprowadzenie definicji funkcji pierwotnej, podstawowe własności i wzory na całkowanie, twierdzenie o 
całkowaniu przez podstawianie i przez części, całkowanie funkcji wymiernych przez rozkład na ułamki 
proste, całkowanie funkcji niewymiernych metodą współczynników nieoznaczonych, całkowanie funkcji 
trygonometrycznych.

8. Definicja i własności całki oznaczonej, zastosowanie całek oznaczonych w geometrii i fizyce
9. Pochodne cząstkowe, pochodna kierunkowa, gradient, różniczka zupełna i jej zastosowanie, warunek 

konieczny i dostateczny ekstremum lokalnego funkcji 2-zmiennych.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Banaś, J., Wędrychowicz S., Zbiór zadań z analizy matematycznej. Wyd. II., WNT, Warszawa 1994
2. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, 

Wrocław 2003.
3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 

2003
4. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, część I. PWN, Warszawa 1998
5. Leitner R., Matuszewski W., Rojek Z., Zadania z matematyki wyższej. Cz.1 i 2. WNT, Warszawa 1999

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach – wykłady (30 godz.) + ćwiczenia (30 godz.) 60

Przygotowanie do ćwiczeń (30 godz.)+ kolokwium (15 godz.) + egzamin (25 
godz.)

70

Samodzielna praca z literaturą i wykładami 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4



Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Fizyka I

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 13.2

Punkty ECTS 6 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1 Semestr 1

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr Tomasz Wietecha

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

TAK Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw zagadnień z zakresu: fizyki ogólnej (zasady dynamiki, zasady zachowania, definicje wielkości 
dynamicznych, pole E i B), podstawy matematyki wektorów, funkcje trygonometryczne, równania kwadratowe.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

Ć
w

ic
ze

n
ia

21. 
Rozumie zjawiska zachodzące pod wpływem 
oddziaływań fundamentalnych.

AR_W02+++
egzamin,

kolokwium
+++ +

22. 
Potrafi podać zasady dynamiki Newtona, 
zdefiniować układ inercjalny, omówić transformację 
Galileusza.

AR_W02+++
egzamin,

kolokwium
+++ +

23. 
Rozumie definicje pracy, potrafi zdefiniować pole 
zachowawcze, omówić zasadę zachowania energii.

AR_W02+++
egzamin,

kolokwium
++

+
+

24. 
Potrafi podać  zasadę niezmienniczości prędkości 
światła oraz założenia transformacji Lorentza, oraz 
wyjaśnić kontrakcję przestrzeni i dylatację czasu.

AR_W02+++
egzamin,

kolokwium
++

+
+



25. 
Potrafi omówić zasady dynamiki relatywistycznej, 
masa relatywistyczna, energia całkowita.

AR_W02+++
egzamin,

kolokwium
+++ +

26. 
Potrafi omówić procesy falowe, prędkość fal w 
zależności od ich rodzaju i ośrodka.

AR_W02+++
egzamin,

kolokwium
+++ +

27. 
Potrafi omówić własności pole elektrycznego, 
podstawowe parametry (strumień potencjał, prawo 
Gaussa).

AR_W02+++
egzamin,

kolokwium
++

+
+

28. 
Potrafi podać własności cząstki naładowanej w 
ruchu (pole magnetyczne, siła, pole magnetyczne 
przewodnika z prądem), podstawowe prawa

AR_W02+++
egzamin,

kolokwium
+++ +

29. 
Potrafi omówić własności pola 
elektromagnetycznego w oparciu o równania 
Maxwella, energia pola elektromagnetycznego

AR_W02+++
egzamin,

kolokwium
+++ +

30. 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz 
danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich interpretacji, a także 
wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać 
opinie.

AR_U01++ kolokwium
+
+

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład:
Prezentacja w Power Point.

Ćwiczenia rachunkowe:
Kolokwia, obliczenia dotyczące zjawisk przedstawionych na wykładzie, ogólna dyskusja na temat uzyskanych 
wyników.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu, zaliczenie ćwiczeń z oceną.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Zjawiska i procesy w przyrodzie, cztery fundamentalne oddziaływania, prawa dynamiki, transformacja Galileusza, 
zasady dynamiki Newtona, praca, energia kinetyczna, potencjalna, ruch harmoniczny. Transformacja Lorentza, 
szczególna teoria względności Einsteina, dynamika relatywistyczna. Ruch falowy. Pole elektromagnetyczne, 
równania Maxwella.

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład (30 godzin)
Oddziaływania fundamentalne: natężenia, czas trwania
Dynamika: zasady dynamiki Newtona, układy inercjalne, transformacja Galileusza dla dowolnego kierunku ruchu 
układu względem układu w spoczynku. Praca, energia kinetyczna, pole zachowawcze, energia potencjalne, pole 
grawitacyjne jako pole zachowawcze, stany równowagi. Ruch harmoniczny, droga w ruchu harmonicznym w 
interpretacji wektora wirującego, prędkość, przyspieszenie, siła harmoniczna, składanie ruchów harmonicznych, 
energia kinetyczna, potencjalna, całkowita, zasada zachowania energii.

Wstęp do szczególnej teorii względności: zasada niezmienniczości prędkości światła - doświadczenie Michelsona-
Morley’a, transformacja Lorentza - współrzędnych, prędkości, dylatacja czasu, kontrakcja przestrzeni, dynamika 
relatywistyczna: masa relatywistyczna, pęd, siła, praca, energia kinetyczna, zasada korespondencji Bohra, 
energia całkowita równoważność masy i energii.

Ruch falowy: równanie falowe, zależności prędkości fal od rodzaju fali i ośrodka propagacji -fale sprężyste, fale 
akustyczne, tworzenie paczki falowej, prędkość fazowa, prędkość grupowa-ośrodek z dyspersją normalną i 
anomalną. Interferencja- źródła synchroniczne, wyliczanie amplitudy wypadkowej w oparciu o ilustrację wektora 



wirującego, interferencja konstruktywna, interferencja destruktywna, antena kierunkowa,dyfrakcja-elementarne 
fale dyfrakcyjne.

Oddziaływania elektryczne;siła Culomba, definicja jednostki ładunku, natężenie pola elektrycznego E, potencjał, 
strumień pola elektrycznego, prawo Gaussa - obliczanie pola elektrycznego od naładowanej jednorodnie z 
gęstością objętościową kuli, z gęstością powierzchniową, jednorodnie naładowanego pręta oraz płaszczyzny, dipol 
elektryczny-potencjał, natężenie pola elektrycznego. Polaryzacja materii, substancje polarne, ferroelektryki, pętla 
histerezy.

Oddziaływania magnetyczne: cząstka naładowana w polu magnetycznym - siła z jaką pole magnetyczne B działa 
na naładowaną cząstkę, siła z jaką pole magnetyczne  działa na przewodnik z prądem, wektor gęstości prądu. 
Prawo Ampera- Laplace’a, pole magnetyczne wytworzone przez przewodnik z prądem, graficzna ilustracja do 
wyliczenia tego pola, formuła Biota – Savarta, oddziaływanie dwóch równoległych przewodników z prądem – 
definicja jednostki natężenia prądu. Pole magnetyczne pojedynczego ładunku w ruchu – relacja między polem 
elektrycznym i magnetycznym ładunku poruszającego się – pole elektromagnetyczne. Elektromagnetyzm, zasada 
względności. Efekt Halla- wyznaczanie gęstości nośników prądu.

Pole elektromagnetyczne; Krążenie pola E siła elektromotoryczna, prawa Kirchhoffa, obwody elektryczne, 
zastępcze rezystancje, krążenie pola B - siła magnetomotoryczna, prawo Ampera, prawa statycznych pól E i B –
cechy tych pól. Doświadczenie Faraday’a – relacja miedzy zmiennym w czasie strumieniem pola B  i 
wyindukowanym polem E - postać całkowa i różniczkowa tej zależności, siła elektromotoryczna indukcji. Zasada 
zachowania ładunku dla przypadku dynamicznego, podstawowe prawa z których należy korzystać. Relacja między 
zmiennym w czasie strumieniem pola E i wyidukowanym polem B - postać całkowa i różniczkowa prawa, prawo 
Ampera – Maxwella. Elektromagnetyzm zapisany w równaniach Maxwella  - postać całkowa i różniczkowa. 
Doświadczenie Hertza – pole elektromagnetyczne propaguje jak fala – w próżni z prędkością światła. Korzystając 
z równań Maxwella wykazać, że pole E i B propaguje w przestrzeni zgodnie z równaniem fali, a w próżni z 
prędkością światła c . Związek między prędkością fali elektromagnetycznej a parametrami ośrodka. Widmo 
promieniowania elektromagnetycznego , energia promieniowania – wektor Poyntinga i jego związek z natężeniem 
fali. Zachowanie fali na granicy dwóch ośrodków, zjawisko załamania wyjaśnione w oparciu o równania Maxwella.
Kondensator w polu elektrycznym o dużej częstotliwości – obliczenia w oparciu o równania Maxwella.

Ćwiczenia rachunkowe (30 godzin)
Działania na wektorach, wektorowe wielkości dynamiczne: definicje, składowe wektora
Dynamika: zasady dynamiki Newtona , interpretacja, przykłady, układy inercjalne, transformacja Galileusza, 
energia kinetyczna, potencjalna – pole zachowawcze, pole grawitacyjne, zasada zachowania energii, zasada 
zachowania pędu, ruch harmoniczny – siła energia kinetyczna, energia potencjalna.
Transformacja współrzędnych i prędkości Lorentza, szczególna teoria względności Einsteina, prawa dynamiki.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker,” Podstawy Fizyki” tom I – IV, W-wa 2005
2. A.K.Wróblewski, J.Zakrzewski, Wstęp do fizyki tom 1 i tom2, PWN, W-wa
3. C. Kittel, W.D. knight, M.A. Ruderman “Mechanika” PWN, W–wa
4. E.W. Purcell „Elektryczność i magnetyzm” PWN, W-wa
5. F.S. Crawford  „Fale” PWN, W-wa
6. Wykłady w Power Point

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki podstawowe

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Uczestnictwo w zajęciach 60

Praca własna; przygotowanie do ćwiczeń, przygotowanie do kolokwium 90

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:



1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Języki i techniki programowania I

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 6 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1 Semestr 1

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie

Ćwiczenia praktyczne 30 zaliczenie z ocena

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Jan Duda

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

TAK
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość zasad korzystania z komputera. Znajomość podstaw matematyki na poziomie szkoły średniej, 
umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunko-

wego 
kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

Ć
w

ic
ze

n
ia

La
b
or

at
or

iu
m

31. 

Zna i rozumie zasady cyfrowego 
(bitowego) kodowania informacji i jej 
przetwarzania w urządzeniach 
cyfrowych.

AR_W10++
AR_U11++

aktywność na 
zajęciach, udział w 

dyskusji
++ + +

32. 
Ma uporządkowaną wiedzę n/t zasad 
algorytmizacji zadań i cyfrowego 
kodowania algorytmów.

AR_W10+++
udział w dyskusji, 
wykonanie ćwiczeń +++ ++ ++



33. 

Zna zasady ogólne programowania 
strukturalnego, proceduralnego i 
obiektowego oraz budowania 
oprogramowania z wykorzystaniem 
różnych języków programowania, zna 
zasady doboru języka programowania 
do specyfiki zadania 
programistycznego, zna i rozumie 
zasady niezawodnego programowania 
komputerów.

AR_W10++
AR_U11++

aktywność na 
zajęciach, udział w 

dyskusji
++ +

34. 

Umie stosować składnię i semantykę 
języka C (w tym arytmetykę 
wskaźników) dla budowania prostego 
niezawodnego oprogramowania w tym 
języku.

AR_U11+++

wykonanie ćwiczeń 
laboratoryjnych, 

sprawdzenie 
pełnego rozumienia 
kodu i umiejętności 

uzasadnienia 
przyjętych 
rozwiązań 

+++ +++

35. 

Potrafi zaprojektować strukturę 
oprogramowania, potrafi zbudować w 
jeżyku C niezawodny prosty program 
obliczeniowy z wykorzystaniem 
arytmetyki wskaźnikowej, wprowadzać 
dane z klawiatury i plików oraz 
przekazywać wyniki na standardowe 
urządzenia zewnętrzne (monitor, pliki 
dyskowe).

AR_U11+++
AR_U25+++

wykonanie ćwiczeń 
audytoryjnych i 
laboratoryjnych

+ +++ +++

36. 

Umie posługiwać się platformami 
programistycznymi dla sprawnego 
uruchamiania programów w języku C, 
umie diagnozować błędy wykonania 
programu oraz kontrolować 
poprawność obliczeń.

AR_U11+++
AR_U13+++

sprawdzanie 
aktywności na 
ćwiczeniach 

laboratoryjnych 

+++

37. 

Ma świadomość odpowiedzialności 
programisty za poprawność obliczeń i 
zagrożeń wynikających z błędów 
programu, a zatem konieczność 
starannego sprawdzania tej 
poprawności.

AR_K02+++

sprawdzanie 
poprawności 

realizacji zadań 
programistycznych 

na ćwiczeniach, 
aktywność w 
dyskusji n/t 

konsekwencji 
błędów 

programistycznych 

+++ ++ ++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład z elementami aktywizującymi (odpytywanie, zachęcanie do dyskusji n/t różnych rozwiązań 
algorytmicznych). Ćwiczenia audytoryjne z odpytywaniem (sprawdzanie wiedzy i umiejętności). Laboratorium – 
sprawdzanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów programistycznych.

Warunki zaliczenia

Wykład:
Zaliczenie bez oceny, na podstawie oceny aktywności i obecności, a w przypadku absencji – na podstawie 
kolokwium ustnego.

Ćwiczenia:
Zaliczenie na ocenę wg ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych oraz kolokwiów.

Laboratorium:
Zaliczenie na ocenę wg oceny aktywności i sprawozdań z ćwiczeń.



Treści kształcenia (skrócony opis)

Zasady konstruowania i kodowania algorytmów obliczeniowych. Ogólne zasady niezawodnego programowania. 
Środowiska programistyczne oraz zasady uruchamiania i testowania oprogramowania (diagnostyka i testowanie – 
wykorzystanie debuggerów). Szczegółowe zasady programowania w języku C (z odniesieniami do innych 
języków), rola preprocesingu, zasady arytmetyki wskaźnikowej, gospodarka pamięcią, instrukcje arytmetyczne 
logiczne, sterujące, biblioteki.

Treści kształcenia (pełny opis)

Zasady bitowego i cyfrowego kodowania informacji, typy danych, rozkazy, dane, rejestry, pamięć, urządzenia 
zewnętrzne. Algorytmy i ich schematy blokowe. Zasady komputerowego przetwarzania informacji. Zasady 
kodowania algorytmów - konstrukcja programu (nazwy, słowa kluczowe, operatory). Interpretery i kompilatory, 
pliki źródłowe, binarne i wykonywalne. Edycja wersji źródłowej, kompilacja i łączenie – rola stylu programowania, 
diagnostyka poprawności syntaktycznej. Zasady testowania oprogramowania.
Zasady programowania w języku C: struktura programu (pliki źródłowe, moduły, funkcje, biblioteki); struktura 
modułu (deklaracje, bloki, instrukcje, zasięg globalności nazw, komentarze). Deklaracje obiektów języka C 
(struktura instrukcji deklarujących i ich miejsce w kodzie). Podstawowe operacje preprocesora (rola plików 
nagłówkowych i ich dołączanie, stałe symboliczne). Obiekty języka C: stałe, zmienne proste, tablice, łańcuchy 
znaków, funkcje. Zmienne wskaźnikowe, operacje na wskaźnikach, wskaźniki a tablice. Rzutowanie typu, typy 
definiowane, rozmiar obiektu. Operatory i kolejność wykonywania operacji. Konstrukcje algorytmów w języku C: 
instrukcje arytmetyczne, instrukcje sterujące, pętle. Operacje wejścia i wyjścia: funkcje czytania znaków i 
łańcuchów znakowych, specyfikacje formatu. Zasady niezawodnego programowania.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Podstawowa:
1. N. Wirth: Algorytmy+struktury danych = programy. WNT, Warszawa 2002B
2. B.W.Kernighan, D.M.Ritchie, Język C, WNT Warszawa 1992
3. K.A.Barklay, ANSI C – Problem Solving an Programming, Printice Hall, 1990

Pomocnicza:
1. G. Myers: Projektowanie niezawodnego oprogramowania. WNT Warszawa, 1989
2. D. van Tassel: Praktyka programowania. WNT Warszawa, 1989
3. W.Duch: Fascynujący świat komputerów, Wydawn. Nakom, Poznań 1997

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

udział w wykładach 30

udział w ćwiczeniach i laboratoriach 60

samodzielne przygotowanie się do zajęć i przygotowanie sprawozdań z 
laboratoriów

30

samodzielna realizacja prac programistycznych 30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 3.6

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

4.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Programowanie w Matlabie

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 3 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1 Semestr 1

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 15 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator mgr inż. Edyta Gawin

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Kursy poprzedzające: „Wstęp do automatyki i robotyki”, „Języki i techniki programowania I”, „Algebra 
liniowa”.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunko-

wego 
kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d

La
b
or

at
or

iu
m

38. 
Zna i rozumie zasady przeprowadzania 
obliczeń inżynierskich w pakiecie  Matlab.

AR_W10+++

test z wykładu, 
działające 
programy,
kolokwium

++ +++

39. 

Potrafi programować w języku skryptowym 
Matlab. Potrafi definiować struktury danych, 
implementować proste algorytmy, 
wizualizować dane i wyniki w grafice 2D i 3D. 
Potrafi budować modele i wykonywać 
symulacje w pakiecie Simulink.

AR_U01+++
AR_U11+++

działające 
programy,
kolokwium

+ +++

40. 

Potrafi rozwiązywać proste zadania 
inżynierskie w języku Matlab (od zbierania 
danych, przez ich analizę do wygenerowania 
końcowego wyniku).

AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U11+++

działające 
programy,
kolokwium

+ +++



41. 
Rozumie potrzebę stosowania metod 
obliczeniowych w nauce i technice.

AR_K04++
AR_K07++

test z wykładu, 
działające 
programy,
kolokwium

++ +

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład (metody tradycyjne i multimedialne):
Przedstawienie teoretycznych podstaw omawianych zagadnień. Prezentacja podstawowych struktur 
programowania w Matlabie oraz zastosowania ich w obliczeniach inżynierskich.

Laboratorium:
Samodzielna praca nad opracowaniem i implementacją rozwiązań konkretnych zadań inżynierskich z 
wykorzystaniem pakietu Matlab.

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie pozytywnego zaliczenia testu z wykładu, obecności 
oraz  oceny z zaliczenia laboratorium.

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie pozytywnego zaliczenia kolokwium z programów, 
aktywności na zajęciach (w rozwiązywaniu zadań i problemów). Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen 
cząstkowych uzyskanych z ww. zadań. 

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §19 oraz wytycznymi zawartymi w §21 
oraz §22 Regulaminu Studiów PWSZ. 

Treści kształcenia (skrócony opis)

1. Wstęp do programowania w środowisku Matlab. 

2. Skrypty i funkcje. Instrukcje warunkowe. Pętle. 

3. Grafika dwuwymiarowa i trójwymiarowa. Animacje.
4. Dźwięk, obraz i film w programie Matlab. 
5. Statystyka matematyczna w programie Matlab. 
6. Podstawowe problemy numeryczne w programie MALTAB. 

7. Systemy dynamiczne - symulacje w pakiecie Simulink.

8. Obliczenia symboliczne.

9. Graficzny system komunikacji z użytkownikiem. 

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład:

1. Wstęp do programowania w środowisku Matlab.

Ogólna charakterystyka pakietu Matlab. Filozofia korzystania z programu, korzystanie z pomocy, 
konfiguracja programu.  Matlab jako język orientowany macierzowo. Podstawowe polecenia. 
Zmienne: skalary, wektory, macierze i tablice. Notacja dwukropkowa. Rachunek macierzowy. 
Reprezentacja liczb i ich dokładność. Łańcuchy tekstowe.   

2. Skrypty i funkcje. Instrukcje warunkowe. Pętle. 

Skrypty i funkcje. Rekurencja. Zmienne lokalne i globalne. Instrukcje warunkowe. Operatory 
porównania. Pętle. Polecenia plikowe i systemowe. 

3. Grafika dwuwymiarowa i trójwymiarowa. Animacje.



Wykresy funkcji 2D i 3D, wykresy danych dyskretnych, histogramy. Opisywanie wykresów.

4. Dźwięk, obraz i film w programie Matlab. 

Przetwarzanie sygnałów akustycznych. Analiza widmowa sygnałów. Filtrowanie sygnałów (usuwanie 
szumu, rozkład sygnału na harmoniczne). Podstawowe operacje na obrazach. 

5. Statystyka matematyczna w programie Matlab. 

Zastosowanie statystyki w programie Matlab. Analiza statystyczna ciągów liczbowych. Graficzne 
przedstawianie wyników.

6. Podstawowe problemy numeryczne w programie MALTAB. 

Do wyboru: Algorytmy wyznaczania miejsca zerowego funkcji. Interpolacja, aproksymacja i 
ekstrapolacja. Metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych. 
Całkowanie numeryczne.

7. Systemy dynamiczne - symulacje w pakiecie Simulink.

Metody opisu systemów dynamicznych. Symulacje w pakiecie Simulink.

8. Obliczenia symboliczne. 

Rozwiązywanie problemów za pomocą obliczeń symbolicznych. 

9. Graficzny system komunikacji z użytkownikiem. 
Tworzenie aplikacji okienkowych oraz ich programowanie. 

Laboratorium:

Rozwiązywanie przykładowych zadań inżynierskich oraz innych wraz z ich implementacją przy 
pomocy poznanych na wykładzie metod oraz narzędzi w środowisku Matlab.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Dokumentacja techniczna Matlab wydana przez firmę The MathWorks Inc.
2. A. Zalewski, R. Cegieła, Matlab – obliczenia numeryczne I ich zastosowania, PWN, Warszawa, 2001
3. J. Brzóska, L. Dorobczyński, Matlab - środowisko obliczeń naukowo – technicznych, Mikom, 

Warszawa, 2005
4. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika, Helion, Gliwice, 2010
5. W. Sradomski, Matlab – praktyczny podręcznik modelowania, Helion, Gliwice, 2015

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładzie 15

Udział w laboratorium 30

Samodzielne studiowanie zagadnień z wykładu i literatury 10

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10

Przygotowanie do kolokwiów 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.8

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

2.4



Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.9

Punkty ECTS 1 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1 Semestr 1

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 15 zaliczenie z oceną

Koordynator mgr inż. Marian Strzała

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych wiadomości z zakresu fizyki jak: wielkości i jednostek Układu SI, elektrycznych, 
świetlnych, podstawowych wiadomości z zakresu obwodów elektrycznych, pola elektromagnetycznego, 
umiejętność korzystania literatury i internetu.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny efektów 

kształcenia

Typ 
zajęć

W
yk

ła
d

42. Zna podstawowe akty prawne z zakresu BHP i Ergonomii. AR_W23++ kolokwium ++

43. Potrafi ocenić zagrożenia od różnych czynników. AR_W23++ kolokwium +++

44. Zna klasyfikację; osłon, stopni ochrony i stref zagrożenia. AR_W23++ kolokwium +++

45. Zna zasadę działania ochrony przeciwporażeniowej. AR_W23++ kolokwium ++

46. Potrafi określić wymogi ergonomicznego stanowiska pracy. AR_W23++ kolokwium ++

47. Potrafi określić wydatek energetyczny przy pracy. AR_W23++ kolokwium ++



48. 
Zna wpływ: oświetlenia, hałasu, drgań, emisji na 
człowieka.

AR_W23++ kolokwium ++

49. Potrafi udzielić pierwszej pomocy przed lekarskiej. AR_U24++ kolokwium ++

50. Zna i potrafi zastosować sprzęt ratowniczy i gaśniczy. AR_U24++ kolokwium ++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład:
Omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, wyświetlanie z komputera na ekran materiału dydaktycznego do 
każdego tematu zajęć, pokaz wybranych elementów sieci i instalacji elektrycznych. urządzeń, zabezpieczeń.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie pozytywnego zaliczenia kolokwium i aktywności na zajęciach.
Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie Studiów PWSZ.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi aktami prawnymi i normami z zakresu BHP i 
Ergonomii; zagrożeniami dla zdrowia i życia w różnych warunkach pracy; oddziaływania i skutków różnych 
czynników na zdrowie człowieka; zasadami w projektowaniu ergonomicznych stanowisk pracy środkami ochrony; 
sprzętem i udzielaniem pierwszej pomocy.

Treści kształcenia (pełny opis)

1. Podstawowe akty prawne z zakresu BHP i Ergonomii.
2. Ochrona pracy w prawie międzynarodowym MOP.
3. Obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie BHP, Organy nadzoru.
4. Przyczyny wypadków i chorób zawodowych, ocena zagrożeń, postępowanie w razie wypadku.
5. Działanie prądu elektrycznego na organizmy żywe /człowieka /
6. Napięcia: dopuszczalne, rażeniowe i krokowe, rodzaje osłon IP, ochrona przeciwporażeniowa podstawowa.
7. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu, klasy ochronności urządzeń elektrycznych.
8. Układy bardzo niskich napięć SELV, PELV, Sprzęt ochronny: ochrony osobistej, izolacyjny; zasadniczy i 

pomocniczy, terminy badań.
9. Działanie pól elektromagnetycznych, światła, hałasu, drgań, emisji substancji na organizmy żywe 

/człowieka /.
10. Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, ochrona głowy, nóg, rąk, słuchu, układu oddechowego.
11. Zasady ergonomii w optymalizacji pracy, projektowaniu maszyn i stanowisk pracy.
12. Przepisy eksploatacyjne w zakresie urządzeń elektrycznych /wymogi eksploatacyjne,  instrukcje 

obsługi /.
13. Zagrożenia pożarowe od: urządzeń elektrycznych, wyładowań atmosferycznych, strefy zagrożenia 

wybuchem, wymogi, oznaczenia.
14. Ratownictwo porażonych prądem elektrycznym, uwalnianie, pierwsza pomoc, gaszenie pożarów urządzeń 

elektrycznych, środki gaśnicze.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Tom I i II  CIOP Danuta Koradecka
2. Jan Strojny – Skrypt AGH Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
3. Kodeks  Pracy z 08 12 2009
4. Normy; np PN-HD 60364 - 6- 2008, PN-EN 50110-2 , PN-EN 12464-2011, PN-EN 62305
5. Strony internetowe: www.bezel.com.pl, www.pkn.pl, www.redinpe.com

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

udział w zajęciach – wykładach 15

http://www.pkn.pl/


przygotowania do kolokwium 5

samodzielna praca z literaturą 5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 0.6

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Wstęp do automatyki i robotyki

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 2 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1 Semestr 1

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Prowadzący

Język wykładowy Polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowym.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ 
zajęć

W
yk

ła
d

51. 
Zna i rozumie pojęcia związane z systemami 
statycznymi i dynamicznymi oraz modelami 
matematycznymi

AR_W06++ Kolokwium +++

52. 
Zna i rozumie pojęcia związane ze sterowaniem i z 
automatyką i urządzeniami automatyki

AR_W19++
AR_W20++
AR_W21++

Kolokwium +++

53. Zna obecny stan automatyki i jej trendy rozwojowe AR_W20++
Kolokwium

+++

54. Zna rolę automatyki w inżynierii systemów AR_W23++
Kolokwium

++

55. 
Dysponuje umiejętnością pozyskiwania wiedzy z 
literatury i baz danych

AR_U01++
AR_U04++

Kolokwium ++

56. 
Dysponuje umiejętnością rozpoznawania prostych 
układów automatyki i ich funkcji

AR_U01++
AR_U04++

Kolokwium +



57. Umie ocenić aspekty zastosowań automatyki
AR_U23++
AR_U25++

Kolokwium ++

58. Zna rolę automatyki i jej wpływ na rozwój cywilizacji
AR_K02+++
AR_K06+++

Kolokwium +++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład konwencjonalny (multimedialny).

Warunki zaliczenia

Semestr 1:
Wykład: zaliczenie.

Zaliczenie wykładu opiera się na prowadzonej liście obecności, Jeżeli jest obecność na wszystkich wykładach 
(dopuszcza się 3 nieobecności) – student otrzymuje zaliczenie z wykładu.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Treścią przedmiotu jest podstawowa wiedza na temat zagadnień automatyki i robotyki.

Treści kształcenia (pełny opis)

WYKŁADY
Celem wykładu jest prezentacja szerokiego spektrum zagadnień automatyki i robotyki, przedstawienie 
obszernego przeglądu procesów w których automatyka musi być stosowana, przedstawienie całego profilu 
kierunku i podkreślenie roli przedmiotów podstawowych takich jak matematyka i fizyka w całokształcie tych 
studiów. Podkreślana jest specjalna interdyscyplinarna rola automatyki na tle innych technologii 
inżynierskich (elektronika, informatyka) i wykorzystanie przez automatykę tych technologii jako narzędzi 
umożliwiających osiągnięcie celu sterowania.
1. Cel i zakres przedmiotu na tle nauk inżynierskich (2 godz)
2. Omówienie profilu kierunku Automatyka i robotyka (2 godz)
3. Funkcje i rola automatyki. (2 godz)
4. Historia rozwoju systemów regulacji i sterowania (2 godz)
5. Przegląd systemów techniki i technologii wymagających sterowania (2 godz)
6. Pojęcie systemu sterowanego, jego modelu, sygnałów sterujących i wyjściowych. (2 godz)
7. Podstawy modelowania matematycznego i rola rachunku różniczkowo-całkowego. (4 godz)
8. Zastosowania modeli matematycznych i ich identyfikacja. (4 godz)
9. Elementy i układy automatyki w urządzeniach powszechnego użytku. (2 godz)
10. Zadania automatyki: stabilizacja, nadążanie oraz zabezpieczenia (2 godz)
11. Najnowsze osiągnięcia i zastosowania automatyki w zastosowaniach cywilnych, wojskowych, w robotyce 
i w podboju przestrzeni kosmicznej. (6 godz)

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. W. Byrski, Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych, wyd. PAN-AGH, Kraków, 2007.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/obszarów 
kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta 
[godz.]

Udział w zajęciach – wykład (30 godz.) 30

Samodzielna praca z literaturą, wykładami 18

Konsultacje z prowadzącym 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50

Liczba punktów ECTS



Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.2

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Wychowanie fizyczne: Fitness

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 16.1

Punkty ECTS 0 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 1 Semestr 1, 2

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Ćwiczenia 60 zaliczenie z oceną

Koordynator Mgr Kazimierz Mróz

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

TAK

Profil kształcenia praktyczny
Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ 
zajęć

Ć
w

ic
ze

n
ia

 p
ra

kt
yc

zn
e

59. 
Student zna systematykę, terminologię poszczególnych 
zajęć fitness.

AR_W23+++
AR_U01+++

aktywność na 
zajęciach, 

przygotowanie 
referatu

+++

60. 

Posiada podstawowe umiejętności ruchowe w zakresie 
wykonania podstawowych kroków i ćwiczeń z różnych 
form fitness oraz potrafi wykorzystywać podstawowy 
sprzęt i przybory w podnoszeniu swojej sprawności 
fizycznej.

AR_U02+++
aktywność na 

zajęciach
+++

61. Dba o poziom własnej sprawności. AR_K01+++
aktywność na 

zajęciach
+++

Stosowane metody dydaktyczne

Metody nauczania ruchu: syntetyczna, analityczna
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze (naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia się)
Metody nauczania: wykład informacyjny, pogadanka, opis, pokaz

Warunki zaliczenia



Zaliczenie na ocenę po zrealizowaniu każdych 30 godzin zajęć. 

Treści kształcenia (skrócony opis)

Fitness- historia, definicje, podział. Charakterystyka poszczególnych zajęć fitness. Opanowanie podstawowych 
umiejętności ruchowych stosowanych w fitnessie.

Treści kształcenia (pełny opis)

BHP  na  zajęciach  Fitness.  Regulamin  korzystania  z  sali  gimnastycznej  (choreograficznej).  Fitness-historia, 
definicje,  podział.  Opanowanie  umiejętności  praktycznych  z  zakresu  poszczególnych  modułów  Fitness:  High 
impact, Low impact, Hi-lo combination, latino aerobik, Abs, Buns & Things (ABT), Total Body Condition (TBC),  
Step  aerobik,  Interval  Training,  Body  Sculpting,  Body  Ball,  Cirtuit  Training  (trening  obwodowy).  Ćwiczenia 
wzmacniające  z  przyborami:  z  taśmami,  piłkami,  hantlami.  Stretching,  Pilates,  Joga,  Body  Art.  Ćwiczenia 
relaksacyjne: ćwiczenia oddechowe, rozluźniające.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Arteaga G. R. (2009) Aerobik i step. Ćwiczenia dla każdego. Trening na każdy dzień.
2. Buchmann Grodzka - Kubiak H. (2002) Aerobik czy fitness. DDK Milion, Poznań
3. Janik B. (2004) Prawdziwa siła od środka. Wyd. „ASz” Artur Szuba
4. Kurz T. (1997) Stretching - trening gibkości. Centralny Ośrodek Sportu
5. Olex – Zarychta D. (2005) Fitness. Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć. AWF, 

Katowice
6. Szopa J., Grabara M. (2011)Asany Jogi dla współczesnego człowieka. AWF Katowice 76
7. Szot Z. (2008) Elementy muzyki i ruchu w zajęciach dydaktycznych studentów. AWFiS Gdańsk
8. Vella M. (2009) Anatomia w treningu siłowym i fitness dla kobiet. Wyd. MUZA
9. Źródła internetowe: www.fit.pl

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki medyczne i nauki 
o zdrowiu

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach (ćwiczenia) 60

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 0.0

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Wychowanie fizyczne: Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 16.1

Punkty ECTS 0 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 1 Semestr 1, 2

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Ćwiczenia 60 zaliczenie z oceną

Koordynator Mgr Kazimierz Mróz

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

TAK

Profil kształcenia praktyczny
Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ 
zajęć

Ć
w

ic
ze

n
ia

 p
ra

kt
yc

zn
e

62. 
Student posiada elementarną wiedzę na temat 
prowadzenia zdrowego trybu życia i zapobiegania 
chorobom cywilizacyjnym.

AR_W23++
aktywność na 

zajęciach
++

63. 
Student prezentuje optymalny poziom sprawności 
ruchowej. 

AR_U02+++
sprawdzian 

umiejętności 
technicznych

+++

64. 
Posiada umiejętności ruchowe i techniczne w
zakresie podstawowych dyscyplin sportowych. 

AR_U02+++
sprawdzian 

umiejętności 
technicznych

+++

65. Potrafi pracować w zespole. AR_U02+++

aktywność na 
zajęciach,
sprawdzian 

umiejętności 
technicznych

+++



66. Dba o poziom własnej sprawności. AR_K01+++

aktywność na 
zajęciach,
sprawdzian 

umiejętności 
technicznych

+++

Stosowane metody dydaktyczne

Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna, kompleksowa.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę po zrealizowaniu każdych 30 godzin zajęć. 

Treści kształcenia (skrócony opis)

Poprawienie ogólnej sprawności motorycznej, fizycznej poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe. Opanowanie techniki 
w zakresie podstawowych dyscyplin sportu i form aktywności ruchowej. Umiejętność organizowania czasu 
wolnego dla siebie i członków swojej rodziny.

Treści kształcenia (pełny opis)

Sprawność ogólna - ćwiczenia kształtujące w różnych formach: ćwiczenia z przyborami (piłki,  skakanki, laski 
gimnastyczne, ławeczki, drabinki) Zabawy i gry ruchowe.
Piłka  siatkowa  -  doskonalenie  techniki  podstawowej:  odbicia  piłki,  zagrywka,  wystawa,  plasowanie,  zbicie, 
taktyka: ustawienie na boisku,  zmiany, zapoznanie z aktualnymi  przepisami gry. Koszykówka - doskonalenie 
techniki podstawowej: kozłowanie, podania, zasłony, rzuty z dwutaktu, taktyka: poruszanie się w ataku i obronie,  
współpraca w dwójkach z wykorzystaniem zasłon,  obrona „każdy swego”, strefowa, zapoznanie z aktualnymi 
przepisami.
Futsal  -  technika  podstawowa:  podania  i  przyjęcia  piłki  różnymi  częściami  ciała,  strzały  na  bramkę.  Gra 
uproszczona, przepisy gry.
Piłka  ręczna -  zabawy i  gry  przygotowujące  do  piłki  ręcznej.  Unihokej  -  nauka i  doskonalenie  techniki  gry: 
prowadzenie piłki, przyjecie i podanie strzał na bramkę, taktyka: poruszanie się po boisku w ataku i obronie,  
blokowanie strzałów, odbieranie piłki, atak indywidualny i zespołowy, współpraca 2i3, przepisy gry.
Tenis stołowy - doskonalenie gry pojedynczej i deblowej. Zabawy i gry ruchowe w terenie.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Abramiuk D. (1994) Unihoc Agencja Promo- Lider
2. Cendrowski Z. (1980) Poradnik młodzieżowego organizatora sportu. Warszawa
3. Chromiński Z. (1987) Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży. Warszawa
4. Spieszny M., Tabor R., Walczyk L. (2001) Piłka ręczna w szkole Warszawa C.O.S
5. Talaga J. (1980)ABC młodego piłkarza. Warszawa Sport i Turystyka

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki medyczne i nauki 
o zdrowiu

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach (ćwiczenia) 60

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 0.0

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Wychowanie fizyczne: Pływanie

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 16.1

Punkty ECTS 0 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 1 Semestr 1, 2

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Ćwiczenia 60 zaliczenie z oceną

Koordynator Mgr Kazimierz Mróz

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

TAK

Profil kształcenia praktyczny
Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ 
zajęć

Ć
w

ic
ze

n
ia

 p
ra

kt
yc

zn
e

67. 
Student posiada podstawowe umiejętności pływania 
każdym stylem: kraul na grzbiecie, kraul na piersiach, 
klasycznym – żabką.

AR_U02+++
aktywność na 

zajęciach
+++

68. 
Posiada sprawność fizyczną oraz podstawowe 
umiejętności techniczne umożliwiające samodzielne 
pływanie.

AR_U02+++
sprawdzian 

umiejętności 
technicznych

+++

69. 
Student opanował wiedzę z zakresu przepisów pływania 
oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa nad wodą.

AR_U24+++

aktywność na 
zajęciach,
sprawdzian 

umiejętności 
technicznych

+++

Stosowane metody dydaktyczne

Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna i kompleksowa.
Metody prowadzenia zajęć: odtwórcze (naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia się)
Metody nauczania: pokaz, wykład.



Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę po zrealizowaniu każdych 30 godzin zajęć.

Semestr 1: Przepłynięcie 50 m stylem grzbietowym bez limitu czasowego oraz 25 m kraulem na piersiach – ocena 
techniki.

Semestr 2: Przepłynięcie na czas 50 m dwoma wybranymi stylami oraz 50 m dwoma stylami (kraulem na 
grzbiecie, kraulem na piersiach lub stylem klasycznym) bez limitu czasowego – ocena techniki.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Nauka i doskonalenie umiejętności pływania każdym stylem, opanowanie poprawnej techniki wykonywania 
startów i nawrotów. Poznanie zasad bezpieczeństwa nad wodą. Przepisy pływania sportowego.

Treści kształcenia (pełny opis)

Semestr 1
Ćwiczenia oswajające, oddechowe, wypornościowe w wodzie, ruchy napędowe w stylu grzbietowym oraz w kraulu 
na  piersiach.  Nauka  i  doskonalenie  umiejętności  pływania  kraulem na  grzbiecie  oraz  kraulem  na  piersiach. 
Opanowanie poprawnej techniki wykonywania startów i nawrotów w stylu grzbietowym oraz kraulu na piersiach.

Semestr 2
Korekta  i  doskonalenie  umiejętności  pływania  stylem  grzbietowym  oraz  kraulem  na  piersiach  doskonalenie 
poprawnej techniki wykonywania startów i nawrotów w tych stylach. Nauka i doskonalenie umiejętności pływania 
stylem  klasycznym,  opanowanie  poprawnej  techniki  wykonywania  startów  i  nawrotów  w  stylu  klasycznym. 
Pływanie dłuższych odcinków bez odpoczynku – łączenie różnych  stylów w pływaniu.  Podanie podstawowych 
przepisów  dotyczących  pływania  na  dystansie,  startów  i  nawrotów.  Aktualne  wyniki  w  Polsce  i  na  świecie. 
Bezpośrednia obserwacja lub udział w zawodach pływackich.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Bartkowiak E. (1995) Sportowa technika pływania. C.O.S. Warszawa,
2. Czabański B. (1993) Wybrane zagadnienia uczenia się i nauczania czynności sportowej. Wyd. AWF Wrocław
3. Dybińska E., Wójcicki A. (2002) Wskazówki metodyczne do nauczania pływania. AWF Kraków,
4. Fiłon M., (1997) Pływanie - Przewodnik do zajęć obligatoryjnych oraz do wyboru dla studentów studiów 
stacjonarnych. AWF Wrocław,
5. Karpiński R. (2003) Pływanie, podstawy techniki, nauczanie
6. Kołodziej J., (1989) Pływanie korekcyjne. AWF Warszawa,
7. Ostrowski A., (2004) Zabawy i rekreacja w wodzie. WSiP Warszawa,
8. Ostrowski A., (1992) Wodne Sporty Rekreacyjne. AWF Kraków,
9. Przepisy Pływania FINA. (2005) PZP Warszawa,
10. Waade B. (2005) Pływanie sportowe i ratunkowe. AWF Gdańsk

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki medyczne i nauki 
o zdrowiu

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach (ćwiczenia) 60

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 0.0

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Fizyka II

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 13.2

Punkty ECTS 6 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1 Semestr 2

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr Tomasz Wietecha

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

TAK Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu fizyki podstawowej, parametry dynamiczne: prędkość, 
przyspieszenie, siła, energia, statystyka, funkcje trygonometryczne, równania różniczkowe, jednorodne 2-go 
rzędu, badanie funkcji.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

70. 
Potrafi analizować statystyki kwantowe, 
wyliczyć energię Fermiego dla T=0.

AR_W02+++ kolokwium +++

71. 
Zna interpretację fali de Broglie, cechy  
korpuskularne i falowe cząstek.

AR_W02+++ kolokwium +++

72. 
Zna równanie Schrodingera, interpretację 
wielkości, warunki brzegowe, potrafi postawić 
zagadnienie dla znanego potencjału.

AR_W02+++ kolokwium +++

73. 
Umie opisać zjawisko przewodnictwa metali w 
oparciu o model Fermiego  elektronów 
swobodnych.

AR_W02+++ kolokwium +++



74. 

Umie wyliczyć strukturę energetyczną 
półprzewodników w oparciu o model Kroniga – 
Penneya, tworzenie bariery potencjału w złączu 
p-n oraz w tranzystorach np.: p-n-p, zna 
zasadę działania wzmacniacza mocy, prądu, 
napięcia.

AR_W02+++
AR_U01+++

kolokwium +++

75. 

Potrafi zastosować poznaną wiedzę teoretyczną 
do zanalizowania doświadczalnych układów 
mechanicznych (wahadła: matematyczne, 
fizyczne, Oberbecka), elektrycznych (obwody z 
elementami R, L i C) oraz optycznych (optyka 
geometryczna i falowa). Potrafi je opisywać – 
modelować i przewidywać ich dynamikę.

AR_W01+++
AR_W02+++

kolokwium 
wstępne

+++

76. 
Potrafi w sposób przejrzysty i komunikatywny 
zaprezentować wyniki swoich pomiarów i 
obliczenia w formie sprawozdania.

AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U03+++

sprawozdanie 
z ćwiczenia

+++

77. 

Umie posługiwać się prostymi przyrządami 
pomiarowymi oraz obsługiwać mierniki 
elektryczne a także oscyloskop. Zna zasady 
pracy ze źródłami światła (w tym światła 
laserowego – BHP).

AR_U24+++

kolokwium 
wstępne, 

sprawozdanie 
z ćwiczenia

+++

78. 

Potrafi przeprowadzić prosty eksperyment 
fizyczny, zinterpretować jego wynik oraz 
przeprowadzić analizę matematyczną 
dokładności pomiaru.

AR_U02+++
AR_U03+++

kolokwium 
wstępne, 

sprawozdanie 
z ćwiczenia

+++

79. 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę 
własną oraz gotowość podporządkowania się 
zasadom pracy w zespole i ponoszenia 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
zadania.

AR_K04++

kolokwium 
wstępne, 

sprawozdanie 
z ćwiczenia

++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne: przygotowanie konspektu, kolokwium, wykonanie ćwiczenia, opracowanie 
wyników, rachunek błędu, wnioski, wyjaśnienie zjawiska.

Warunki zaliczenia

1. Wykład: zaliczenie na podstawie obecności.
2. Laboratorium: wykonanie ćwiczeń i dostarczenie sprawozdań. Ocena końcowa jest średnią ocen ze 

wszystkich zaliczonych ćwiczeń.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wykład:
Wstęp do fizyki kwantowej, dualizm korpuskularno-falowy, statystyki kwantowe, równanie Schrodingera.   
Przewodnictwo metali –model Fermiego, struktura energetyczna, przewodnictwo półprzewodników – model 
Kroniga-Penney’a, struktura energetyczna. Złącze p-n, tranzystor, działanie wzmacniające. Nadprzewodniki.

Laboratorium:
Opracowanie i graficzna prezentacja wyników pomiarowych, niepewność pomiarowa. Mechanika: wahadło 
matematyczne i fizyczne, dźwięk. Optyka geometryczna i falowa. Elektryczne własności materii, obwód RC.

Treści kształcenia (pełny opis)



Wykład (30 godzin):

1. Statystyka Fermiego-Diraca: zakaz Pauliego, energia Fermiego dla temperatury T=0K, graficzna ilustracja 
funkcji rozkładu dla T=0 i dowolnej temperatury.

2. Fale materii – fale de’Broglie: długość fali materii stowarzyszonej z ruchem cząstki o pędzie p. Przykłady 
dla obiektu makroskopowego i mikroskopowego. Doświadczenia Davissona-Germera. Zasada 
komplementarności Bohra - obraz falowy, obraz fotonowy. Fala de’Broglie interpretowana jako funkcja 
falowa, podobnie do fali elektromagnetycznej. Zasada nieoznaczoności Heisenberga, przykład obiekt 
makroskopowy i mikroskopowy. 

3. Struktura kryształu: sieć, baza, komórka prosta, komórka elementarna. Spójność kryształu, wiązania w 
krysztale: Wan der Waalsa - elektryczny moment dipolowy, potencjał Lennardra-Jonsa, wiązanie jonowe 
- energia Madelunga, potencjał pola centralnego, wiązanie metaliczne – morze swobodnych elektronów, 
wiązanie kowalentne-wymiana elektronów o spinach antyrównoległych.

4. Równanie Schrodingera: założenia, równanie zależne od czasu, równanie stacjonarne, funkcja falowa, 
własności funkcji falowej, energia-wartość własna, wektor falowy – związek z pędem w oparciu o 
hipotezęde’Broglie. Wybrany potencjał-zagadnienie do rozwiązania, relacja dyspersji, równanie 
Schrodingera dla cząstki swobodnej, cząstki w studni potencjału o nieskończonych brzegach-warunki 
brzegowe dla funkcji falowej, dozwolone wartości wektora falowego, liczby kwantowe, dozwolone 
wartości własne - energia wyliczone z relacji dyspersji - ilustracja graficzna, energia drgań zerowych.

5. Model Fermiego elektronów swobodnych-gaz Fermiego: założenia, równanie Schrodingera, warunki 
brzegowe  Borna-Karmanna, dozwolone wartości rektora falowego k –liczby kwantowe, relacja dyspersji-
ilustracja graficzna. Stany energetyczne w przestrzeni wektora falowego k w temperaturze T=0K. 
Elementarna komórka energetyczna w przestrzeni fazowej wektora k. Kula Fermiego – wyliczenia 
wektora Fermiego kF oraz energii Fermiego EF dla T=0. Przewodnictwo elektryczne w modelu Fermiego: 
dostępne stany energetyczne elektronów w zewnętrznym polu elektrycznym, przesunięta kula Fermiego. 
Rozproszenie nośników prądu na defektach sieci i fononach, czas relaksacji, gęstość prądu, opór 
właściwy, przewodnictwo właściwe.

6. Pasmowy model ciała stałego-model Kroniga-Penney’a: stały potencjał periodyczny w sieci krystalicznej, 
równanie Schrodingera, funkcje falowe-funkcja Blocha, warunki brzegowe, relacja dyspersji analitycznie i 
graficznie, pasma energetyczne - pasma dozwolone, pasma wzbronione. Graniczne przypadki energii 
wiązań dole potencjału oraz relacja dyspersji. Strefy Brillouina -  przypadek słabego i silnego wiązania-
ilustracja w dwuwymiarowej przestrzeni wektora falowego k. Masa efektywna elektronu w potencjale 
kryształu.

7. Kryształy półprzewodnikowe: półprzewodniki samoistne, przerwa energetyczna, samoistne przewodnictwo 
właściwe przewodnictwo elektronowe i dziurowe, ruchliwość. Pólprzewodniki domieszkowe typu p i n, 
struktury energetyczne, modyfikacja poprzez domieszkowanie, energia Fermiego, ruchliwość, zależność 
przerwy energetycznej od temperatury i składu. Złącze prostujące p-n (n-p), struktura energetyczna, 
poziom Fermiego, bariera potencjału, polaryzacja w kierunku przewodzenia i kierunku zaporowym, 
heterostruktury - przykłady. Tranzystor bipolarny p-n-p (n-p-n), struktura energetyczna, energia 
Fermiego, bariery potencjału – polaryzacja złącz, podstawowe równania opisujące wartości prądu w 
zależności od polaryzacji, wzajemne relację prądów emitera, bazy, kolektora, tranzystor jako 
wzmacniacz mocy, prądu, napięcia.

8. Fonony: energia drgań sieci krystalicznej, przybliżenie fal krótkich, fonony poprzeczne i podłużne, 
równanie ruchu, relacja dyspersji, strefy Brillouina, prędkość grupowa, zakres fal długich-ośrodek ciągły, 
liniowa relacja dyspersji.

9. Nadprzewodniki: niskotemperaturowe nadprzewodniki, podstawowe własności - krzywe krytyczne, 
zjawisko Meissnera, efekt izotopowy, teoria BCS (Bardeen, Cooper, Schrieffer), pary Coopera, 
nadprzewodniki I i II rodzaju.

Laboratorium Fizyczne (30 godz.):

1. Metodyka opracowywania wyników pomiarów fizycznych, rachunek błędów, przedstawianie wyników w 
postaci graficznej, BHP w Pracowni Fizycznej.

2. Mechanika - wyznaczanie okresu wahadła matematycznego i fizycznego, sprawdzanie praw ruchu 
obrotowego bryły sztywnej, wyznaczanie parametrów fali dźwiękowej, dudnienia.

3. Optyka geometryczna, falowa i atomowa - sprawdzanie praw optyki geometrycznej, powstawanie obrazów 
rzeczywistych, wyznaczanie długości fali świetlnej diody laserowej.

4. Elektryczność - wyznaczanie stałej czasowej układu RC, obsługa oscyloskopu, praca prądu elektrycznego, 
wyznaczanie temperatury włókna żarówki.

5. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych.
6. Badanie absorpcji promieniowania alfa i beta.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. E.W.Wichmann „Fizyka kwantowa” PQN - Warszawa
2. C. Kittel „Wstęp do fizyki ciała stałego”
3. R. Eisberg, R. Resnik „Fizyka kwantowa”
4. Wykłady w Power Point
5. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna
6. Instrukcje do ćwiczeń na Pracowni Fizycznej



Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki podstawowe

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Uczestnictwo w zajęciach 60

Praca własna: przygotowanie do laboratorium, kolokwium 60

Sprawozdania do laboratorium 30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym 
przygotowaniem zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Metody numeryczne w obliczeniach technicznych

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.9

Punkty ECTS 4 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1 Semestr 2

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr Paweł Ozorka

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

TAK Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie podstawowym oraz podstaw algebry liniowej 
(operacje na wektorach i macierzach). Umiejętność programowania (podstawy).
 

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

80. 

Posiada wiedzę w zakresie matematyki , 
obejmującą algebrę, analizę, równania różniczkowe, 
niezbędną do opisu i analizy obiektów i procesów 
technicznych oraz rozumie znaczenie wszystkich 
pojęć omawianych w ramach modułu kształcenia 

AR_W01+++ kolokwium +++ +

81. 

Posiada znajomość podstawowych algorytmów i 
metod numerycznych, potrafi porównać te metody 
jak i określić warunki wyższości jednych nad 
drugimi, zna  możliwości ich stosowania w 
zagadnieniach inżynierskich

AR_W01+++ kolokwium +++ +

82. 

Posiada podstawy pozwalające na analizowanie 
zagadnień metod numerycznych pod względem 
różnych ich zastosowań jak i przydatności w 
konkretnych zadaniach.

AR_W01++
AR_U11++

kolokwium ++ ++



83. 
Umie napisać i zaimplementować algorytmy służące 
do wyliczania rozwiązań problemów z zakresu 
techniki.

AR_U01+++
AR_U11+++
AR_K05++

działające 
programy,
kolokwium

+ +++

84. 

Potrafi stosować poznane metody obliczeniowe w 
zagadnieniach inżynierskich oraz metody 
matematyczne do analizy i oceny działania 
układów, a także przeprowadzić dogłębną analizę 
błędów otrzymywanych wyników numerycznych. 
Umie poprawnie interpretować i weryfikować wyniki 
obliczeń.

AR_U01+++
AR_U25+++
AR_K01++

działające 
programy,
kolokwium

+ +++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład (metody tradycyjne i multimedialne):
Przedstawienie teoretycznych podstaw omawianych zagadnień. Prezentacja podstawowych metod i algorytmów w 
rozwiązywaniu zagadnień analizy matematycznej, algebry liniowej i równań różniczkowych w obliczeniach 
inżynierskich.

Laboratorium:
Samodzielna praca nad opracowaniem i implementacją rozwiązań konkretnych zadań metod numerycznych w 
obliczeniach technicznych.

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny.

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie pozytywnego zaliczenia kolokwium z programów, 
aktywności na zajęciach (w rozwiązywaniu zadań i problemów). 

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych z ww. zadań. 
Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną Regulaminie Studiów PWSZ. 

Treści kształcenia (skrócony opis)

1. Arytmetyka zmiennopozycyjna
2. Analiza algorytmów (złożoność, przenoszenie błędów)
3. Metody numeryczne algebry liniowej (norma, promień spektralny macierzy, metody dokładne i iteracyjne 
rozwiązywania układów równań liniowych, wyznaczanie wektorów i wartości własnych macierzy)
4. Rozwiązywanie równań nieliniowych
5. Interpolacja 
6. Aproksymacja
7. Całkowanie numeryczne
8. Równania różniczkowe zwyczajne

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład:
1. Zagadnienia ogólne, podstawowe pojęcia i definicje analizy numerycznej:
Źródła błędów numerycznych, metody dokładne, metody przybliżone, obliczenia iteracyjne i rekurencyjne, 
zbieżność metody, stabilność rozwiązania, zadania uwarunkowane numerycznie. Zwrócenie uwagi na właściwości 
obliczeniowe algorytmów numerycznych, szacowanie błędów, szybkość zbieżności, złożoność obliczeniowa
2. Zagadnienia algebry liniowej:
Układy równań liniowych, metody eliminacji Gaussa, Jordana, macierze: trójkątne górne, dolne i diagonalne; 
metody iteracyjne, obliczenia macierzy odwrotnej, wartości i wektory własne.
3. Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji:
Metody iteracyjne, algorytmy zbieżne do rozwiązania. Układy równań nieliniowych – iteracja prosta, metoda 
Newtona-Raphsona, warunki zbieżności algorytmów oraz możliwości ich realizacji.
3. Interpolacja i ekstrapolacja: 
Sformalizowanie pojęcia interpolacji, zasady wyznaczania przybliżeń interpolacyjnych. Interpolacja wielomianowa, 
interpolacja trygonometryczna (analiza widmowa), interpolacja funkcjami sklejanymi, dokładność interpolacji. 



Ekstrapolacja.
4. Aproksymacja:
Zasada aproksymacji, aproksymacja średniokwadratowa, funkcje bazowe, błąd aproksymacji jako wartość funkcji 
kryterialnej, aproksymacja średniokwadratowa jako zadanie identyfikacji, aproksymacja wielomianowa (filtry 
wygładzające).
5. Równania różniczkowe zwyczajne:
Równania różniczkowe zwyczajne z warunkami początkowymi. Metody całkowania numerycznego.
Właściwości metod – rząd metody, dokładność rozwiązania, zbieżność, obszary stabilności. Implementacja – 
wybór metody, kroku całkowania. Sztywne równania dynamiki, procedury Geara – możliwości zmiany rzędu 
metody i kroku całkowania. Równania różniczkowe zwyczajne z warunkami brzegowymi.

Laboratorium:
Wprowadzenie do obliczeń numerycznych w Matlabie.
Student samodzielnie rozwiązuje numerycznie konkretne problemy omówione na wykładzie. Następnie z pomocą 
prowadzącego przeprowadza ocenę poprawności rozwiązań numerycznych oraz porównuje rozwiązania uzyskane 
różnymi metodami pod kątem ich skuteczności dla danego problemu. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. J. i M. Jankowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych, Cz. 1, WNT, Warszawa 1981
2. D. Kincald, W. Cheney , Analiza numeryczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006
3. Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 

2009
4. J. Stoer, Wstęp do metod numerycznych, t1., PWN, Warszawa 1979
5. J. Stoer, R. Bulirsch, Wstęp do metod numerycznych, t2., PWN, Warszawa 1980
6. J.Kiusalaas, Numerical Methods in Engineering with MATLAB, Cambridge University Press 2010 

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach 60

Przygotowanie do laboratorium 15

Przygotowanie do sprawdzianów, kartkówek 15

Przygotowanie do zaliczenia 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Równania różniczkowe w naukach technicznych

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.1

Punkty ECTS 6 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1 Semestr 2

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Ćwiczenia praktyczne 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr Julian Janus

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

TAK Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość kursu analizy matematycznej i algebry liniowej.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d

Ć
w

ic
ze

n
ia

85. 
Student zna twierdzenie o istnieniu i 
jednoznaczności rozwiązań dla równań rzędu I.

AR_W01+
AR_U01+
AR_U02+
AR_U04+
AR_K01+

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+ +

86. 
Umie rozwiązywać równania o zmiennych 
rozdzielonych i sprowadzalne do  równania o 
zmiennych rozdzielonych.

AR_W01+++
AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U04+++
AR_K01+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+++ +++

87. 
Wie co to jest równanie zupełne i jak się je 
rozwiązuje, zna pojęcie czynnika całkującego i 
jego zastosowania.

AR_W01++
AR_U01++
AR_U02++
AR_U04++
AR_K01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++



88. Umie rozwiązywać równania liniowe i Bernulliego.

AR_W01+++
AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U04+++
AR_K01+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+++ +++

89. 

Wie jak rozwiązywać równania Riccatiego, 
Clairauta i Lagrange’a. Posiada umiejętność 
rozpoznawania różnych typów równań 
różniczkowych zwyczajnych, umiejętność 
zastosowania właściwych metod analitycznych do 
ich rozwiązywania, umiejętność analizy 
otrzymanych wyników.

AR_W01+
AR_U01+
AR_U02+
AR_U04+
AR_K01+

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+ +

90. 
Umie rozwiązywać równania różniczkowe rzędu II 
które są sprowadzalne do równań rzędu I.

AR_W01++
AR_U01++
AR_U02++
AR_U04++
AR_K01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

91. 

Zna metody rozwiązywania równań 
różniczkowych rzędu II o stałych 
współczynnikach jednorodnych i nie 
jednorodnych.

AR_W01+++
AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U04+++
AR_K01+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+++ +++

92. 
Zna metody rozwiązywania układów równań 
różniczkowych o stałych współczynnikach 
jednorodnych i nie jednorodnych.

AR_W01++
AR_U01++
AR_U02++
AR_U04++
AR_K01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

93. Umie rozwiązywać równania różnicowe liniowe.

AR_W01++
AR_U01++
AR_U02++
AR_U04++
AR_K01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

94. 
Student zna definicję i własności transformaty 
Laplace’a.

AR_W01+++
AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U04+++
AR_K01+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+++ +++

95. 
Student umie zastosować transformatę Laplace’a 
do rozwiązywania równań i układów równań 
różniczkowych zwyczajnych.

AR_W01+++
AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U04+++
AR_K01+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+++ +++

96. 
Student zna definicję stabilności w sensie 
Lapunowa i asymptotycznej stabilności rozwiązań 
równań różniczkowych.

AR_W01++
AR_U01++
AR_U02++
AR_U04++
AR_K01++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

97. 
Student zna definicję i własności transformaty 
Fouriera.

AR_W01+++
AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U04+++
AR_K01+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+++ +++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład:
Omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu.

Ćwiczenia:
Omówienie dokładnie pojęć i twierdzeń podanych na wykładzie, rozwiązywanie zadań ilustrujących wprowadzane 
pojęcia i twierdzenia.

Warunki zaliczenia



Ćwiczenia zaliczane są na podstawie aktywności na zajęciach i ocen uzyskanych na kolokwiach.
Wykład zaliczany jest na podstawie egzaminu końcowego do którego można przystąpić gdy się uzyska zaliczenie. 
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny zaliczenia i egzaminu. Zaliczenie zajęć jest oceniane zgodnie ze 
skalą ocen określoną w Regulaminie Studiów PWSZ.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podstawowe pojęcia. Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. Typy równań różniczkowych liniowych 
pierwszego rzędu. Równania różniczkowe jednorodne i niejednorodne. Metoda uzmienniania stałej. Metoda prze-
widywań. Równanie Bernoulliego. Równanie różniczkowe zupełne, czynnik całkujący. Równania: Riccatiego, Cla-
irauta, Lagrange’a. Pewne zastosowania równań różniczkowych pierwszego rzędu. Równania rzędu drugiego i 
wyższych, podstawowe pojęcia. Typy równań które sprowadza się do równań rzędu pierwszego. Układy równań 
różniczkowych o stałych współczynnikach, Transformata Laplace’a, Transformata Fouriera, Równania różnicowe.

Treści kształcenia (pełny opis)

1. Twierdzenie Picarda-Lindelofa o istnieniu i jednoznaczności rozwiązań zagadnień początkowych dla równań 
różniczkowych zwyczajnych I rzędu
2. Twierdzeniem Peano o istnieniu rozwiązań
3. Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych
4. Równania różniczkowe sprowadzane do równania o zmiennych rozdzielonych metodą podstawienia.
5. Równania różniczkowe liniowe niejednorodne - metoda uzmienniania stałej
6. Równania różniczkowe liniowe niejednorodne - metoda przewidywań
7. Równania: Bernoulliego, Riccatiego, Clairauta, Lagrange’a
8. Równania różniczkowe zupełne
9. Równania różniczkowe sprowadzane do równania zupełnego - czynnik całkujący
10. Typy równań drugiego rzędu, które sprowadza się do równań rzędu pierwszego
11. Równania różniczkowe rzędu drugiego o stałych współczynnikach
12. Układy równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach
13. Równania różnicowe liniowe
14. Transformata Laplace’a i jej własności
15. Zastosowanie transformaty Laplace’a w rozwiązywaniu równań różniczkowych
16. Transformata Fouriera i jej własności
17. Omówienie zagadnień stabilności w teorii równań różniczkowych

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. M. Gewert, Z. Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne. Oficyna Wydawnicza Gis, Wrocław 1999
2. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, tom 2. PWN Warszawa 1977
3. W. Stankiewicz J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz. II. PWN, 
Warszawa 1975
4. A. Palczewski, Równania różniczkowe zwyczajne. WNT, Warszawa 1999

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach – wykłady (30 godz.) + ćwiczenia (30 godz.) 60

Przygotowanie do ćwiczeń (30 godz.)+ kolokwium (15 godz.) + egzamin (25 
godz.)

70

Samodzielna praca z literaturą i wykładami 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Statystyka stosowana i probabilistyka

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.2

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1 Semestr 2

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr Julian Janus

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

TAK Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość kursu analizy matematycznej.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

Ć
w

ic
ze

n
ia

98. Zna podstawowe zagadnienia statystyki opisowej. AR_W01++
Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

99. 
Umie liczyć prawdopodobieństwo stosując schemat 
klasyczny i geometryczny

AR_U01++
Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

100. 
Umie liczyć prawdopodobieństwo całkowite, 
stosować wzór Bayesa i sprawdzać niezależność 
zdarzeń.

AR_U01++
Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+ +

101. 

Wie co to jest zmienna losowa i umie wyznaczać 
parametry charakteryzujące zmienne losowe. Umie 
liczyć rozkłady brzegowe i wyznaczać współczynnik 
korelacji

AR_U01+++
Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+++ +++



102. 
Zna rozkłady: dwupunktowy, dwumianowy, 
geometryczny, Poissona, wykładniczy i normalny. 
Wie jak stosować centralne twierdzenie graniczne.

AR_U01++
Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

103. 
Umie estymować parametry rozkładu metodą 
największej wiarygodności.

AR_U01+
Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+ +

104. 
Wie jak wyznaczać przedział ufności dla wartości 
średniej i wariancji.

AR_U01++
Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

105. 
Umie testować hipotezy odnośnie: wartości 
średniej, wariancji, równości dwóch wartości  
średnich i dwóch wariancji.

AR_U01++
Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

106. Wie jak się wylicza współczynniki regresji liniowej. AR_U01++
Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
++ ++

107. Poprawnie przeprowadza analizę wariancji
AR_W01+++
AR_U03+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+++ +++

108. Poprawnie przeprowadza analizę skupień
AR_W01+++
AR_U04+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+++ +++

109. Poprawnie przeprowadza analizę dyskryminacji
AR_W01+++
AR_U02+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+++ +++

110. 
Obsługuje środowisko R do rozwiązywania 
problemów statystycznych.

AR_W01+++
AR_U04+++

Aktywność, 
kolokwium,

egzamin
+++ +++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład:
Omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu.

Ćwiczenia:
Omówienie dokładnie pojęć i twierdzeń podanych na wykładzie, rozwiązywanie zadań ilustrujących wprowadzane 
pojęcia i twierdzenia.

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie aktywności na zajęciach i ocen uzyskanych na kolokwiach.
Wykład zaliczany jest na podstawie egzaminu końcowego do którego można przystąpić gdy się uzyska zaliczenie. 
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny zaliczenia i egzaminu. Zaliczenie zajęć jest oceniane zgodnie ze 
skalą ocen określoną w Regulaminie Studiów PWSZ.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Statystyka opisowa, przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo 
całkowite. Zmienna losowa jedno i wielowymiarowa i jej rozkłady, przypadek dyskretny i ciągły. Centralne 
twierdzenie graniczne i estymacja parametrów rozkładu. Przedziały ufności i testowanie hipotez, regresja liniowa.

Treści kształcenia (pełny opis)

1. Statystyka opisowa: rodzaje danych, podstawowe parametry, szereg rozdzielczy, graficzna prezentacja 
danych
2. Przestrzeń probabilistyczna:  podstawowe własności  i przykłady: schemat klasyczny i schemat 
geometryczny
3. Prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa, niezależność zdarzeń
4. Zmienna losowa jedno i wielowymiarowa i jej rozkład, przypadek dyskretny i przypadek ciągły. Rozkłady 
brzegowe, współczynnik korelacji
5. Przegląd podstawowych rozkładów: dwupunktowy, dwumianowy, geometryczny, Poissona, wykładniczy, 
rozkład normalny



6. Centralne twierdzenie graniczne
7. Estymacja punktowa parametrów rozkładu: metoda największej wiarygodności
8. Przedziały ufności i testowanie hipotez
9. Testowanie hipotez statystycznych: test zgodności Persona, test Kołmogorowa-Smirnowa, test normalności, 
test zgodności dla dwóch populacji, test istotności dla wartości oczekiwanej, test istotności dla wariancji, test 
istotności dla dwóch wariancji, test znaków, test znaków Wilcoxona, test istotności dla wskaźnika struktury
10. Analiza wariancji (ANOVA)
11. Miara korelacji dwóch zmiennych
12. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona
13. Współczynnik korelacji rang Spearmana
14. Regresja liniowa
15. Regresja wielokrotna
16. Regresja nieliniowa
17. Analiza składowych głównych
18. Analiza czynnikowa
19. Analiza skupień
20. Analiza dyskryminacyjna

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. P. Biecek, Przewodnik po pakiecie R, GiS, 2008
2. T. Górecki, Podstawy statystyki z przykładami w R, BTC, Legionowo 2011
3. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla prawie każdego, Script, Warszawa 2006
4. J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
5. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnic-

twa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001
6. W. Krysicki i współautorzy, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część 

I, II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach – wykład (30 godz.) + ćwiczenia (30 godz.) 60

Przygotowanie do ćwiczeń (30 godz.) + kolokwium (15 godz.) + egzaminu (25 
godz.)

50

Samodzielna praca z literaturą i wykładami 15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Języki i techniki programowania II

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1 Semestr 2

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Jan Duda

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

TAK Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw komputerowego kodowania i przetwarzania informacji, znajomość zasad programowania i 
podstawowa umiejętność programowania w języku C (zaliczenie pierwszej części kursu).

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d

La
b
or

at
or

iu
m

111. 
Zna i rozumie zasady niezawodnego 
programowania komputerów.

AR_W10+
AR_U11+

udział w 
dyskusji na 
wykładach i 

laboratoriach, 
egzamin

+ +

112. 
Zna i rozumie zasady bitowego kodowania 
informacji i jej wykorzystania w programowaniu.

AR_W10+++
aktywność na 

zajęciach, 
egzamin

+++

113. 

Ma wiedzę n/t zasad i technik budowania 
złożonego oprogramowania, systemów 
wielozadaniowych oraz systemów 
uwarunkowanych czasowo.

AR_W10+++
AR_W13+++
AR_U11+++

udział w 
dyskusji na 
wykładach i 

laboratoriach, 
egzamin

+++ +++



114. 

Potrafi zaprojektować strukturę złożonego 
oprogramowania. Potrafi zbudować w języku C 
niezawodny system obliczeniowy z 
wykorzystaniem kompilacji warunkowej, z 
wykorzystaniem własnej biblioteki Potrafi 
oprogramować zadania niezawodnego 
wprowadzania danych z klawiatury i plików oraz 
przekazywania wyników na standardowe 
urządzenia zewnętrzne (monitor, pliki dyskowe).

AR_W10++
AR_W13++
AR_U11+++

wykonanie 
ćwiczeń 

laboratoryjnych
, sprawdzenie 

pełnego 
rozumienia 

kodu i 
umiejętności 
uzasadnienia 
przyjętych 
rozwiązań, 
egzamin

++ +++

115. 
Umie sprawnie diagnozować błędy wykonania 
programu oraz kontrolować poprawność obliczeń.

AR_U11+++
AR_U25+++

wykonanie 
ćwiczeń 

laboratoryjnych
, sprawdzenie 

pełnego 
rozumienia 

kodu i 
umiejętności 
uzasadnienia 
przyjętych 
rozwiązań

+++

116. 
Ma świadomość odpowiedzialności programisty 
za poprawność obliczeń i zagrożeń wynikających 
z błędów programu.

AR_K04+++
AR_K07+++

wykonanie 
ćwiczeń 

laboratoryjnych
, sprawdzenie 

pełnego 
rozumienia 

kodu i 
umiejętności 
uzasadnienia 
przyjętych 
rozwiązań, 
egzamin

++ +++

117. 

Potrafi zorganizować pracę w zespole 
programistów, umie przygotować dokumentację 
użytkową oraz techniczną prostej aplikacji w 
języku C.

AR_U11++
AR_K03++

wykonanie 
ćwiczeń 

laboratoryjnych
++

118. 

Rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i 
umiejętności programistycznych, potrafi 
samodzielnie opanować umiejętność 
programowania z wykorzystaniem różnych 
języków programowania.

AR_K01+++

udział w 
dyskusji na 
wykładach i 
laboratoriach

+++ ++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład z elementami aktywizującymi (odpytywanie, zachęcanie do dyskusji nt różnych rozwiązań 
algorytmicznych). Projekt – samodzielnie realizowane zadania dla grup 2 i 3 osobowych, z pełnieniem różnych ról 
w zespole, konsultowane cotygodniowo przez prowadzącego. Egzamin końcowy ustny obejmujący całość 
materiału wykładanego w semestrach 2 i 3– sprawdzenie rozumienia kodu przygotowanego przez studenta, z 
uwypukleniem roli zastosowanych konstrukcji algorytmicznych, zastosowanych typów danych, sprawdzenie 
przestrzegania zasad niezawodnego programowania.

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena projektu. Pozytywny wynik egzaminu końcowego, z oceną uzależnioną od aktywności na 
wykładach.

Treści kształcenia (skrócony opis)



1. Zaawansowane programowanie w języku C:
2. Kodowanie bitowe i operatory bitowe, pola bitowe
3. Funkcje i makra
4. Dynamiczny przydział pamięci, złożone struktury danych.
5. Budowanie złożonego oprogramowania, kompilacja warunkowa.
6. Programowanie systemów wielozadaniowych i uwarunkowanych czasowo.
7. Zasady programowania w języku FORTRAN

Treści kształcenia (pełny opis)

Zaawansowane programowanie w języku C: kodowanie bitowe i operatory bitowe, wykorzystanie informacji 
bitowo-znaczących. Struktury danych: typy struktur, pola bitowe, alokacja pamięci dla złożonych struktur danych 
(tablice struktur, struktury zagnieżdżone, listy, drzewa binarne). Konstruowanie funkcji w języku C: celowość i 
zasady wydzielania funkcji, przekazywanie danych do funkcji i wyników funkcji, rola prototypu funkcji, funkcje ze 
zmienną listą parametrów, wskaźniki do funkcji. Makra – zalety i wady ich wykorzystywania, przykłady. Biblioteki 
języka ANSI C. Operacje wejścia/wyjścia w pamięci operacyjnej i na plikach dyskowych (konwersja danych, pliki 
znakowe i binarne, niezawodność operacji na plikach). Konstrukcja złożonego oprogramowania w języku C: 
modularność oprogramowania a jego elastyczność, modyfikowalność i niezawodność, idea poziomów abstrakcji; 
zagadnienie przenośności kodu i kompilacja warunkowa. Elementy programowania systemów wielozadaniowych: 
zasady wydzielania zadań, komunikacja międzyzadaniowa. Podstawy języka FORTRAN – porównanie z językiem 
C.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Podstawowa:
1. N. Wirth: Algorytmy+struktury danych = programy. WNT, Warszawa 2002B
2. W.Kernighan, D.M.Ritchie, Język C, WNT Warszawa 1992
3. B.W.Kernighan, D.M.Ritchie, Język C, WNT Warszawa 1992
4. K.A.Barklay, ANSI C – Problem Solving an Programming, Printice Hall, 1990

Pomocnicza: 
1. G. Myers: Projektowanie niezawodnego oprogramowania. WNT Warszawa, 1989
2. D. van Tassel: Praktyka programowania. WNT Warszawa, 1989

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

udział w wykładach 30

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30

samodzielne przygotowanie się do zajęć i przygotowanie sprawozdań z 
laboratoriów

20

samodzielna realizacja prac programistycznych 20

przygotowanie się do egzaminu 25

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Przedmiot obieralny A: Historia i kultura krajów anglojęzycznych

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 08.0

Punkty ECTS 3 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 1 Semestr 2

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Ćwiczenia praktyczne 30 zaliczenie z oceną

Koordynator mgr Bożena Węgiel

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny
Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza odnosząca się do historii i kultury krajów anglojęzycznych.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce
-nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody sprawdzania 
i kryteria oceny efektów 

kształcenia

Typ 
zajęć

Ć
w

ic
ze

n
ia

 p
ra

kt
yc

zn
e

119
. 

Ma podstawową wiedzę o celach, organizacji 
i funkcjonowaniu instytucji związanych z wy-
braną sferą działalności kulturalnej, admini-
stracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej

AR_W23++
AR_W25+++

Test zaliczeniowy +++

120
. 

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować i użytkować informacje z 
wykorzystaniem różnych zródeł i sposobów

AR_U01+++
AR_U02+++

Test zaliczeniowy +++

121
. 

Ma świadomość odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 
wlasnego regionu, Polski, Europy oraz 
konieczności otwarcia sie na odmienność i 
różnorodność kulturową

AR_K03+++
AR_K06++

Test zaliczeniowy +++



122
. 

Uczestniczy w rożnych przejawach i formach 
życia kulturalnego regionu i kraju oraz 
wykazuje zainteresowanie życiem 
kulturalnym krajów wybranego obszru 
językowego, korzystając z różnych mediów

AR_K06+++ Test zaliczeniowy +++

123
. 

Charakteryzuje się tolerancją, otwartością na 
odmienność i rożnorodnośc kulturową, jest 
świadomy wyzwań globalnych

AR_K03+++ Test zaliczeniowy +++

Stosowane metody dydaktyczne

- filmy dotyczące geografii USA i dyskusja
- praca indywidualna studenta
- dyskusje na zadany temat 
- zlecanie dodatkowej lektury jako zadanej pracy domowej
- krótkie prezentacje wykładowcy z zastosowaniem metody PowerPoint

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo studenta w ćwiczeniach, zaliczenie końcowego testu 
oraz przygotowanie krótkiej prezentacji PowerPoint na temat - Najwybitniejsi i słynni Amerykanie.

Oceny wystawiane są zgodnie z aktualnym Regulaminem studiów w PWSZ w Tarnowie zgodnie z poniższymi 
kryteriami: 

91-100% / bardzo dobry (5.0): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte w pełni, jednak dopuszczone są 
pojedyncze nieścisłości, które nie mają istotnego znaczenia dla osiągnięcia ocenianych efektów kształcenia. 

81-90% / dobry plus (4.5): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z nielicznymi błędami, o niewielkim 
znaczeniu merytorycznym. 

71-80% / dobry (4.0): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z szeregiem niezbyt poważnych błędów 
lub pojedynczymi brakami. 

61-70% / dostateczny plus (3.5): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z istotnymi błędami lub 

brakami. 

51-60% / dostateczny (3.0): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z poważnymi błędami lub brakami, 
jednak na minimalnym akceptowalnym poziomie osiągnięcia efektu kształcenia. 

<=50% / Niedostateczny (2.0): Zakładane efekty kształcenia nie zostały osiągnięte. 

Treści kształcenia (skrócony opis)

Elementy historii i kultury wybranego obszaru językowego wyznaczające jego tożsamość i specyfikę. Elementy 
materialne i symboliczne określające charakter wybranej kultury - środowisko geograficzne, instytucje, kontekst 
społeczny i religijny.
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi Stanów Zjednoczonych: z 
geografią kraju, podziałem na rejony, ich charakterystyką, ustrojem, organizacją społeczno- polityczną, strukturą 
rządu, amerykańskim systemem edukacyjnym oraz systemem ekonomicznym. Kurs próbuje zdefiniować elemen-
tarne wartości i przekonania Amerykanów i zarysować amerykańską tożsamość w oparciu o strukturę etniczną i 
historię  tego kraju.

Treści kształcenia (pełny opis)



1. Informacje ogólne, symbole narodowe.
2. Geografia – nazwy najważniejszych formacji geograficznych i ich omówenie.
3. Ustrój polityczny. Konstytucja Stanów Zjednoczonych.
4. Podział władzy. Wybory prezydenckie.
5. Podział na pństwa, na rejony i ich omówienie - New England i Mid-Atlantic.
6. The Midwest.
7. The South.
8. The Southwest and the Rocky Mountains Region.
9. The Northwest and Alaska ,  California and Hawaii.
10. Najważniejsze wydarzenia historyczne (początki europejskie, Deklaracja Niepodleglości, Konstytucja)
11. Wojna secesyjna i rozwój terytorialny.
12. I i II wojna światowa.
13. Podział etniczny.
14. Indianie.
15. Test zaliczeniowy. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Broomhead, P. Life in modern America, 1995
2. Falk, F. Spotlight on the USA, 1998
3. Smoliński, J. Celebrate! Holiday in the USA, 1998
4. Tiersky. E. Customs and Institutions, 1995
5. Dictionary of the United States, WSiP, 2000
6. Filmy video o geograficznych rejonach i najciekawszych parkach narodowych USA , Reader’s Di-

gest - Scenic Wonders of America, i Over America
7. The Constitution of the United States, USIA
8. An Outline of American Government, USIA
9. An Outline of American Geography, USIA
10. An Outline of American Histrory, USIA
11. An Outline of American Economy, USIA
12. Źródła internetowe

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki humanistyczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach ćwiczeniowych 30

Przygotowanie do kolokwiów 25

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.2

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Przedmiot obieralny A: Kształtowanie twórczego rozwoju

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 08.0

Punkty ECTS 3 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 1 Semestr 1

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Ćwiczenia praktyczne 30 zaliczenie z oceną

Koordynator Mgr Urszula Kozioł

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny
Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Brak.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce
-nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody sprawdzania 
i kryteria oceny efektów 

kształcenia

Typ 
zajęć

Ć
w

ic
ze

n
ia

 p
ra

kt
yc

zn
e

124
. 

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości.

AR_W25+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++



125
. 

Potraf przygotować i przedstawić krótką 
prezentację, poświęconą wynikom realizacji 
zadania inżynierskiego.

AR_U04+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

126
. 

Ma umiejętność samokształcenia się, m. in. w 
celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

AR_K04+++
AR_K06++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

127
. 

Stosuje zasady ergonomii oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

AR_K06+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

128
. 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego 
dokształcania się (studia II-go i III-go 
stopnia, studia podyplomowe, ścieżki 
certyfkacyjne, kursy) — podnoszenia 
kompetencji zawodowych, osobistych i 
społecznych.

AR_K01+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

129
. 

Ma świadomość ważności i rozumie 
pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżyniera-informatyka, w tym jej wpływ na 
środowisko, i związaną z tym 
odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

AR_K02+++
AR_K07+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++



130
. 

Ma świadomość ważności zachowania w 
sposób profesjonalny, przestrzegania zasad 
etyki zawodowej i poszanowania 
różnorodności poglądów i kultur.

AR_K03+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

131
. 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę 
własną oraz gotowość podporządkowania się 
zasadom pracy w zespole i ponoszenia 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
zadania.

AR_K04+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

132
. 

Potrafi myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy.

AR_K05+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

133
. 

Ma świadomość roli społecznej absolwenta 
uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie 
potrzebę formułowania i przekazywania 
społeczeństwu — m. in. poprzez środki 
masowego przekazu — informacji i opinii 
dotyczących osiągnięć informatyki i innych 
aspektów działalności inżyniera-informatyka; 
podejmuje starania, aby przekazać takie 
informacje i opinie w sposób powszechnie 
zrozumiały.

AR_K06+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

Stosowane metody dydaktyczne

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową-treningową z aktywnym udziałem studentów uczestniczących w eks-
perymentach, grach szkoleniowo-symulacyjnych,  panelach dyskusyjnych.

Warunki zaliczenia



Warunki zaliczenia:
studenci przygotowują ćwiczenia i prezentują je na forum grupy oraz zdają kolokwium zaliczeniowe, w którym po-
winni osiągnąć minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Oceny wystawiane są zgodnie z aktualnym Regulaminem studiów w PWSZ w Tarnowie zgodnie z poniższymi 
kryteriami: 

91-100% / bardzo dobry (5.0): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte w pełni, jednak dopuszczone są 
pojedyncze nieścisłości, które nie mają istotnego znaczenia dla osiągnięcia ocenianych efektów kształcenia. 

81-90% / dobry plus (4.5): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z nielicznymi błędami, o niewielkim 
znaczeniu merytorycznym. 

71-80% / dobry (4.0): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z szeregiem niezbyt poważnych błędów 
lub pojedynczymi brakami. 

61-70% / dostateczny plus (3.5): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z istotnymi błędami lub 

brakami. 

51-60% / dostateczny (3.0): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z poważnymi błędami lub brakami, 
jednak na minimalnym akceptowalnym poziomie osiągnięcia efektu kształcenia. 

<=50% / Niedostateczny (2.0): Zakładane efekty kształcenia nie zostały osiągnięte. 

Treści kształcenia (skrócony opis)

Przedmiot obejmuje cztery bloki tematyczne: 
1. Kształtowanie postaw proaktywnych.
2. Umiejętności komunikowania i negocjacji.
3. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
4. Elementy treningu twórczości.

Treści kształcenia (pełny opis)

I. Kształtowanie postaw proaktywnych (5 godzin).
Samoocena, analiza swoich mocnych stron. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
Niepowodzenia a wyciąganie konstruktywnych wniosków z własnych porażek.
Zarządzanie zmianą.
Zarządzanie sobą w czasie.
II. Umiejętności komunikowania i negocjacji (10 godzin).
Podstawowe zasady poprawnej komunikacji, bariery komunikacyjne. Porozumiewanie bez przemocy w oparciu o  
uczucia i potrzeby.
Asertywność. Odróżnianie zachowań asertywnych od agresywnych, uległych oraz manipulacji.
Mowa ciała i jej kontrola.
Autoprezentacja, elementy wizerunku. Sposoby autoprezentacji.
Negocjacje.
III. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej (5 godzin).
Analfabetyzm emocjonalny i jego koszty.
Natura inteligencji emocjonalnej. Sterowanie emocjami. Empatia. Relacje interpersonalne.
Program osiągania emocjonalnej mądrości.
IV. Elementy treningu twórczości (10 godzin).
Strategie w procesie twórczym.
Twórcze operacje umysłowe.
Uwaga i stan świadomości a procesy twórcze.
Zakłócanie procesów twórczych.
Organizacja i przebieg treningu procesu twórczego.

Literatura podstawowa i uzupełniająca



Literatura podstawowa:
1. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań, Media Rodzina 1996.
2. Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań, Media Rodzina 1998.
3. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego  porozumiewania się, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne 2001.
4. Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002.
5. Nęcka E., Trening twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1998.
6. Rosenberg M.B., Porozumiewanie bez przemocy,Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca 2012.
7. Segal J., Jak pogłębić inteligencje emocjonalną, Warszawa, J. Santorski & Co Wydawnictwo 1997.
8. Seligman M. E. P., Optymizmu można się nauczyć, Poznań, Media Rodzina 2010.

Literatura uzupełniająca:
1. Trzebińska E., Psychologia pozytywna, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2002.
2. Carnegie D., I ty możesz być liderem, Warszawa, Świat Książki 1998.
3. Stine J. M., Rozwiń swoją inteligencję. Proste sposoby poszerzania własnych zdolności, Warszawa, Diogenes – 
Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media 2002.
4. Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1995.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki społeczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach ćwiczeniowych 30

Przygotowanie do kolokwiów 25

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.2

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Przedmiot obieralny A: Komunikacja, negocjacje i radzenie sobie ze stresem

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 08.0

Punkty ECTS 3 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 1 Semestr 1

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Ćwiczenia praktyczne 30 zaliczenie z oceną

Koordynator Mgr Urszula Kozioł

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny
Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Brak.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody sprawdzania 
i kryteria oceny efektów 

kształcenia

Typ 
zajęć

Ć
w

ic
ze

n
ia

 p
ra

kt
yc

zn
e

134. 
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości.

AR_W25+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++



135. 
Potraf przygotować i przedstawić krótką 
prezentację, poświęconą wynikom realizacji 
zadania inżynierskiego.

AR_U04+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

136. 
Ma umiejętność samokształcenia się, m. in. w 
celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

AR_K04+++
AR_K06++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

137. 
Stosuje zasady ergonomii oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

AR_K06+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

138. 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego 
dokształcania się (studia II-go i III-go 
stopnia, studia podyplomowe, ścieżki 
certyfkacyjne, kursy) — podnoszenia 
kompetencji zawodowych, osobistych i 
społecznych.

AR_K01+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

139. 

Ma świadomość ważności i rozumie 
pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżyniera-informatyka, w tym jej wpływ na 
środowisko, i związaną z tym 
odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

AR_K02+++
AR_K07+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++



140. 

Ma świadomość ważności zachowania w 
sposób profesjonalny, przestrzegania zasad 
etyki zawodowej i poszanowania 
różnorodności poglądów i kultur.

AR_K03+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

141. 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę 
własną oraz gotowość podporządkowania się 
zasadom pracy w zespole i ponoszenia 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
zadania.

AR_K04+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

142. 
Potrafi myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy.

AR_K05+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

143. 

Ma świadomość roli społecznej absolwenta 
uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie 
potrzebę formułowania i przekazywania 
społeczeństwu — m. in. poprzez środki 
masowego przekazu — informacji i opinii 
dotyczących osiągnięć informatyki i innych 
aspektów działalności inżyniera-informatyka; 
podejmuje starania, aby przekazać takie 
informacje i opinie w sposób powszechnie 
zrozumiały.

AR_K06+++

Pisemne kolokwium 
sprawdzające;

Systematyczna ocena 
wykonania ćwiczeń 

praktycznych;
Kryteria: poprawność 

wykonania zadań, 
wykazanie się 
rozumieniem 

omawianych zagadnień 
oraz umiejętnościami i 

kompetencjami.

+++

Stosowane metody dydaktyczne

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową-treningową z aktywnym udziałem studentów uczestniczących w eks-
perymentach, grach szkoleniowo-symulacyjnych,  panelach dyskusyjnych.

Warunki zaliczenia



Warunki zaliczenia:
Studenci przygotowują ćwiczenia i prezentują je na forum grupy oraz zdają kolokwium zaliczeniowe, w którym 
powinni osiągnąć minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Oceny wystawiane są zgodnie z aktualnym Regulaminem studiów w PWSZ w Tarnowie zgodnie z poniższymi 
kryteriami: 

91-100% / bardzo dobry (5.0): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte w pełni, jednak dopuszczone są 
pojedyncze nieścisłości, które nie mają istotnego znaczenia dla osiągnięcia ocenianych efektów kształcenia. 

81-90% / dobry plus (4.5): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z nielicznymi błędami, o niewielkim 
znaczeniu merytorycznym. 

71-80% / dobry (4.0): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z szeregiem niezbyt poważnych błędów 
lub pojedynczymi brakami. 

61-70% / dostateczny plus (3.5): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z istotnymi błędami lub 

brakami. 

51-60% / dostateczny (3.0): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z poważnymi błędami lub brakami, 
jednak na minimalnym akceptowalnym poziomie osiągnięcia efektu kształcenia. 

<=50% / Niedostateczny (2.0): Zakładane efekty kształcenia nie zostały osiągnięte. 

Treści kształcenia (skrócony opis)

Przedmiot obejmuje trzy bloki tematyczne: 
1. Radzenie sobie ze stresem.
2. Umiejętność komunikowania i negocjacji.
3. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

Treści kształcenia (pełny opis)

I. Radzenia sobie ze stresem (10 godzin).
Samoocena, analiza swoich mocnych stron. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
Niepowodzenia a wyciąganie konstruktywnych wniosków z własnych porażek.
Zarządzanie zmianą.
Zarządzanie sobą w czasie.
II. Umiejętności komunikowania i negocjacji (10 godzin).
Podstawowe zasady poprawnej komunikacji, bariery komunikacyjne. Porozumiewanie bez przemocy w oparciu o  
uczucia i potrzeby.
Asertywność. Odróżnianie zachowań asertywnych od agresywnych, uległych oraz manipulacji.
Mowa ciała i jej kontrola.
Autoprezentacja, elementy wizerunku. Sposoby autoprezentacji.
Negocjacje.
III. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej (10 godzin).
Analfabetyzm emocjonalny i jego koszty.
Natura inteligencji emocjonalnej. Sterowanie emocjami. Empatia. Relacje interpersonalne.
Program osiągania emocjonalnej mądrości.

Literatura podstawowa i uzupełniająca



Literatura podstawowa:
1. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań, Media Rodzina 1996.
2. Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań, Media Rodzina 1998.
3. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego  porozumiewania się, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne 2001.
4. Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002.
5. Nęcka E., Trening twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1998.
6. Rosenberg M.B., Porozumiewanie bez przemocy,Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca 2012.
7. Segal J., Jak pogłębić inteligencje emocjonalną, Warszawa, J. Santorski & Co Wydawnictwo 1997.
8. Seligman M. E. P., Optymizmu można się nauczyć, Poznań, Media Rodzina 2010.

Literatura uzupełniająca:
1. Trzebińska E., Psychologia pozytywna, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2002.
2. Carnegie D., I ty możesz być liderem, Warszawa, Świat Książki 1998.
3. Stine J. M., Rozwiń swoją inteligencję. Proste sposoby poszerzania własnych zdolności, Warszawa, Diogenes – 
Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media 2002.
4. Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1995.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki społeczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach ćwiczeniowych 30

Przygotowanie do kolokwiów 25

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.2

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Lektorat języka włoskiego

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 09.0

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1, 2, 3 Semestr 2, 3, 4 ,5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Ćwiczenia 150 egzamin

Koordynator mgr Anna Grabowska, mgr Barbara Quirino

Prowadzący

Język wykładowy włoski, polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

TAK

Profil kształcenia praktyczny
Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny efektów 

kształcenia

Typ 
zajęć

Le
kt

or
at

144. 
Student posiada podstawową wiedzę o regułach 
gramatycznych wybranego języka.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

145. 

Ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, 
umożliwiających mu formułowanie poprawnych językowo 
wypowiedzi ustnych i pisemnych na różne tematy 
związane z życiem codziennym i zawodowym.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

146. 
Posiada praktyczną znajomość wybranego języka 
niezbędną w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

147. 
Zna podstawowe słownictwo związane z jego 
specjalnością.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

148. 
Posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru 
nauczania języka.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++



149. Zna zasady z zakresu prawa autorskiego. AR_W24+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

150. 
Potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

151. 
Potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie 
pisemnej i ustnej.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

152. 
Potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem 
języka.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

153. 
Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego i 
słuchanego, oraz wyszukać w nich i przetworzyć 
potrzebne informacje.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

154. 
Potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego 
specjalnością.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

155. 
Potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na 
język obcy i odwrotnie średnio trudny tekst z zakresu 
studiowanej specjalności.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

156. 
Potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia 
ustne w języku obcym z wykorzystaniem podstawowych 
ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

157. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. AR_K01+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

158. 
Potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest 
świadomy własnych ograniczeń. Wie kiedy i jak korzystać 
z dokumentów autentycznych.

AR_K01+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

159. 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do 
realizacji postawionych mu zadań.

AR_K03+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

160. Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. AR_K03+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

161. 
Uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych 
mediów w języku obcym.

AR_K06+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

Stosowane metody dydaktyczne

1. Metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie
2. Metody problemowe, metody aktywizujące
3. Metody eksponujące: prezentacja Power-Point
4. Metody praktyczne: ćwiczebne i realizacji zadań
5. Konsultacje indywidualne: 1 godzina tygodniowo

Warunki zaliczenia



Egzamin po zrealizowaniu 150 godzin zajęć (poziom B2 znajomości języka). Zaliczenie na ocenę po zrealizowaniu 
każdych 30 godz. zajęć.

Zaliczenie pisemne obejmujące m. in. rozumienie ze słuchu, dopuszczające do egzaminu składającego się z części 
pisemnej i ustnej.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, 
mówienie i pisanie. Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka w naturalnych 
warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, intonacji. Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w 
umiejętności wyszukania konkretnych informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. Mówienie to 
umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się 
tematy, posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział lub podtrzymać rozmowę na dany 
temat, relacjonowania wydarzeń, opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania swojej 
opinii. Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany uwzględniając reguły gramatyczno-
ortograficzne, dostosowując język i formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb.

Treści kształcenia (pełny opis)

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące 
życia codziennego i o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do 
poziomu kursu.

Zakres gramatyczny:
Rozróżnianie i stosowanie: liczby pojedynczej i mnogiej, rodzaju męskiego i żeńskiego rzeczowników i 
przymiotników, rodzajników, zaimków wskazujących, dzierżawczych, zaimków dopełnienia bliższego i dalszego. 
Zaimki ci, ne, pronomi combinati, pronomi relativi. Przyimki, przysłówki, forma grzecznościowa. Czasowniki 
regularne trzech koniugacji i ważniejsze czasowniki nieregularne (essere, avere, andare, venire, stare, dare, 
volere, potere, dovere, bere, fare, tradurre, etc.). Czasowniki regularne i nieregularne w następujących czasach 
trybu oznajmującego: presente, passato prossimo i imperfetto, futuro semplice i futuro anteriore. Tryby: il 
condizionale, l’imperativo, il gerundio, il congiuntivo. Budowa zdań pojedynczych i złożonych. Zgodność czasów. 
Okresy warunkowe. Mowa zależna i niezależna. Strona bierna. Poznanie różnych rejestrów języka.

Zakres leksykalny:
Komunikacja ustna w sytuacjach życia codziennego: Powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeprosiny. 
Podawanie danych personalnych, wypełnianie formularza, przedstawianie się i przedstawianie innej osoby, jej 
opis. Przeprowadzanie rozmowy telefonicznej. Zapraszanie i proponowanie, akceptacja i odmowa, wyrażanie 
własnej opinii, upodobania i dezaprobaty. Wyrażanie uczuć, woli, przymusu, nakazu i zakazu, zachęty, 
porównywanie. Rodzina, świętowanie i włoskie tradycje, włoski dom – wynajem i kupno mieszkania, zwyczaje 
żywieniowe, stan zdrowia, sport. Wypoczynek, wakacje i podróże. Nauka, studia i praca – plany na przyszłość. 
Przeprowadzanie rozmowy w następujących sytuacjach: w sekretariacie, w podróży (na stacji, w pociągu, na 
lotnisku), w restauracji, w kawiarni, w hotelu, w sklepie, u lekarza, na poczcie. Składanie życzeń, wypowiedzi na 
temat pogody, opowiadanie o zainteresowaniach i spędzaniu wolnego czasu. Uzyskiwanie i udzielanie informacji 
dotyczących liczby, czasu (godziny i daty), kształtu i koloru oraz odnoszących się do usytuowania przedmiotów i 
orientacji w mieście; wyrażanie relacji przestrzennych i czasowych. Słownictwo i sytuacje komunikacyjne 
związane z kierunkiem studiów, własnymi zainteresowaniami i przyszłą pracą zawodową. Elementy włoskiej 
kultury. 
Tematyka i sytuacje przygotowują studentów do komunikacji we włoskiej rzeczywistości i do uczestnictwa w 
kulturze Włoch.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. M. La Grassa, L’Italiano all’Università, Edilingua, Roma, 2010 - 2012
2. D. Piotti, G. De Savorgnani, UniversItalia, corso di italiano, Alma Edizioni, Firenze, 2007
3. E. Jafrancesco, Parla e scrivi. La lingua italiana come L2 a livello elementare e avanzato, wyd.: Laure & 

Cendali Editori, Firenze, 1995
4. S. Simula, E. Jamrozik, Conoscere l’Italiano, Warszawa, 2002
5. K. Katerinov, M.C. Boriosi Katerinov, La Lingua Italiana per Stranieri, Perugia, 2001

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki humanistyczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [godz.]



Udział w zajęciach (ćwiczenia) 150

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 5

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

5

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Lektorat języka rosyjskiego

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 09.0

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1, 2, 3 Semestr 2, 3, 4 ,5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Ćwiczenia 150 egzamin

Koordynator mgr Dorota Jagiełlo

Prowadzący

Język wykładowy rosyjski, polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

TAK

Profil kształcenia praktyczny
Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ 
zajęć

Le
kt

o
ra

t

162. 
Student posiada podstawową wiedzę o regułach 
gramatycznych wybranego języka.

AR_U05+++
Kolokwium
egzamin

+++

163. 

Ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, 
umożliwiających mu formułowanie poprawnych językowo 
wypowiedzi ustnych i pisemnych na różne tematy 
związane z życiem codziennym i zawodowym.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

164. 
Posiada praktyczną znajomość wybranego języka 
niezbędną w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

165. 
Zna podstawowe słownictwo związane z jego 
specjalnością.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

166. 
Posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru 
nauczania języka.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++



167. Zna zasady z zakresu prawa autorskiego. AR_W24+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

168. 
Potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

169. 
Potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie 
pisemnej i ustnej.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

170. 
Potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem 
języka.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

171. 
Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego i 
słuchanego, oraz wyszukać w nich i przetworzyć 
potrzebne informacje.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

172. 
Potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego 
specjalnością.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

173. 
Potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na 
język obcy i odwrotnie średnio trudny tekst z zakresu 
studiowanej specjalności.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

174. 
Potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia 
ustne w języku obcym z wykorzystaniem podstawowych 
ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

175. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. AR_K01+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

176. 
Potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest 
świadomy własnych ograniczeń. Wie kiedy i jak korzystać 
z dokumentów autentycznych.

AR_K01+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

177. 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do 
realizacji postawionych mu zadań.

AR_K03+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

178. Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. AR_K03+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

179. 
Uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych 
mediów w języku obcym.

AR_K06+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

Stosowane metody dydaktyczne

Metoda eklektyczna służąca kształtowaniu kompetencji językowych z uwzględnieniem różnych sytuacji z życia 
codziennego. Formy pracy: odpowiedzi na pytania, krótkie dialogi, scenki sytuacyjne, praca z tekstem: czytanie 
wzorcowe, tłumaczenie, układanie planu, uzupełnianie luk, tłumaczenie zdań, ćwiczenia ortograficzne, słuchanie 
krótkich tekstów czytanych przez wykładowcę, nagrań audio, dialogi, uzupełnianie brakującego fragmentu tekstu, 
układanie historyjki do ilustracji, scenki sytuacyjne, ćwiczenia ortograficzne, praca w parach, w grupach, 
przygotowanie prezentacji multimedialnej. Przygotowywanie prezentacji na wybrane tematy na podstawie 
materiałów prasowych i zasobów internetowych. Dyskusje. Rozwiązywanie testów gramatyczno-leksykalnych.

Warunki zaliczenia



Egzamin po zrealizowaniu 150 godzin zajęć (poziom B2 znajomości języka). Zaliczenie na ocenę po zrealizowaniu 
każdych 30 godz. zajęć.

Zaliczenie pisemne obejmujące m. in. rozumienie ze słuchu, dopuszczające do egzaminu składającego się z części 
pisemnej i ustnej.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, 
mówienie i pisanie. Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka w naturalnych 
warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, intonacji. Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w 
umiejętności wyszukania konkretnych informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. Mówienie to 
umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się 
tematy, posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział lub podtrzymać rozmowę na dany 
temat, relacjonowania wydarzeń, opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania swojej 
opinii.

Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany uwzględniając reguły gramatyczno-
ortograficzne, dostosowując język i formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb.

Treści kształcenia (pełny opis)

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące 
życia codziennego i o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do 
poziomu kursu.

Materiał ortograficzny:
1. Alfabet rosyjski – oznaczanie głosek za pomocą liter

2. Pisownia liter oznaczających głoski nieakcentowane,

3. Pisownia liter oznaczających głoski jotowane

4. Oznaczanie miękkości spółgłosek (za pomocą liter я,ю,е,ё,и oraz znaku miękkiego ь),

5. Pisownia samogłosek po spółgłoskach ж,ш,ц oraz ч,щ,

6. Pisownia znaku miękkiego w formach czasownika (bez trybu rozkazującego)

7. Pisownia znaku miękkiego w poznanych liczebnikach głównych,

8. Pisownia zakończeń –ого, - его w formach przymiotników i zaimków,

9. Pisownia wyrazów что, чтобы, конечно.

10. Pisownia znaku miękkiego w formach trybu rozkazującego,

11. Pisownia form przypadkowych rzeczowników typu экскурсия, pisownia znaku miękkiego w formach 
przypadkowych rzeczowników typu: тетрадь молодежь.

12. Pisownia znaku miękkiego w liczebnikach głównych od 100-1000, pisownia przedrostków zakończonych 
na з (с), раз-,воз-, из-, без-,

13. Pisownia form gramatycznych rzeczowników i przymiotników, których temat kończy się na ж,ш, ц oraz ч, 
щ

14. Pisownia form gramatycznych rzeczowników i przymiotników, których temat kończy się na к,г,х.

15. Pisownia zaimków i przysłówków z partykułami –то, нибудь

16. Pisownia nazwisk rosyjskich typu Пушкин

17. Pisownia form gramatycznych rzeczowników typu мать, дочь

18. Pisownia przysłówków typu по-новому

Materiał gramatyczny:

Czasownik:

1. Czasowniki regularne I i II koniugacji, ich formy w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym



2. Bezokoliczniki czasowników na –ть, ти
3. Formy osobowe czasowników zwrotnych
4. Czasowniki dokonane i niedokonane
5. Bezokolicznik czasowników na –чь
6. Czasowniki typu: купить, дать, ждать, петь, пить, есть, бежать (formy osobowe czasu teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego
7. Formy trybu rozkazującego 1.i 2. osoby lp. i lmn
8. Formy osobowe czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego czasowników нести, вести, везти,
9. Formy trybu rozkazującego 3.osoby (z wyrazami пусть / пускай)

Rzeczownik:
1. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego i męskiego zakończone na –а, -я np.
2. Rzeczowniki rodzaju męskiego typu: мальчик, класса, стол.
3. Rzeczowniki nieodmienne.
4. Rzeczowniki rodzaju nijakiego typu: окно, поле, растение.
5. Formy gramatyczne lp i lmn. rzeczowników rodzaju męskiego typu: учитель, друг, гость, техникум, 

пляж, врач.
6. Formy gramatyczne lp i lmn. rzeczowników rodzaju żeńskiego typu: свеча, экскурсия, тетрадь, мышь.
7. Rzeczowniki liczby pojedynczej i mnogiej określające nazwy osób w zależności od ich narodowości i 

miejsca zamieszkania.
8. Formy gramatyczne rzeczowników typu: мать, дочь, время, семья, путь.
9. Formy gramatyczne nazwisk rosyjskich: Пушкин.

Przymiotnik:
1. Przymiotniki twardo- i miękko tematowe
2. Formy gramatyczne lp i lmn. przymiotników o temacie zakończonym na ж,ш,ч,щ,г,к,х
3. Stopniowanie przymiotników

Zaimek:
1. Zaimki osobowe i ich formy gramatyczne.
2. Zaimki pytające кто, что, какой i ich formy gramatyczne.
3. Formy gramatyczne zaimków dzierżawczych.
4. Zaimek себя (z zestawieniu ze zwrotem друг друга).
5. Formy gramatyczne zaimków wskazujących.
6. Formy gramatyczne zaimków przeczących никто, ничто z przyimkami i bez; zaimków весь, который, 

каждый oraz zaimków nieokreślonych z partykułami –то, -нибудь.

Liczebnik:
1. Liczebniki główne w mianowniku od 1 do 100.
2. Nianownik liczebników głównych od 100-100.
3. Związek liczebników z rzeczownikami, ze zwróceniem szczególnej uwagi na liczebniki 1,2,3,4 oraz 

zakończone na 1,2,3,4,.
4. Liczebniki główne od 1-30 w dopełniaczu.
5. Liczebniki porządkowe 1-30 w mianowniku i dopełniaczu.

Przyimek:
1. Przyimki в,из,на,с,над,под,перед,у,около dla określania miejsca, kierunku i położenia.
2. Przyimek после w połączeniu z rzeczownikami dla określania czasu.
3. за, через, с...до... dla określenia czasu.
4. (не) далеко (блиско) от... dla określenia bliskości położenia w przestrzeni.
5. за...до,через...после... dla określenia czasu .
6. для, на dla określenia bliskości celu i przeznaczenia.
7. пядом с dla określenia miejsca.
8. из-за, от, по dla określenia przyczyny.

Przysłówek:
1. Przysłówki miejsca, kierunku i czasu.
2. Przysłówki sposobu.
3. Przysłówki stopnia i miary.
4. Stopniowanie przysłówków.
5. Przysłówki по-моему, по-новому; по-польски, по-русски.

Tematy i sytuacje

Dane personalne:
1. Imię i nazwisko (imię odojcowski), wiek, miejsce zamieszkania, adres.
2. Zawód, miejsce pracy.asd.

Dom - życie rodzinne:
1. Członkowie najbliższej rodziny, zainteresowania, spędzanie czasu wolnego
2. Miejsce zamieszkania studenta: wieś, miasto (ich lokalizacja strony świata)
3. Rozkład dnia, posiłki
4. Codzienne czynności domowe, pomoc rodzicom itp
5. Zwierzęta domowe - opieka nad nimi



Uczelnia:
1. Wykładowcy, koledzy, koleżanki – zawieranie znajomości
2. Uczelnia i sale, ich wygląd i podstawowe wyposażenie
3. Plan zajęć, przedmioty nauczania,
4. Podstawowe czynności studenta

Zdrowie i samopoczucie
1. Samopoczucie
2. Choroba i jej podstawowe objawy, opieka nad osobą chorą
3. Kontakt z lekarzem
4. Niektóre części ciała

Określanie czasu
1. Pory roku i nazwy miesięcy
2. Dni tygodnia i pory roku

Komunikacja międzyludzka
1. List
2. Formy i rodzaje korespondencji
3. Adres odbiorcy i nadawcy
4. Rozmowa telefoniczna
5. Zwroty grzecznościowe na ulicy i w komunikacji miejskiej

Rosja i jej kultura
1. Moskwa, jej położenie, główne obiekty i zabytki

Dane personalne
1. Narodowość, nazwy mieszkańców krajów i miast

Student i jego dom
1. Mieszkanie: wielkość, rozkład, meble i ich rozmieszczenie
2. Gospodarstwo domowe: podstawowy sprzęt, urządzenia techniczne
3. Święta rodzinne i uroczystości (tradycje rosyjskie i polskie)

Świat przyrody-środowisko naturalne
1. Krajobraz, środowisko przyrodnicze i jego ochrona, szczególnie w miejscu zamieszkania
2. Świat zwierząt i roślin

Czas wolny, rozrywki
1. Popularne formy spędzania czasu wolnego: dyskoteka, kino, teatr
2. Zainteresowania, wypoczynek, własne hobby
3. Podobieństwa i różnice w spędzaniu czasu wolnego w Rosji i w Polsce
4. Turystyka – interesujące regiony Rosji.

Określanie czasu
1. Czas godzinowy oficjalny, data
2. Czas godzinowy (określanie potoczne)

Zdrowie człowieka
1. Kultura fizyczna i sport
2. Zasady zdrowego stylu życia
3. Niektóre organy wewnętrzne człowieka
4. Apteka, kupowanie leków, nazwy podstawowych rodzajów leków (krople, tabletki)
5. Sposób przyjmowania leków, dawkowanie

Zakupy
1. Sklepy i ich rodzaje,
2. Nazwy podstawowych towarów (artykułów spożywczych i przemysłowych)
3. Dane produktu: cena, waga, miara, data ważności
4. Formy grzecznościowe przy zakupach

Restauracja, kawiarnia
1. Lokale gastronomiczne w Rosji, i ich rodzaje.
2. Typowe potrawy rosyjskie.
3. Nazwy podstawowych potraw i napojów.
4. Zamawianie posiłków w restauracji, barze, kawiarni-formy grzecznościowe.

Nauka, technika, postęp
1. Komputeryzacja
2. Współczesne środki porozumiewania się: telefon komórkowy, poczta elektroniczna, Internet
3. Kontakty z rosyjskimi rówieśnikami za pomocą nowoczesnych środków komunikowania się



Rosja-ustrój polityczny, kultura
1. Sankt Petersburg, położenie, główne obiekty i zabytki miasta
2. Najważniejsze organy państwowe, godło i herb

Charakterystyka człowieka
1. Wygląd zewnętrzny
2. Cechy charakteru

Czas wolny
1. Radio i telewizja
2. Muzeum

Student we współczesnym świecie
1. plany na przyszłość

Podróże i kontakty zagraniczne
1. Środki transportu: kolej, samochód, samolot
2. Pobyt za granicą – hotel
3. Pieniądze w Rosji, bank, wymiana pieniędzy
4. Karta kredytowa

Środowisko naturalne
1. Zagrożenia środowiska naturalnego człowieka i jego ochrona

Rosja- kultura, nauka i gospodarka
1. Religia w Rosji
2. Najważniejsze obiekty kulturalne w Rosji
3. Wybitni twórcy nauki i kultury rosyjskiej

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Новые встречи 1,2,3, H. Dąbrowska, M. Zybert (literatura podstawowa)
2. Грамматика без проблем, D. Dziewanowska
3. Nowe repetytorium języka rosyjskiego, M. Fidyk, T. Skup-Stundis

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki humanistyczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach (ćwiczenia) 150

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 5

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

5

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Lektorat języka niemieckiego

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 09.0

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1, 2, 3 Semestr 2, 3, 4 ,5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Ćwiczenia 150 egzamin

Koordynator mgr Ewa Chmielowska, mgr Marta Antonów-Malec 

Prowadzący

Język wykładowy niemiecki, polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

TAK

Profil kształcenia praktyczny Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ 
zajęć

Le
kt

o
ra

t

180. 
Student posiada podstawową wiedzę o regułach 
gramatycznych wybranego języka

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

181. 

Ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, 
umożliwiających mu formułowanie poprawnych językowo 
wypowiedzi ustnych i pisemnych na różne tematy 
związane z życiem codziennym i zawodowym

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

182. 
Posiada praktyczną znajomość wybranego języka 
niezbędną w różnych sytuacjach komunikacyjnych

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

183. 
Zna podstawowe słownictwo związane z jego 
specjalnością

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

184. 
Posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru 
nauczania języka

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++



185. Zna zasady z zakresu prawa autorskiego AR_W24+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

186. 
Potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

187. 
Potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie 
pisemnej i ustnej

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

188. 
Potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem 
języka

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

189. 
Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego i 
słuchanego, oraz wyszukać w nich i przetworzyć 
potrzebne informacje

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

190. 
Potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego 
specjalnością

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

191. 
Potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na 
język obcy i odwrotnie średnio trudny tekst z zakresu 
studiowanej specjalności

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

192. 
Potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia 
ustne w języku obcym z wykorzystaniem podstawowych 
ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

193. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie AR_K01+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

194. 
Potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest 
świadomy własnych ograniczeń. Wie kiedy i jak korzystać 
z dokumentów autentycznych

AR_K01+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

195. 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do 
realizacji postawionych mu zadań

AR_K03+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

196. Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role AR_K03+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

197. 
Uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych 
mediów w języku obcym

AR_K06+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: objaśnienie, opis
Metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja w podgrupach, wypowiedzi indywidualne, 
konwersacje,  debata, mapa myśli, burza mózgów, gry fabularne
Metody eksponujące: materiał audio-wizualny, prezentacje
Metody praktyczne: praca z podręcznikiem, tekstem, materiałem ikonograficznym, ćwiczenia leksykalne-
gramatyczne, ćwiczenia rozwijające umiejętność wypowiedzi pisemnej.

Warunki zaliczenia



Egzamin po zrealizowaniu 150 godzin zajęć (poziom B2 znajomości języka). Zaliczenie na ocenę po zrealizowaniu 
każdych 30 godz. zajęć.

Zaliczenie pisemne obejmujące m. in. rozumienie ze słuchu, dopuszczające do egzaminu składającego się z części 
pisemnej i ustnej.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, 
mówienie i pisanie. Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka w naturalnych 
warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, intonacji. Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w 
umiejętności wyszukania konkretnych informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. Mówienie to 
umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się 
tematy, posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział lub podtrzymać rozmowę na dany 
temat, relacjonowania wydarzeń, opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania swojej 
opinii. Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany uwzględniając reguły gramatyczno - 
ortograficzne, dostosowując język i formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb.

Treści kształcenia (pełny opis)

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące 
5. Zdania podrzędnie złożone: podmiotowe, dopełnieniowe, okolicznikowe przyczyny, celu, czasu, warunkowe 

CZASOWNIK:
1. Formy czasowe: strona czynna czasownika: Präsens , Präteritum,Perfekt, Plusquamperfect
2. Czasowniki zwrotne
3. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone 
4. Czasowniki modalne
5. Tryb rozkazujący
6. Reakcja czasowników

PRZYMIOTNIK:
1. Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym, nieokreślonym, zaimkiem dzierżawczym, z przeczeniem 

kein, keine, bez rodzajnika.
2. Stopniowanie przymiotnika i zastosowanie w zdaniach porównawczych.

ZAIMEK:
1. Odmiana zaimków osobowych, dzierżawczych, zwrotnych
2. Zaimek nieosobowy es
3. Zaimki względne
4. Zaimki pytające

LICZEBNIK:
1. Liczebniki główne 
2. Liczebniki porządkowe

RZECZOWNIK:
1. Typy odmian rzeczownika: słaba, mocna, 
2. Użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego, użycie rzeczownika bez rodzajnika 
3. Rzeczowniki tworzone od nazw miast, krajów i części świata

PRZYIMEK:
1. Przyimki z celownikiem
2. Przyimki z biernikiem
3. Przyimki z celownikiem i biernikiem
4. Przyimki z dopełniaczem

Zagadnienia leksykalne:
1. Dane personalne (znajomość języków obcych, rodzina, cechy charakteru, życiorys)
2. Dom (miejsce zamieszkania, wygląd domu, poszukiwanie mieszkania, wynajmowanie mieszkania, 

sąsiedztwo)
3. Czas wolny (zainteresowania, sport, wakacje, telewizja, urlop w kraju i za granicą)
4. Żywienie (restauracja, posiłki, jadłospis)
5. Zakupy (rodzaje sklepów, wyprzedaż, przecena, reklamacja)
6. Usługi (poczta, bank, urzędy)
7. Życie rodzinne i towarzyskie (święta, korespondencja, zaproszenia)
8. Zdrowie (higieniczny tryb życia, lekarz, dentysta, alternatywne metody leczenia, postępy w medycynie)
9. Kultura i sztuka (kino, teatr, wystawa)
10. Podróże (lotnisko, dworzec, kasy biletowe, rezerwacja, informacja, hotel, biuro podróży, plan miasta, 



pytanie o drogę)
11. Biografie znanych ludzi, wspomnienia
12. Partnerstwo, przyjaźń , miłość
13. Świat mediów, książki

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:
1. Tangram aktuell 1-3, Rosa-Maria Dallapiazza I in., Max  Hueber Verlag 2006

Literatura uzupełniająca:
1. Alles Klar Grammatik, M. Nieczepka, S. Ostalak, WSiP 2004
2. Training TestDaF, Gabriele Kniffka, Barbel Gutzat, KG Langenscheidt 2006
3. Materiały z internetu/ prasy – teksty fachowe z dziedziny związanej z kierunkiem studiów

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki humanistyczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach (ćwiczenia) 150

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 5

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

5

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Lektorat języka francuskiego

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 09.0

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1, 2, 3 Semestr 2, 3, 4 ,5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Ćwiczenia 150 egzamin

Koordynator mgr Kinga Radlińska, mgr Andrzej Starzyk

Prowadzący

Język wykładowy francuski, polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

TAK

Profil kształcenia praktyczny
Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ 
zajęć

Le
kt

or
at

198. 
Student posiada podstawową wiedzę o regułach 
gramatycznych wybranego języka.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

199. 

Ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, 
umożliwiających mu formułowanie poprawnych językowo 
wypowiedzi ustnych i pisemnych na różne tematy 
związane z życiem codziennym i zawodowym.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

200. 
Posiada praktyczną znajomość wybranego języka 
niezbędną w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

201. 
Zna podstawowe słownictwo związane z jego 
specjalnością.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

202. 
Posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru 
nauczania języka.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++



203. Zna zasady z zakresu prawa autorskiego. AR_W24+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

204. 
Potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

205. 
Potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie 
pisemnej i ustnej.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

206. 
Potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem 
języka.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

207. 
Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego i 
słuchanego, oraz wyszukać w nich i przetworzyć 
potrzebne informacje.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

208. 
Potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego 
specjalnością.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

209. 
Potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na 
język obcy i odwrotnie średnio trudny tekst z zakresu 
studiowanej specjalności.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

210. 
Potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia 
ustne w języku obcym z wykorzystaniem podstawowych 
ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

211. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. AR_K01+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

212. 
Potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest 
świadomy własnych ograniczeń. Wie kiedy i jak korzystać 
z dokumentów autentycznych.

AR_K01+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

213. 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do 
realizacji postawionych mu zadań.

AR_K03+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

214. Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. AR_K03+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

215. 
Uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych 
mediów w języku obcym.

AR_K06+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: objaśnienie, opis
Metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja w podgrupach, wypowiedzi indywidualne, 
konwersacje, debata, mapa myśli, burza mózgów, gry fabularne (jeux de rôles)
Metody eksponujące: materiał audio-wizualny, prezentacje
Metody praktyczne: praca z podręcznikiem, tekstem, materiałem ikonograficznym, ćwiczenia leksykalne-
gramatyczne, ćwiczenia rozwijające umiejętność wypowiedzi pisemnej

Warunki zaliczenia



Egzamin po zrealizowaniu 150 godzin zajęć (poziom B2 znajomości języka). Zaliczenie na ocenę po zrealizowaniu 
każdych 30 godz. zajęć.

Zaliczenie pisemne obejmujące m. in. rozumienie ze słuchu, dopuszczające do egzaminu składającego się z części 
pisemnej i ustnej.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, 
mówienie i pisanie. Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka w naturalnych 
warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, intonacji. 

Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania konkretnych informacji, lub zrozumienie 
ogólnego sensu tekstu. Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej bezpośredniej wymiany 
informacji na znane uczącemu się tematy, posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział 
lub podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, 
przedstawiania i uzasadniania swojej opinii. 

Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany uwzględniając reguły gramatyczno-
ortograficzne, dostosowując język i formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb.

Treści kształcenia (pełny opis)



Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące 
życia codziennego i o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do 
poziomu kursu. 

Zagadnienia gramatyczne:
1. Zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, względne, wskazujące, zaimek „en”, ”y”
2. Czasowniki regularne, nieregularne, zwrotne
3. Rodzaj żeński
4. Liczba mnoga
5. Przysłówek
6. Stopniowanie przymiotników i przysłówków
7. Liczebniki główne i porządkowe
8. Zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, przeczące
9. Rodzajnik określony, nieokreślony, cząstkowy, ściągnięty
10. Przyimki
11. Czasy przyszłe: le futur proche, le futur simple
12. Czasy przeszłe: le passé camposé, l’imparfait, le passé récent, le plus-que-parfait
13. Tryby: le subjonctif présent, le conditionnel présent
14. Le gérondif
15. Zdania warunkowe
16. Strona bierna
17. Mowa zależna
18. Słowotwórstwo

Zagadnienia leksykalne:
1. Człowiek i jego otoczenie
2. Miejsce zamieszkania
3. Życie rodzinne i towarzyskie
4. Uczucia i emocje
5. Życie codzienne
6. Wyrażanie czasu
7. Praca i życie zawodowe
8. Żywienie
9. Ubrania i moda
10. Orientacja w terenie
11. Zdrowy tryb życia i sport
12. Pogoda
13. Środowisko i ekologia
14. Zakupy
15. Pieniądze i bankowość
16. Podróżowanie
17. Środki masowego przekazu
18. Kultura i sztuka
19. Korespondencja formalna i nieformalna;
20. Elementy wiedzy o Frankofonii, Francji oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu 

międzykulturowego

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

1. Mérieux R., Loiseau Y., (Lainé E.), Latitudes 2, wyd. Didier, Paris 2008 (2009)

Literatura uzupełniająca:
1. Grégoire M., Grammaire progressive du français: niveau intermédiaire, CLE International, 2007, 1999
2. Skoraszewski M., Français. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie 

tylko…, wyd. Wagros
3. Kochan B., Zaręba L., Tematyczny słownik języka francuskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2001
4. Miquel C., Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices - niveau intermédiaire, avancé, wyd. CLE 

International, 2001, 1999
5. Słowniki francusko-polski, polsko-francuski (wydawnictwo do wyboru)
6. Dokumenty autentyczne i materiały przygotowane przez lektora
7. Materiały i teksty prasowe, internetowe (związane ze studiowaną specjalnością)

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki humanistyczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach (ćwiczenia) 150



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 5

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

5

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Lektorat języka angielskiego

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 09.0

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 1, 2, 3 Semestr 2, 3, 4 ,5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Ćwiczenia 150 egzamin

Koordynator mgr Aneta Swiądro-Jakubas, mgr Małgorzata Konieczko, mgr Marcin Głodzik, mgr 
Roy Jones, mgr Edyta Nowak

Prowadzący

Język wykładowy angielski, polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

TAK

Profil kształcenia praktyczny Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ 
zajęć

Le
kt

o
ra

t

216. 
Student posiada podstawową wiedzę o regułach 
gramatycznych  wybranego języka.

AR_U05+++
Kolokwium
egzamin

+++

217. 

Ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, 
umożliwiających mu formułowanie poprawnych językowo 
wypowiedzi ustnych i pisemnych na różne tematy 
związane z życiem codziennym i zawodowym.

AR_U05+++
Kolokwium
egzamin

+++

218. 
Posiada praktyczną znajomość wybranego języka 
niezbędną w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

AR_U05+++
Kolokwium
egzamin

+++

219. 
Zna podstawowe słownictwo związane z jego 
specjalnością.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

220. 
Posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru 
nauczania języka.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++



221. Zna zasady z zakresu prawa autorskiego. AR_W24+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

222. 
Potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

223. 
Potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie 
pisemnej i ustnej.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

224. 
Potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem 
języka.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

225. 
Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego i 
słuchanego, oraz wyszukać w nich i przetworzyć 
potrzebne informacje.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

226. 
Potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego 
specjalnością.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

227. 
Potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na 
język obcy i odwrotnie średnio trudny tekst z zakresu 
studiowanej specjalności.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

228. 
Potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia 
ustne w języku obcym z wykorzystaniem podstawowych 
ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

AR_U05+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

229. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. AR_K01+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

230. 
Potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest 
świadomy własnych ograniczeń. Wie kiedy i jak korzystać 
z dokumentów autentycznych.

AR_K01+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

231. 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do 
realizacji postawionych mu zadań.

AR_K03+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

232. Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. AR_K03+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

233. 
Uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych 
mediów w języku obcym.

AR_K06+++
Kolokwium, 

egzamin
+++

Stosowane metody dydaktyczne



Metody podające:
Objaśnienie, opis.

Metody problemowe aktywizujące:
Metoda sytuacyjna, dyskusja w podgrupach, wypowiedzi indywidualne, debata

Metody eksponujące:
Nagrania audio i video

Metody praktyczne:
Praca z podręcznikiem, ćwiczenia leksykalne, ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur gramatycznych, 
ćwiczenia rozwijające sprawność pisania.

Warunki zaliczenia

Egzamin po zrealizowaniu 150 godzin zajęć (poziom B2 znajomości języka). Zaliczenie na ocenę po zrealizowaniu 
każdych 30 godz. zajęć.

Zaliczenie pisemne obejmujące m. in. rozumienie ze słuchu, dopuszczające do egzaminu składającego się z części 
pisemnej i ustnej.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, 
mówienie i pisanie. Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka w naturalnych 
warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, intonacji. Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w 
umiejętności wyszukania konkretnych informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. Mówienie to 
umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się 
tematy, posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział lub podtrzymać rozmowę na dany 
temat, relacjonowania wydarzeń, opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania swojej 
opinii. Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany uwzględniając reguły gramatyczno - 
ortograficzne, dostosowując język i formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb.

Treści kształcenia (pełny opis)



Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące 
życia codziennego i o charakterze społeczno - kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do 
poziomu kursu. 

Zagadnienia gramatyczne:
1. Czasowniki: regularne, nieregularne, czasowniki frazowe, wybrane czasowniki, po których stosuje się 

formę „gerund” lub bezokolicznik.
2. Czasowniki modalne
3. Czasy gramatyczne; główny podział; wyrażanie teraźniejszości, wyrażanie przeszłości, wyrażanie 

przyszłości
4. Rzeczowniki: policzalne i niepoliczalne, złożone (compound nouns)
5. Przymiotniki: podział, stopniowanie
6. Przysłówki: tworzenie, rodzaje, funkcje, pozycja w zdaniu
7. Przedimki: rodzaje, użycie
8. Zadania przydawkowe
9. Mowa zależna
10. Zdania warunkowe
11. Strona bierna
12. Konstrukcje pytające
13. Tryb przypuszczający: wyrażenia: „I wish”, „if only”.

Zagadnienia leksykalne:
1. Przyjaciele: relacje międzyludzkie, cechy charakteru, nawiązywanie znajomości.
2. Media: rodzaje, zastosowanie, rozmowa o filmach, czasopismach – wyrażanie opinii.
3. Styl zycia: miejsce zamieszkania, nazwy budynków, opis mieszkania / domu.
4. Bogactwo: pieniądze, sukces, zakupy, reklama.
5. Czas wolny: czynności czasu wolnego – preferencje/ opis, ulubiona restauracja jako miejsce spędzania 

czasu wolnego – opis/ rekomendacja, opis przedmiotu: kształt, waga, rozmiar, zastosowanie.
6. Wakacje: rodzaje, doświadczenia związane z podróżą, miejsce, które warto zobaczyć, zwiedzić – opis.
7. Edukacja: uczenie się – zwroty, wyrażenia, wspomnienia o latach szkolnych, cechy dobrego/ złego 

nauczyciela – opis;
8. Zmiany: kwestie ogólnoświatowe (środowisko naturalne, polityka, itp.) – opis wybranego problemu/ 

proponowanie zmian.
9. Praca: warunki zatrudnienia, wymagania/ cechy charakteru potrzebne do wykonywania różnych zawodów, 

rozmowa kwalifikacyjna;
10. Wspomnienia: opis wspomnień z dzieciństwa, biografia - opis osoby sławnej, pożegnania – różnice 

kulturowe.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa
Roberts, R., Clare, A., Wilson, JJ., New Total English. Intermediate, Students’ Book. Harlow: Pearson 
Education Limited, 2011.

Literatura uzupełniająca
1. Clare, A., Wilson, JJ., Cosgrove, A., New Total English. Intermediate, Workbook. Harlow: Pearson Education 

Limited, 2011
2. Evans, V., Milton, J., FCE Listening and Speaking Skills 1-3. Newbury: Express Publishing, 2002
3. Cieslak, M., English. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1-3. Poznań: Wagros, 2004
4. Misztal, M., Tests In English. Thematic  Vocabulary. Warszawa: WSiP, 1994
5. Evans, V., FCE Use of English 1. Newbury: Express Publishing, 1997
6. Evans, V., CPE Use of English, Examination Practice. Swansea: Express Publishing, 1998
7. Materiały z internetu/ prasy – teksty fachowe z dziedziny związanej z kierunkiem studiów

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki humanistyczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach (ćwiczenia) 150

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 5

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

5

Objaśnienia:



1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Ekonometria

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 2 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 2 Semestr 3

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 15 zaliczenie

Laboratorium 15 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Jan Duda

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, znajomość algebry macierzy, 
biegła umiejętność programowania w języku MATLAB.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody sprawdzania 
i kryteria oceny 

efektów kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

234. 
Ma wiedzę w zakresie statystyki, 
probabilistyki i metod analizy regresji

AR_W01++

aktywność na 
wykładzie i 

ćwiczeniach, 
kolokwium na 
laboratorium

++ ++

235. 

Ma uporządkowaną wiedzę na temat 
zasad budowania i testowania 
oprogramowania do analiz 
statystycznych, identyfikacji modeli 
ekonometrycznych i symulacji Monte 
Carlo.

AR_W04+
AR_W06+++

aktywność i kolokwium 
na laboratorium

++ +++

236. 
Rozumie potrzeby i możliwości 
wykorzystania technik obliczeniowych, w 
tym symulacji komputerowej w ekonomii.

AR_W06++
AR_W15+

aktywność na 
wykładzie ++



237. 

Umie zaprogramować prostą aplikację do 
identyfikacji wieloczynnikowych modeli 
regresyjnych i symulacji procesów 
stochastycznych.

AR_U10++ aktywność i kolokwium 
na laboratorium

++

238. 
Umie wykorzystać metody testowania 
hipotez probabilistycznych do interpretacji 
danych ekonometrycznych.

AR_U01++
kolokwium na 
laboratorium ++ ++

239. 

Rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy i 
współdziałania z ekonometrykami w celu 
prowadzenia adekwatnych analiz 
komputerowych procesów ekonomicznych 
i gospodarczych.

AR_K01+++
udział w dyskusjach na 

wykładach i 
laboratoriach

+++ ++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład z aktywizacją studentów (odpytywanie), laboratorium – implementacja w języku MATLAB (pod nadzorem 
prowadzącego) podstawowych algorytmów estymacji parametrów rozkładów prawdopodobieństwa z wizualizacją 
wyników (część I zakończona kolokwium ustnym), implementacja algorytmu analizy regresji (część I zakończona 
kolokwium ustnym i wystawieniem oceny końcowej). Demonstracja funkcjonowania programu realizującego 
omawiane techniki analizy danych ekonometrycznych.
Projekt z samodzielną realizacją zadania z co najmniej 3 krotnymi konsultacjami.

Warunki zaliczenia

wykład – zaliczenie (bez oceny) na podstawie obecności; laboratorium – 2 kolokwia ustne na ocenę i ocena 
końcowa jako średnia arytmetyczna; projekt – prezentacja wykonanego projektu ze sprawdzeniem 
samodzielności realizacji - zaliczane na ocenę 

Treści kształcenia (skrócony opis)

1. Przedmiot ekonometrii i charakterystyka procesów ekonomicznych.
2. Metody modelowania procesów ekonomicznych.
3. Estymacja parametrów statystycznych danych ekonometrycznych.
4. Problemy modelowania ekonometrycznego - modele jednoczynnikowe i wieloczynnikowe.
5. Metoda analizy regresji.
6. Typowe modele ekonometryczne.

Treści kształcenia (pełny opis)

Przedmiot ekonometrii i charakterystyka procesów ekonomicznych: losowość wieloczynnikowość, 
niestacjonarność, niepewność danych. Metodyka modelowania procesów ekonomicznych: pojęcie zależności 
stochastycznej i modelu ekonometrycznego; modelowanie nieparametryczne i parametryczne; analizy 
statystyczne błędów modeli. Estymacja parametrów statystycznych danych ekonometrycznych. Problemy 
modelowania ekonometrycznego – estymacja punktowa i przedziałowa. Modele ekonometryczne jednoczynnikowe 
- szeregi czasowe i prognozowanie: modele ARMA i ARIMA, predyktory MNK, Holta i Wintersa. Modele 
wieloczynnikowe. Regresja wielowymiarowa: dobór czynników objaśniających, diagonalizacja bazy funkcyjnej 
modelu. Dobór struktury modeli wielowymiarowych – regresja krokowa. Identyfikowalność modeli 
współzależnych. Typowe modele ekonometryczne: funkcje Tornquista, funkcje Cobba-Douglasa.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Podstawowa: 

1. E.Nowak: Zarys metod ekonometrii – zbiór zadań, PWN, Warszawa 1994;

2. Z.Pawłowski: Ekonometria, PWN, Warszawa 1969

3. G.E.P.Box, G.M.Jenkins: Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa, 1983

Pomocnicza:
1. J.Greń: Statystyka matematyczna – modele i zadania, PWN, Warszawa 1982
2. H.Theil: Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa, 1979



3. J.Freund Podstawy nowoczesnej statystyki, PWE, Warszawa 1968
4. Programy demonstrujące właściwości omawianych technik analizy danych ekonometrycznych; Obszerny 

konspekt wykładu (ok.60 stron) udostępniany poprzez Internet

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

udział w wykładach 15

udział w zajęciach laboratoryjnych 15

samodzielne przygotowanie się do zajęć 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.2

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Elektronika analogowa

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.5

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 2 Semestr 3

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna, Fizyka,  Podstawy elektrotechniki. Student rozpoczynający zajęcia powinien posiadać 
podstawową wiedzę z fizyki ciała stałego i rozumieć podstawowe zjawiska fizyczne występujące 
w elektrotechnice; powinien także posiadać umiejętność analitycznego rozwiązywania prostych obwodów 
elektrycznych.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d

La
b
or

at
or

iu
m

240. 

Student zna podstawowe pojęcia i opis 
matematyczny wykorzystywany przy 
projektowaniu elektronicznych układów 
analogowych i cyfrowych w urządzeniach 
automatyki.

AR_W12+++

Egzamin
Sprawozdania z 

ćwiczeń 
laboratoryjnych 
– pytania przy 

ich obronie

+++ +

241. 
Student rozumie podstawowe algorytmy 
wykorzystywane w projektowaniu układów 
elektronicznych w urządzeniach automatyki.

AR_W12+++

Egzamin
Sprawozdania z 

ćwiczeń 
laboratoryjnych 
– pytania przy 

ich obronie

+++ +



242. 
Student dysponuje aktualną wiedzą na temat 
układów elektronicznych w urządzeniach 
automatyki.

AR_W12+++

Egzamin
Sprawozdania z 

ćwiczeń 
laboratoryjnych 
– pytania przy 

ich obronie

+++ +

243. 
Student potrafi stworzyć aplikację 
wykorzystującą układy elektroniczne w 
zastosowaniu do urządzeń automatyki.

AR_U03+++
AR_U21+++

Sprawozdania z 
ćwiczeń 

laboratoryjnych 
– pytania przy 

ich obronie

+++

244. 

Student umie wykonać dokumentację projektu 
technicznego z zakresu układów 
elektronicznych w zastosowaniu do urządzeń 
automatyki.

AR_U03+++
AR_U21+++

Sprawozdania z 
ćwiczeń 

laboratoryjnych 
– pytania przy 

ich obronie

+++

245. 

Posiada świadomość odpowiedzialności za 
pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom  pracy w 
zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania.

AR_K04+++
AR_K07+++

Sprawozdania z 
ćwiczeń 

laboratoryjnych 
– pytania przy 

ich obronie

+++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach prezentacji.

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone na podstawie przygotowanych instrukcji i wymagające przedstawienia 
sprawozdania.

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin, Laboratorium: sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.  Wymagana obecność na wykładach, 
prowadzenie listy obecności na wykładach.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Treścią przedmiotu są podstawowe zagadnienia elektroniki analogowej.

Treści kształcenia (pełny opis)



Wykład:
1. Półprzewodniki  samoistne  i  domieszkowane.  Półprzewodnikowe  elementy  elektroniczne  –  model 

pasmowy złącza p-n. Diody prostownicze i stabilizacyjne. Tranzystory bipolarne i  unipolarne – zasada 
działania  i  podstawowe  własności.  Elementy  mocy. Modele  tranzystorów  bipolarnych  i  unipolarnych 
(wielkosygnałowe i małosygnałowe), częstotliwości graniczne. (4h) 

2. Układy zasilania tranzystorów. Dobór punktu pracy tranzystora w polu ch-k wyjściowych. Statyczne i  
dynamiczne proste robocze układów wzmacniających. (1h) 

3.  Wzmacniacze  tranzystorowe  w  różnych  konfiguracjach.   Tworzenie  schematów  zastępczych 
wzmacniaczy. Analiza  wzmacniaczy  w  wybranych  konfiguracjach  w  zakresie  średnich  częstotliwości. 
Charakterystyki częstotliwościowe wzmacniaczy RC. (3h)

4. Elementarna teoria sprzężenia zwrotnego. Wpływ sprzężenia zwrotnego na wybrane parametry robocze 
wzmacniaczy. Stabilność układów ze sprzężeniem zwrotnym. (2h)

5. Wzmacniacze prądu stałego. Wzmacniacz różnicowy. Budowa wzmacniaczy operacyjnych. Kompensacja 
charakterystyki częstotliwościowej wzmacniacza operacyjnego. (2h)

6. Liniowe i nieliniowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych.  Podstawowe  konfiguracje wzmacniacza 
operacyjnego  w  układach   wzmacniających.  Układy  operacyjne  odejmowania  i  dodawania.  Układy 
całkujące. Układy mnożące. Filtry RC. (3h)

7. Stabilizatory  o  pracy  ciągłej.  Definicje,  parametry  i  klasyfikacja  stabilizatorów.  Stabilizatory 
parametryczne. Stabilizatory kompensacyjne. Układy zabezpieczeń stabilizatorów. (2h)

8. Zasilacze impulsowe .  Właściwości stabilizowanych zasilaczy impulsowych. Rodzaje stabilizowanych 
zasilaczy impulsowych. Sterowane konwertery napięcia stałego z wyjściem nieizolowanym od wejścia. 
Konwertery napięcia stałego z wyjściem izolowanym od wejścia. Układy stabilizacyjne i zabezpieczające 
impulsowych stabilizatorów napięcia. Praktyczne przykłady monolitycznych stabilizatorów impulsowych. 
(3h)

9. Generatory przebiegów sinusoidalnych i prostokątnych. Generatory LC i RC. (2h)
10. Pętla synchronizacji fazowej PLL.  Zasada działania. Właściwości pętli w stanie synchronizacji. Liniowy 

model pętli fazowej. Wpływ transmitancji filtru na właściwości śledzące pętli. Model pętli fazowej. 
Procesy synchronizacji pętli PLL. Detektor fazy. Detektor fazowo – częstotliwościowy PFD. Generatory 
przestrajane napięciem. Scalone pętle fazowe. Przykłady zastosowań pętli fazowej. (4h)

11. Przetwarzanie cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe. (3h)

Laboratorium:

1. Badanie diod półprzewodnikowych
2. Badanie tranzystora bipolarnego. Pomiar charakterystyk oraz wyznaczenie wybranych parametrów 

tranzystora.
3. Badanie tranzystora unipolarnego. Pomiar charakterystyk oraz wyznaczenie wybranych parametrów 

tranzystora.
4. Badania i pomiary parametrów  wzmacniaczy w konfiguracjach OE i OS z obciążeniem rezystancyjnym i 

aktywnym.
5. Projekt oraz pomiary parametrów wybranych aplikacji wzmacniacza operacyjnego.
6. Projekt oraz pomiary parametrów stabilizatorów napięcia o działaniu ciągłym.
7. Projekt i pomiary stabilizatorów impulsowych w wybranej konfiguracji. 
8. Pętla synchronizacji fazowej PLL.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 Literatura podstawowa:
1. Praca zbiorowa pod red St. Kuty: Przyrządy półprzewodnikowe i układy elektroniczne cz. I i II", Wyd 

AGH, Kraków 2000.
2. Baranowski J., Nosal Z.: "Układy elektroniczne cz. I i cz. II", WNT, Warszawa, 1998

Literatura uzupełniająca:
3. Gray P.R., Hurst P.J., Lewis J.H., Meyer R.G.; Analysis and design of analog integrated circuits, Wiley, 

New York.
4. Allen P.E., Holberg D.R.; CMOS Analog Circuit Design, Oxford

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [godz.]

udział w zajęciach wykładowych 30

udział w zajęciach laboratoryjnych 30

przygotowanie do laboratorium 15



przygotowanie sprawozdań 20

przygotowanie do egzaminu 15

samodzielna praca z literaturą, wykładami 14

konsultacje z prowadzącym 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Informatyka aplikacji Internetu

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 4 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 2 Semestr 1

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 15 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator mgr inż. Rafał Jędryka

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość języków i technik programowania. Podstawy programowania obiektowego.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunko-

wego 
kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

246. 
Posiada wiedzę na temat stosowanych technologii 
w programowaniu aplikacji WWW.

AR_W10+++ kolokwium +++ +++

247. 
Potrafi zaprojektować aplikację WWW w oparciu 
o wzorzec projektowy MVC.

AR_U11+++ kolokwium ++ +++

248. 
Umie praktycznie zastosować poznane 
technologie do implementacji aplikacji WWW.

AR_U11+++
AR_U25++

 kolokwium +++

249. 
Potrafi zastosować technologie komponentowe 
oraz   obiektowo relacyjne w implementacji 
aplikacji WWW.

AR_U11+++
AR_U25++

kolokwium ++



250. 
Potrafi korzystać z dokumentacji technicznej 
standardowych pakietów/bibliotek oraz 
komponentów.

AR_U01++
AR_U17++

kolokwium ++

251. 
Ma świadomość roli i znaczenia wiedzy w 
społeczeństwie, gospodarce, firmach i 
organizacjach.

AR_K06++ kolokwium ++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład to przedstawienie treści kształcenia w oparciu o prezentację multimedialną oraz demonstrowanie i analiza 
przykładów. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone na podstawie przygotowanych instrukcji (udostępnianych w 
sposób elektroniczny na platformie e-learning) z przykładami i zadaniami do samodzielnej realizacji.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podst. kolokwiów oraz zaliczenie wykładu na podst. obecności. Oceny 
wystawiane zgodnie z aktualnym regulaminem studiów w PWSZ w Tarnowie.

Treści kształcenia (skrócony opis)

1. Przegląd technologii internetowych, zasady projektowania aplikacji, modele aplikacji.
2. Przedstawienie wybranych technologii J2EE, między innymi: Java Server Pages, Java Server Faces, 

Servlets, JavaBeans, biblioteki znaczników.
3. Wzorzec projektowy MVC.

Treści kształcenia (pełny opis)

Przegląd technologii aplikacji internetowych, zasady projektowania aplikacji, modele aplikacji.  Przedstawienie 
technologii J2EE, między innymi: Java Server Pages, Java Server Faces, Servlets, JavaBeans. Wzorzec projektowy 
MVC. Raportowanie w aplikacjach internetowych. Wprowadzenia do technologii odwzorowania obiektowo-
relacyjnego (ORM). Omówieie  technologii ORM – Hibernate, Java Persistence. Przedstawienie problematyki 
poprawnego projektowania aplikacji internetowych. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. K. Rychlicki-Kicior „Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW” Helion 2012
2. M. Hall, L. Brown, Y. ChaikinCore „Java Servlets i JavaServer Pages” Helion 2009
3. W. Wheeler, J. White „Spring w praktyce” Helion 2014
4. Materiały dostępne w sieci między innymi na stronach Oracle oraz Apache Software Foundation

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [h]

Udział w wykładach 15

Udział w zajęciach laboratoryjnych 30

Samodzielna praca z literaturą, wykładami i konsultacje z prowadzącym 25

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

2.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Modelowanie systemów dynamicznych

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.0

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 2 Semestr 3

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość fizycznych praw zachowania, znajomość rozwiązywania równań różniczkowych, znajomość algebry 
macierzowej.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
or

at
or

iu
m

252. 
Zna i rozumie pojęcia związane z dynamiką 
procesów.

AR_W02+++
AR_W06+++

Egzamin +++ +

253. 
Rozumie potrzebę modelowania i możliwości jakie 
daje wykorzystanie modeli matematycznych.

AR_W03+++
AR_W06+++
AR_W07+++

Egzamin +++ +

254. 
Zna różne metody rozwiązywania równań 
różniczkowych liniowych z dostosowaniem do 
wymogów modelowania.

AR_W01+++
AR_W06+++
AR_W07+++

Egzamin
Kolokwia

+++ +++

255. 
Zna sposób budowy modeli i symulacji ich 
zachowania w odpowiedzi na różne sterowania 
oraz zna obsługę pakietu Matlab/Simulink.

AR_W16+++
Egzamin
Kolokwia

+++ +



256. 
Umie dobrać równania różniczkowe dla modelu 
konkretnego procesu.

AR_U06+++
AR_U15+++
AR_U16+++
AR_U19++

Kolokwia + +++

257. 
Umie wprowadzić założenia upraszczające 
(linearyzacja modeli) dla konkretnych potrzeb 
projektowania.

AR_U06+++
AR_U08+++

Kolokwia + +++

258. 
Umie przeprowadzić analizę kształtu rozwiązania 
analitycznie lub symulacyjnie z wykorzystaniem 
Matlab’a.

AR_U08+++
AR_U15+++
AR_U16+++

Egzamin
Kolokwia

+ +++

259. 
Zna rolę pakietów symulacyjnych we współczesnej 
nauce i technice i rolę zastosowań informatyki

AR_K02++
AR_K06++

Egzamin ++ +

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład:
Konwencjonalny (multimedialny).

Laboratorium:
ćwiczenia metod na fizycznych modelach wahadła odwróconego, zestawu zbiorników hydraulicznych, 
serwomotorów jak również symulacje komputerowe z wykorzystaniem pakietu Matlab/Simulink.

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin, Laboratorium: Oceny z kolokwiów.

Do otrzymania zaliczenia ocena musi być pozytywna. Prowadzenie listy obecności na wykładach. Jeżeli jest 
obecność na wszystkich wykładach – ocena końcowa podnoszona jest o pół stopnia w stosunku do średniej oceny 
z egzaminu i z zaliczenia z laboratorium.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Treścią przedmiotu jest wiedza na temat zachowań elementarnych i złożonych systemów dynamicznych w 
odpowiedzi na różne sygnały sterujące. Umiejętność modelowania tych zachowań i ich upraszczanie (linearyzacja) 
jest niezbędna przy projektowaniu komputerowych systemów sterowania jak również przy programowaniu 
symulatorów dynamicznego zachowania obiektów wirtualnych (gry komputerowe).

Treści kształcenia (pełny opis)

WYKŁAD
1. Cel i zakres przedmiotu na tle nauk inżynierskich (2 godz.)
2. Platforma programowania i symulacji Matlab (2 godz.)
3. Modele sygnałów standardowych w dziedzinie czasu (1 godz.)
4. Modele statyczne  i ich rola w systemach sterowania (1 godz.)

Punkt pracy instalacji, charakterystyki statyczne podsystemów, optymalizacja punktu pracy.
5. Modele dynamiczne i ich rola w systemach sterowania (2 godz.)

Procesy przejściowe, Rola rachunku całkowego i różniczkowego, podstawowe prawa fizyki. zasada 
najmniejszego działania. Historyczne wykorzystanie maszyn analogowych do rozwiązywania równań 
różniczkowych.

6. Opis modeli w dziedzinie czasu (6 godz.)
Typy równań różniczkowych, równania różniczkowe liniowe n-tego rzędu dla modeli SISO, macierzowe 
równania różniczkowe liniowe pierwszego rzędu dla modeli MIMO, postacie rozwiązań w dziedzinie czasu. 
Pojęcie przestrzeni stanu i równania stanu. Fundamentalna rola splotu, pojęcie impulsowej funkcji 
przejścia, Zastosowanie rachunku operatorowego do rozwiązywania równań liniowych.

7. Modelowanie i symulacja odpowiedzi modeli na sygnały standardowe. (4 godz.)
Wzory analityczne na odpowiedzi modeli liniowych I, II, III rzędu na sygnały standardowe. Wpływ 
warunków początkowych.

8. Opis modeli w dziedzinie częstotliwości (4 godz.)
Transmitancja operatorowa i algebra schematów blokowych. Odpowiedzi modeli na sygnał sinusoidalny i 
transmitancja widmowa. Charakterystyki częstotliwościowe.

9. Modele nieliniowe i ich linearyzacja (2 godz.)
Podstawowe typy nieliniowości spotykanych w technice. Linearyzacja, szereg Taylora, macierz 



Jackobiego.
10. Modele dyskretne  (2 godz.)

Rola dyskretyzacji w dziedzinie czasu i przestrzeni. Dyskretyzacja modeli ciągłych. Równania różnicowe i 
transformata Z. Transformata „z”, równanie różnicowe i transmitancja dyskretna. Przejście od 
transmitancji ciągłej do dyskretnej. Warunki i kryteria stabilności systemów dyskretnych. Zasady doboru 
okresu próbkowania.

11. Modele wybranych obiektów i procesów technologicznych (8 godz.)
Modele wybranych układów technicznych i procesów technologicznych:  układy mechaniczne, układy 
zbiorników, silniki prądu stałego, reaktory mieszalnikowe, przepływowe, procesy cieplne, kolumna 
destylacyjna, wahadło odwrócone na wózku, dynamika samolotu, dynamika samochodu.

LABORATORIUM
1. Symulacja prostych i złożonych obiektów dynamicznych
2. Charakterystyki czasowe
3. Charakterystyki częstotliwościowe 
4. Wpływ czasu dyskretyzacji na dokładność rozwiązania 
5. Modele zbiorników
6. Modele wahadła odwróconego
7. Model lądowania samolotu
8. Model helikoptera
9. Matlab czasu rzeczywistego
10. Kolokwium

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. W.Byrski, Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych, wyd.PAN-AGH, Kraków, 2007
2. W.Luyben, Modelowanie, symulacja i sterowanie procesów, WNT, W-wa,1976
3. R.H.Cannon, Dynamika układów fizycznych, WNT Warszawa,1973
4. J.C.Friedly, Analiza dynamiki procesów, WNT,Warszawa 1975
5. B.Mrozek, Z.Mrozek, Matlab, Simulink, Poradnik użytkownika, Warszawa, PLJ,1998

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [godz.]

udział w zajęciach – wykład (30 godz.) + laboratorium (30 godz.) 60

przygotowanie do laboratorium 15

przygotowanie sprawozdań 20

przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 15

samodzielna praca z literaturą, wykładami 12

konsultacje z prowadzącym (1 godz.) + udział w egzaminie (2 godz.) 3

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Podstawy elektrotechniki

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.2

Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 2 Semestr 3

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 45 egzamin

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Ćwiczenia praktyczne 15 zaliczenie z oceną

Koordynator dr hab inż. Jerzy Skwarczyński, prof. PWSZ

Prowadzący Prof. Dr hab. Inż. Stanisław Mitkowski

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Kursy poprzedzające: Analiza matematyczna, Algebra liniowa, Fizyka.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzani
a i kryteria 

oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

Ć
w

ic
ze

n
ia

 p
ra

kt
yc

zn
e

260. 

ma wiedzę w zakresie matematyki 
obejmującą algebrę, geometrię, analizę, 
rachunek macierzowy, probabilistykę oraz 
elementy matematyki dyskretnej i logiki, w 
tym metody matematyczne i metody 
numeryczne niezbędne do:

 opisu i analizy własności liniowych i 
podstawowych nieliniowych 
systemów dynamicznych i 
statycznych

 opisu i analizy w dziedzinie liczb 
zespolonych

AR_W01+++
Kolokwia
egzamin

+++ + ++

261. 

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii 
obwodów elektrycznych oraz elektrotechniki 
prądu stałego i przemiennego (w tym 
trójfazowego)

AR_W08+++
Kolokwia
egzamin

+++ +++ +++
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262. 

ma podstawową wiedzę w zakresie 
metrologii, zna i rozumie metody pomiaru 
wielkości elektrycznych i nieelektrycznych; 
zna metody obliczeniowe i narzędzia 
informatyczne niezbędne do analizy wyników 
eksperymentu.

AR_W11++
Kolokwia
egzamin

+ ++ +

263. 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, 
baz danych i innych źródeł; posiada 
umiejętności samokształcenia w celu 
podnoszenia i aktualizacji kompetencji 
zawodowych.

AR_U01++
Kolokwia
egzamin

++ ++ ++

264. 

potrafi pracować indywidualnie i w zespole; 
umie oszacować czas potrzebny na realizację 
zleconego zadania; potrafi opracować i 
zrealizować harmonogram prac zapewniający 
dotrzymanie terminów.

AR_U02++
Kolokwia
egzamin

++ +

265. 

potrafi posłużyć się właściwie dobranymi 
metodami i przyrządami pomiarowymi oraz 
pomierzyć stosowne sygnały i na ich 
podstawie wyznaczyć charakterystyki 
statyczne i dynamiczne elementów 
automatyki oraz uzyskać informacje o ich 
zasadniczych własnościach.

AR_U16++
Kolokwia
egzamin

+ ++

266. 
potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy.

AR_U24++
Kolokwia
egzamin

++

267. 

posiada świadomość odpowiedzialności za 
pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom  pracy w 
zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania; potrafi 
kierować małym zespołem, wyznaczać cele i 
określać priorytety prowadzące do realizacji 
zadania.

AR_K04+
Kolokwia
egzamin

+

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład – forma klasyczna, ćwiczenia praktyczne – rozwiązywanie zadań i przeprowadzanie obliczeń, ćwiczenia 
laboratoryjne – zestawienie układu pomiarowego, wykonanie pomiarów oraz analiza uzyskanych wyników 
(porównanie z obliczeniami teoretycznymi).

Warunki zaliczenia

Kolokwia, kartkówki, sprawozdania z wykonanych pomiarów oraz egzamin pisemny.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi obwodów elektrycznych, ich własnościami, 
oraz analizą obwodów przy wymuszeniach stałych, sinusoidalnych oraz w stanach nieustalonych.

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład

2. Równania obwodu elektrycznego, I i II prawo Kirchhoffa. Prawo Ohma. Obwody prądu stałego (stan 
ustalony). Równoważność układów pasywnych. Połączenia szeregowe, równoległe, mieszane, połącze-
nia w trójkąt i gwiazdę odpowiednio dla rezystorów, cewek, kondensatorów. Klasyfikacja obwodów: ob-
wody proste (z jednym źródłem), złożone, liniowość, odwracalność, obwody o parametrach skupionych, 
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obwody o parametrach rozłożonych definicje. Rzeczywiste źródła prądu i napięcia i ich równoważność. 
Dopasowanie odbiornika do źródła. 

3. Metody rozwiązywania obwodów: na podstawie praw Kirchhoffa, metoda oczkowa, metoda węzłowa. 
Twierdzenia i zasady stosowane w obwodach elektrycznych: zasada superpozycji, twierdzenia Theveni-
na–Nortona (twierdzenie o źródle zastępczym), wzajemności.

4. Obwody nieliniowe prądu stałego. Przyczyny nieliniowości. Elementy o charakterystykach jednoznacz-
nych ze względu na napięcie i prąd, elementy. Własności obwodów nieliniowych. Rezystancja statyczna 
i dynamiczna. Linearyzacja nieliniowych charakterystyk zewnętrznych. Analiza obwodu z jednym ele-
mentem nieliniowym. 

5. Obwody o wymuszeniach sinusoidalnych w stanie ustalonym. Wartości średnie i skuteczne dla przebie-
gów okresowych. Wartości skuteczne zespolone prądu i napięcia, impedancja (admitancja) zespolona. 
Jednofazowe obwody prądu sinusoidalnie zmiennego. Pojęcie ortogonalności przebiegów okresowych. 
Rozwiązywanie obwodów w stanie ustalonym sinusoidalnym metodami poznanymi dla obwodów prądu 
stałego. 

6. Przebiegi prądu, napięcia, mocy chwilowej i energii dla podstawowych elementów obwodu. Moc chwilo-
wa, czynna, bierna, pozorna i pozorna zespolona.  Analiza prostego obwodu szeregowego i równoległe-
go RLC. Wykresy wektorowe prądów i napięć. Moce w obwodach przy wymuszeniach sinusoidalnych. 
Kompensacja mocy biernej. Zjawisko rezonansu w obwodach elektrycznych, właściwości.

7. Układy trójfazowe. 

8. Czwórniki i filtry.
9. Stany nieustalone w liniowych obwodach elektrycznych. Transformacja Laplace’a, własności i twierdze-

nia (rachunek operatorowy). Impedancja i admitancja operatorowa. Elementy obwodu w dziedzinie 
zmiennej zespolonej. Obliczanie rozwiązania operatorowego obwodu. Twierdzenie o rozkładzie – obli-
czanie rozwiązania w funkcji czasu na podstawie rozwiązania operatorowego. Transmitancja obwodu 
(układu) i metody jej obliczania. Schematy blokowe.

10. Równania stanu obwodu elektrycznego. Metody zapisu równań stanu i metody ich rozwiązywania.

Ćwiczenia

Tematyka ćwiczeń tablicowych jest zgodna  i ściśle dopasowana do tematyki wykładu i obejmuje 
rozwiązywanie obwodów w stanach ustalonych poznanymi metodami.

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka tych ćwiczeń obejmuje takie zagadnienia jak:
 Pomiary w obwodach prądu stałego – pomiar prądu, napięcia, rezystancji. 
 Pomiary w obwodach jednofazowych prądu sinusoidalnego – pomiary napięcia, prądu, mocy 

czynnej, współczynnika mocy. Poprawianie współczynnika mocy.
 Badanie układów rezonansowych.
 Pomiary w obwodach 3-fazowych, wyznaczanie kolejności faz.
 Oscyloskop i pomiary z jego wykorzystaniem. 
 Badanie zjawiska ferrorezonansu.
 Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów elektronicznych.
 Badanie układów elektronicznych – zasilacz elektroniczny, wzmacniacz operacyjny, sumator, układ 

całkujący i różniczkujący. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. S. Bolkowski: Teoria obwodów elektrycznych. Wydanie czwarte WNT Warszawa 1995, 1998.
2. J. Osiowski, J. Szabatin: Podstawy teorii obwodów t.I – III, WNT Warszawa 1993, 1993, 1995, 

1998.
3. S. Bolkowski i inni: Teoria obwodów elektrycznych: zadania, WNT Warszawa 1998.
4. J. Szabatin i E. Śliwa (redakcja): Zbiór zadań z teorii obwodów – cz. I i II, Wydawnictwo Polit. 

Warszawskiej, Warszawa 1997.
5. Vademecum Elektryka. Poradnik dla Inżynierów, Techników i Studentów, Wyd. COSiW, Warszawa, 

2003.
6. Z. Majerowska: Elektrotechnika Ogólna w Zadaniach, PWN Warszawa 1999.
7. S. Mitkowski:Nieliniowe obwody elektryczne, Uczelniane Wyd. Naukowo – Dydaktyczne AGH, 

Kraków 1999.
8. S. Osowski: Komputerowe metody analizy i optymalizacji obwodów elektrycznych. WPW Warszawa 

1993.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/obszarów 
kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta 
[godz.]

Udział w zajęciach wykładowych 45

Udział w zajęciach laboratoryjnych 30
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Udział w zajęciach ćwiczeniowych 15

Przygotowanie do laboratoriów i ćwiczeń 20

Przygotowanie do kolokwiów 20

Przygotowanie do egzaminu 20

Samodzielne studiowanie zagadnień z wykładu i literatury 23

Konsultacje z prowadzącym 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 3.6

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

5.2

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut

Strona 102 z 220



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Programowanie obiektowe I

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 2 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 2 Semestr 3

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr inż. Jędrzej Byrski

Prowadzący

Język wykładowy Polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość języka C, zaliczenie pozytywne kursów: „Języki i techniki programowania I”, „Języki i techniki 
programowania II”

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów kształcenia

Typ 
zajęć

W
yk

ła
d

268. 

Zna różne techniki programowania i metodyki 
wytwarzania oprogramowania, posiada rozeznanie 
w najnowszych trendach ewolucji języków 
programowania.

AR_W10+++
Kolokwium 

zaliczeniowe
+++

269. 
Zna cykl życia oprogramowania, etapy jego 
wytwarzania (projektowanie, implementacja, 
testowanie i wdrażanie).

AR_W10++
AR_W13+

Kolokwium 
zaliczeniowe

++

270. 
Zna metody programowania rozproszonego oraz 
wielowątkowego oraz ich zastosowanie w różnych 
obszarach nauk technicznych.

AR_W10+++
AR_W13+++

Kolokwium 
zaliczeniowe

+++



271. 

Zna techniki analizy algorytmów i ocenę ich 
złożoności obliczeniowej, różne paradygmaty 
programowania w szczególności programowania 
obiektowego i generycznego.

AR_W10++
Kolokwium 

zaliczeniowe
++

272. 

Umie pracować indywidualnie i w zespole, 
oszacować czas potrzebny na realizację zadania, 
opracować harmonogram prac a także 
dokumentację realizowanego zadania i omówić jego 
wyniki.

AR_U02+
AR_U03+

Kolokwium 
zaliczeniowe

+

273. 
Umie znajdować dodatkowe informacje potrzebne 
do realizacji zadania w języku polskim oraz 
angielskim.

AR_U05+
AR_U25+

Kolokwium 
zaliczeniowe

+

274. 

Umie projektować systemy informatyczne ze 
względu na zadane kryteria, konstruować interfejs 
komunikacji człowiek-maszyna posługując się 
wyspecjalizowanymi narzędziami, dobrać właściwą 
metodykę wytwarzania oprogramowania i dobrać 
do tego odpowiednie środowiska projektowania, 
implementacji oraz testowania.

AR_U11++
AR_U12++
AR_U25++

Kolokwium 
zaliczeniowe

++

275. 
Potrafi przeprowadzić proces testowania 
tworzonego oprogramowania i diagnozować 
wykryte błędy.

AR_U11+
AR_U12+

Kolokwium 
zaliczeniowe

+

276. 
Ma świadomość odpowiedzialności pracy inżyniera-
informatyka oraz odpowiedzialność przy pracy w 
zespole.

AR_K02+++
AR_K03+++
AR_K07+++

Kolokwium 
zaliczeniowe

+++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne z tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem pakietu 
programistycznego Visual Studio, projekty zespołowe.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie kolokwium.

Treści kształcenia (skrócony opis)

1. Ocena przydatności paradygmatów programowania obiektowego i generycznego do rozwiązywania różnego 
typu problemów.

2. Projektowanie, implementacja, testowanie, debugowanie programów oraz tworzenie dokumentacji 
projektowej programów obiektowych, organizowanie pracy w zespołach informatycznych.

Treści kształcenia (pełny opis)

W ramach wykładu omawiany jest całokształt zagadnień związanych z językiem C++, tzn. podstawy języka C++, 
obiektowe podejście do projektowania oprogramowania, klasy, dziedziczenie, polimorfizm, funkcje wirtualne, 
biblioteka iostream oraz string, szablony funkcji oraz klas, zaawansowane struktury danych w C++, obsługa 
sytuacji wyjątkowych w C++, standardowa biblioteka szablonów STL oraz podstawy tworzenia interfejsów 
graficznych użytkownika z wykorzystaniem obiektowych bibliotek do tworzenia GUI. Omawiany jest cykl życia 
oprogramowania, tworzenie programów wielowątkowych i rozproszonych. Modelowanie z wykorzystaniem języka 
UML.

Literatura podstawowa i uzupełniająca



1. J. Grębosz, Symfonia C++
2. J. Grębosz, Pasja C++
3. B. Eckel, Thinking in C++
4. B. Stroustrup, Język C++
5. M. Russ, UML 2.0 Wprowadzenie
6. D. Pilone UML 2.0 Almanach
7. V. Shtern C++ Inżynieria programowania

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach 30

Samodzielna praca z wykładami i literaturą 10

Przygotowanie kolokwium zaliczeniowego 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.2

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Sieci komputerowe

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 4 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 2 Semestr 3

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 20 zaliczenie z oceną

Laboratorium 40 zaliczenie z oceną

Koordynator dr inż. Władysław Iwaniec

Prowadzący

Język wykładowy Polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty (kursy) „Fizyka I”, "Fizyka II".

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunko-

wego 
kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

277. 
Ma elementarną wiedzę w zakresie 
systemów i sieci komputerowych oraz ich 
bezpieczeństwa.

AR_W13+++

Pytania testowe na 
wykładzie,

Pytania testowe w 
trakcie ćwiczeń

Ocena wykonania 
ćwiczeń 

+++ +++

278. 

Ma elementarną wiedzę w zakresie 
działania oraz konfiguracji urządzeń 
wchodzących w skład sieci 
teleinformatycznych (przewodowych oraz 
bezprzewodowych).

AR_W13+++

Pytania testowe na 
wykładzie,

Pytania testowe w 
trakcie ćwiczeń

Ocena wykonania 
ćwiczeń (nie 

obejmuje sieci 
bezprzewodowych)

+++ +++

279. 
Posiada rozeznanie w obecnym stanie oraz 
najnowszych trendach rozwojowych 
informatyki.

AR_W13++
Pytania testowe na 

wykładzie,
++



280. 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, 
baz danych i innych źródeł; potrafi 
integrować uzyskane informacje, 
dokonywać ich interpretacji, a także 
wyciągać wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie.

AR_U01++

Pytania testowe na 
wykładzie,

Pytania testowe w 
trakcie ćwiczeń

+ ++

281. 
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; 
umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania.

AR_U02++
Ocena wykonania 

ćwiczeń
++

282. 
Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. 
w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych

AR_U01+++

Pytania testowe na 
wykładzie,

Pytania testowe w 
trakcie ćwiczeń

++ +++

283. 
Potrafi konfigurować urządzenia 
komunikacyjne oraz zarządzać sieciami 
komputerowymi

AR_U14+++

Pytania testowe na 
wykładzie,

Pytania testowe w 
trakcie ćwiczeń

Ocena wykonania 
ćwiczeń

++ +++

284. Stosuje zasady ergonomii oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy

AR_U24++
Ocena wykonania 

ćwiczeń
++

285. 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego 
dokształcania się (studia II-go i III-go 
stopnia, studia podyplomowe, ścieżki 
certyfikacyjne, kursy) — podnoszenia 
kompetencji zawodowych, osobistych i 
społecznych.

AR_K01++
Ocena wykonania 

ćwiczeń
++ ++

286. 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę 
własną oraz gotowość podporządkowania 
się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
zadania.

AR_K04+++
AR_K07+++

Ocena wykonania 
ćwiczeń

+++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład połączony z prezentacjami i wskazywaniem odpowiednich materiałów (dokumentów i standardów) na 
stronach internetowych; ćwiczenia laboratoryjne, w zespołach 3-4 osobowych, w trakcie których studenci muszą 
wykazać się wiedzą z zakresu określonego w temacie i konspekcie do ćwiczeń oraz umiejętnościami w trakcie 
wykonania ćwiczenia, rozwiązywanie zadań.

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia:
Wykonanie planowych ćwiczeń, uzyskanie ponad 50% możliwych do uzyskania punktów z testów sprawdzających 
wiedzę z każdego ćwiczenia, pozytywna ocena z części praktycznej ćwiczeń.

Wykład:
Zdanie testu zaliczeniowego, obejmującego 30 pytań – uzyskanie ponad 50% możliwych do uzyskania punktów z 
testu.

Treści kształcenia (skrócony opis)



1. Wprowadzenie do sieci komputerowych.
2. Komunikacja i sieci komputerowe.
3. Media teletransmisyjne, metody dostępu do medium transmisyjnego.
4. Warstwowe modele sieci (7-mio i 4-ro warstwowy).
5. Podstawowe technologie i protokoły sieciowe w sieciach TCP/IP ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 

rutingu.
6. Zagadnienia bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.

Treści kształcenia (pełny opis)

Rys historyczny. Podstawowe pojęcia. Cele, zasady i topologie sieci komputerowych. Media teletransmisyjne. 
Metody dostępu do wspólnego medium transmisyjnego. 7-warstowy model ISO/OSI. Zadania warstw. 
Zależności między warstwami. Protokoły i technologie sieciowe, w tym Ethernet, FE, GBE, FDDI, Token Ring. 
Zasady doboru do realizacji zadań. Adresacja sprzętowa. Ramki. Wzmacniaki, mosty, przełączniki. Rozproszone 
drzewo rozpinające. Wykorzystywanie dalekosiężnych łączy cyfrowych w sieciach komputerowych. Problem 
"ostatniej mili" - stosowane rozwiązania. Architektura sieci TCP/IP – uproszczony 4-wartwowy model sieci. 
Protokół IP. Adresacja IP v.4 – adresowanie klasowe, maski, podsieci, nadsieci. Idea wyznaczania tras – routery. 
Datagramy IP – struktura nagłówka, znaczenie MTU, problemy fragmentacji i defragmentacji. Protokół ICMP – 
transmisja pakietu, komunikaty. Protokoły wzajemnego odwzorowania adresów (ARP, RARP, BOOTP, DHCP). 
Konfigurowanie sieci z serwerami DHCP. Protokół TCP. Idea i zastosowanie protokołu. Struktura nagłówka 
segmentu - porty. Ustanawianie i zamykanie połączenia. Zasady zapewnienia niezawodnych połączeń. 
Zapobieganie przeciążeniom sieci. Protokół UDP. Struktura nagłówka. Zastosowanie protokołu.
Protokoły wyznaczania tras. Tablice routingu. System autonomiczny. Protokoły routingu: RIP, RIPv2, OSPF, IGRP, 
EGP, BGP; opis protokołów, analiza zalet i wad.
System nazw dziedzinowych – DNS. Rodzaje pozycji w bazie danych DNS – typy rekordów. Konfigurowanie 
serwerów DNS. Przesyłanie danych - protokoły FTP, TFTP. Protokoły usługi poczty elektronicznej. Inne wybrane 
usługi w sieci Internet.
Podstawowe narzędzia diagnostyczne w sieci Internet.
Problemy z dostosowaniem sieci TCP/IP do wymagań współczesnych aplikacji - rozwój protokołu IP – IPv6. 
Adresacja IPv6.
Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa w sieciach. Analizatory sieci. Idea zapory internetowej – filtrowanie 
pakietów. Translacja adresów. "Bezpieczne" aplikacje typu Sxxx. Sieci VPN.
Podstawowe informacje o sieciach bezprzewodowych: charakterystyka, standardy IEEE. Zasady i algorytmy 
dostępu. Architektura, typy i opis ramek.
Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:
1. D.E.Comer – Sieci komputerowe i intersieci, wyd.IV
2. C.Hunt – TCP/IP – Administracja sieci
3. C.Hunt - Serwery sieciowe Linuksa

Literatura pomocnicza:
1. C.S.Lewis Routing Cisco TCP/IP dla profesjonalisty
2. Normy, dokumenty rfc i standardy wskazywane na wykładzie (wszystkie dostępne w sieci Internet)
3. Strony www z materiałami wskazywanymi na wykładzie

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładach 20

Udział w laboratoriach 40

Przygotowanie do laboratoriów 20

Bieżąca nauka treści z wykładu 10

Przygotowanie do kolokwium 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4



Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.2

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.5

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 2 Semestr 4

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw matematyki (w szczególności algebry i analizy funkcjonalnej), metod numerycznych oraz 
programowania w języku Matlab.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

287. Zna i rozumie podstawowe pojęcia stosowane w 
analogowym i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów.

AR_W05+++
mini projekt, 

zadania 
laboratoryjne 

+ +++

288. 

Zna i rozumie działanie podstawowych algorytmów 
wykorzystywanych w analizie (np. 
częstotliwościowej) i przetwarzaniu (np. filtracji) 
sygnałów cyfrowych.

AR_W05+++
mini projekt, 

zadania 
laboratoryjne

+ +++

289. 
Ma podstawową wiedzę w zakresie implementacji 
programowej i sprzętowej algorytmów 
przetwarzania sygnałów cyfrowych.

AR_W05+++
mini projekt, 

zadania 
laboratoryjne

+ +++

290. Potrafi stosować poznane metody i algorytmy w 
analizie i przetwarzaniu sygnałów cyfrowych.

AR_U20+++ działające 
programy lab

+++



291. 
Potrafi implementować podstawowe algorytmy 
przetwarzania sygnałów cyfrowych w języku 
Matlab.

AR_U20+++
działające 

programy lab +++

292. 
Potrafi ocenić złożoność obliczeniową 
wykorzystywanych algorytmów przetwarzania 
sygnałów.

AR_U11+++
działające 

programy lab
+++

293. 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

AR_K01+++ + +++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład: 
Omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i 
rzutnika, pisanie programów w języku Matlab na oczach studentów, wykorzystanie tablicy i kredy do dodatkowych 
wyjaśnień.

Laboratorium:
Praktyczne omówienie najważniejszych, wybranych algorytmów analizy i przetwarzania sygnałów cyfrowych 
podanych na wykładzie oraz ich zastosowań - implementacja programowa algorytmów w języku Matlab i ich 
testowanie.

Warunki zaliczenia

Wykład:
Pozytywna ocena z mini projektu.

Laboratorium:
zaliczenie z oceną = średnia ocen z napisanych programów laboratoryjnych.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie (bez oceny) mini-projektu z wykładu. Ocena 
końcowa jest oceną z laboratorium. W przypadku pozytywnej oceny końcowej może być ona podniesiona o 0,5 
stopnia, jeśli student był aktywny na zajęciach laboratoryjnych. 
Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie Studiów PWSZ.

Treści kształcenia (skrócony opis)

1. Podstawy analizy i przetwarzania sygnałów, głównie cyfrowych ale także w niezbędnym zakresie analogowych.
2. Klasyfikacja sygnałów.
3. Analiza sygnałów i obrazów w dziedzinie czasu i częstotliwości.
4. Funkcja korelacji, transformacja Fouriera, filtracja. Wybrane zastosowania.

Treści kształcenia (pełny opis)

Zajęcia prowadzone w ramach modułu mają postać wykładu (30 godzin lekcyjnych) oraz ćwiczeń 
laboratoryjnych/komputerowych (30 godzin lekcyjnych), wykonywanych w języku Matlab.

WYKŁADY:

Sygnały dyskretne (10 godz.):
1. Klasyfikacja sygnałów, podstawowe parametry sygnałów i sposób ich obliczania, funkcja korelacji. Próbkowanie 
sygnałów analogowych. Generowanie sygnałów w programie Matlab.
2. Przestrzenie wektorowe sygnałów, dekompozycja sygnałów na składowe metodą transformacji ortogonalnych, 
wstęp do analizy częstotliwościowej, szereg Fouriera.
3. Podstawy analizy częstotliwościowej z wykorzystaniem transformacji Fouriera dla sygnałów dyskretnych DtFT 
oraz dyskretnej transformacji Fouriera DFT. Ilustracja twierdzenia o próbkowaniu.
4. Algorytmy szybkiej transformacji Fouriera FFT, optymalizacja analizy częstotliwościowej realizowanej z 
wykorzystaniem FFT.
5. Analiza częstotliwościowa: rola funkcji okien, rozdzielczość częstotliwościowa i amplitudowa. interpolowanie 
widma FFT, periodogram (PSD), spektrogram (STFT).

Układy dyskretne (10 godz.)
6. Wprowadzenie do analogowych układów LTI. Projektowanie filtrów analogowych metodą doboru zer i biegunów 
ich transmitancji. Projektowanie analogowych filtrów Butterwortha, Czebyszewa i eliptycznych.
7. Wprowadzenie do analogowych układów LTI. Projektowanie filtrów analogowych metodą doboru zer i biegunów 
ich transmitancji. Projektowanie analogowych filtrów Butterwortha, Czebyszewa i eliptycznych.



8. Opis matematyczny, przekształcenie Z, transmitancja operatorowa, charakterystyka częstotliwościowa, 
odpowiedź impulsowa, splot sygnałów, sposoby realizacji filtrów cyfrowych, metoda projektowania filtrów 
cyfrowych metodą doboru zer i biegunów ich transmitancji.
9. Projektowanie cyfrowych filtrów rekursywnych metodą transformacji biliniowej na podstawie prototypowych 
filtrów analogowych. Rekursywna filtracja cyfrowa.
10. Projektowanie cyfrowych filtrów nierekursywnych, m.in. metodą: okien, próbkowania w dziedzinie 
częstotliwości i optymalizacji średniokwadratowej. Splot sygnałów.
11. Filtry specjalne: filtr Hilberta i sygnał analityczny, filtr różniczkujący, interpolator i decymator cyfrowy (zmiana 
częstotliwości próbkowania).

Wybrane zagadnienia/zastosowania (10 godz.):
12. Filtry adaptacyjne i ich zastosowania. Filtr Wienera.
13. Dyskretny splot liniowy i kołowy, algorytmy szybkiego splotu sygnałów z wykorzystaniem FFT.
14. Zastosowanie algorytmu FFT w systemach transmisji xDSL i OFDM. Modulacja i demodulacja, cykliczny 
prefiks, identyfikacja kanału, korektor czasowy i częstotliwościowy.
15. Algorytmy kompresji mowy oraz rozpoznawania mowy i mówcy. Algorytmy kompresji sygnałów audio.
16. Podstawy analizy i przetwarzania obrazów. Podstawy kompresji obrazów i sekwencji wideo.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE:

W module prowadzone są zajęcia laboratoryjne (komputerowe), w trakcie których studenci piszą programy 
obliczeniowe w języku Matlab. Treści tych zajęć ugruntowują i rozszerzają wiedzę przekazywaną podczas 
wykładów.

1. Próbkowanie sygnałów analogowych. Generowanie sygnałów cyfrowych. Funkcja korelacji. Histogram.
2. Transformacje ortogonalne sygnałów. Szereg Fouriera.
3. Analiza częstotliwościowa z wykorzystaniem DtFT i DFT, ilustracja twierdzenia o próbkowaniu.
4. Algorytmy szybkiej transformacji Fouriera FFT.
5. Analiza częstotliwościowa: rola funkcji okien, interpolowanie widma FFT, periodogram, spektrogram.
6. Projektowanie filtrów analogowych metodą doboru „zer i biegunów” ich transmitancji. Projektowanie filtrów 
analogowych Butterwortha, Czebyszewa i eliptycznych.
7. Projektowanie rekursywnych filtrów cyfrowych metodą doboru „zer i biegunów” ich transmitancji.
8. Projektowanie rekursywnych filtrów cyfrowych metodą transformacji biliniowej filtrów analogowych. 
Rekursywna filtracja cyfrowa.
9. Projektowanie nierekursywnych filtrów cyfrowych metodą okien. Niekursywna filtracja sygnałów – splot.
10. Transformacja Hilberta, sygnał analityczny i jego zastosowania. Interpolacja i decymacja sygnałów.
11. Filtracja adaptacyjna. Filtr Wienera.
12. Zastosowania FFT do szybkiego liczenia splotu sygnałów oraz funkcji korelacji.
13. Zastosowanie FFT w systemach xDSL i OFDM transmisji danych.
14. Algorytm LPC-10 kompresji mowy.
15. Odbiór mini projektu zaliczeniowego.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Podstawowa:
1. T. Zieliński: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKŁ, Warszawa 2005, 2007, 
2009.
2. T. Zieliński: Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Wydział EAIiE, AGH, Kraków 2002, 2004.
3. R. G. Lyons: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKŁ, 2000, 2009.

Uzupełniająca:
1. S. W. Smith: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. DSP, BTC, 2007.
2. M. Owen: Przetwarzanie sygnałów w praktyce, WKŁ, 2009.
3. M. Domański: Obraz cyfrowy, WKŁ, Warszawa 2010.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach: wykład (30 godz.) + laboratorium (30 godz.) 60

Przygotowanie do laboratorium 20

Napisanie sprawozdań z laboratorium (programów laboratoryjnych) 25

Indywidualny mini projekt zaliczeniowy z wykładu 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS



Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Elektronika cyfrowa

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.5

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 2 Semestr 4

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna, Algebra liniowa, Fizyka, Podstawy elektrotechniki. Zakłada się, że student posiada wiedzę 
z matematyki, podstaw fizyki ciała stałego oraz teorii obwodów.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

294. 

Student ma podstawową wiedzę z zakresu 
techniki cyfrowej, zna sposoby analizy oraz 
syntezy układów cyfrowych, rozumie potrzebę 
stosowania podstawowych operacji logicznych.

AR_W12+++

Egzamin
Sprawozdania z 

ćwiczeń 
laboratoryjnych 
– pytania przy 

ich obronie

+++ +

295. 

Student potrafi zamodelować prosty układ 
cyfrowy złożony z bramek oraz przerzutników 
oraz przeprowadzić jego symulację 
programową i potrafi ocenić jego poprawność 
funkcjonalną.

AR_U03+++
AR_U21+++

Egzamin
Sprawozdania z 

ćwiczeń 
laboratoryjnych 
– pytania przy 

ich obronie

+ +++

296. 
Student potrafi przeprowadzić proces syntezy 
oraz analizy prostego systemu cyfrowego.

AR_U03+++
AR_U21+++

Egzamin
Sprawozdania z 

ćwiczeń 
laboratoryjnych 
– pytania przy 

ich obronie

+ +++



297. 

Posiada świadomość odpowiedzialności za 
pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom  pracy w 
zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania.

AR_K04+++
AR_K07+++

Sprawozdania z 
ćwiczeń 

laboratoryjnych 
– pytania przy 

ich obronie

+++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach prezentacji.

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone na podstawie przygotowanych instrukcji i wymagające przedstawienia 
sprawozdania.

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin, Laboratorium: sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.  Wymagana obecność na wykładach, 
prowadzenie listy obecności na wykładach.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Treścią przedmiotu są podstawowe zagadnienia elektroniki cyfrowej.

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład
1.  Półprzewodniki  samoistne  i  domieszkowane.  Półprzewodnikowe  elementy  elektroniczne  –  model 
pasmowy złącza p-n. Diody prostownicze i stabilizacyjne. Tranzystory bipolarne i  unipolarne – zasada 
działania  i  podstawowe  własności.  Elementy  mocy.  Modele  tranzystorów  bipolarnych  i  unipolarnych 
(wielkosygnałowe i małosygnałowe), częstotliwości graniczne. (4h) 
2. Układy zasilania tranzystorów. Dobór punktu pracy tranzystora w polu ch-k wyjściowych. Statyczne i  
dynamiczne proste robocze układów wzmacniających. (1h) 
3.  Wzmacniacze  tranzystorowe  w  różnych  konfiguracjach.   Tworzenie  schematów  zastępczych 
wzmacniaczy. Analiza wzmacniaczy w wybranych konfiguracjach w zakresie średnich częstotliwości.
Charakterystyki częstotliwościowe wzmacniaczy RC. (3h)
4. Elementarna teoria sprzężenia zwrotnego. Wpływ sprzężenia zwrotnego na wybrane parametry robocze 
wzmacniaczy. Stabilność układów ze sprzężeniem zwrotnym. (2h)
5. Wzmacniacze prądu stałego. Wzmacniacz różnicowy. Budowa wzmacniaczy operacyjnych. Kompensacja 
charakterystyki częstotliwościowej wzmacniacza operacyjnego. (2h)
6. Liniowe i nieliniowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych.  Podstawowe  konfiguracje wzmacniacza 
operacyjnego  w  układach   wzmacniających.  Układy  operacyjne  odejmowania  i  dodawania.  Układy 
całkujące. Układy mnożące. Filtry RC. (3h)
7.  Stabilizatory  o  pracy  ciągłej.  Definicje,  parametry  i  klasyfikacja  stabilizatorów.  Stabilizatory 
parametryczne. Stabilizatory kompensacyjne. Układy zabezpieczeń stabilizatorów. (2h)
8. Zasilacze impulsowe .  Właściwości stabilizowanych zasilaczy impulsowych. Rodzaje stabilizowanych 
zasilaczy impulsowych. Sterowane konwertery napięcia stałego z wyjściem nieizolowanym od wejścia. 
Konwertery napięcia stałego z wyjściem izolowanym od wejścia. Układy stabilizacyjne i zabezpieczające 
impulsowych stabilizatorów napięcia. Praktyczne przykłady monolitycznych stabilizatorów impulsowych. 
(3h)
9. Generatory przebiegów sinusoidalnych i prostokątnych. Generatory LC i RC. (2h)
10. Pętla synchronizacji fazowej PLL.  Zasada działania. Właściwości pętli w stanie synchronizacji. Liniowy 
model pętli fazowej. Wpływ transmitancji filtru na właściwości śledzące pętli. Model pętli fazowej. Procesy 
synchronizacji pętli PLL. Detektor fazy. Detektor fazowo – częstotliwościowy PFD. Generatory przestrajane 
napięciem. Scalone pętle fazowe. Przykłady zastosowań pętli fazowej. (4h)
11. Przetwarzanie cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe. (3h)

Laboratorium

1. Badanie diod półprzewodnikowych
2. Badanie tranzystora bipolarnego. Pomiar charakterystyk oraz wyznaczenie wybranych parametrów 
tranzystora.
3. Badanie tranzystora unipolarnego. Pomiar charakterystyk oraz wyznaczenie wybranych parametrów 
tranzystora.
4. Badania i pomiary parametrów  wzmacniaczy w konfiguracjach OE i OS z obciążeniem rezystancyjnym i 
aktywnym.
5. Projekt oraz pomiary parametrów wybranych aplikacji wzmacniacza operacyjnego.
6. Projekt oraz pomiary parametrów stabilizatorów napięcia o działaniu ciągłym.
7. Projekt i pomiary stabilizatorów impulsowych w wybranej konfiguracji. 
8. Pętla synchronizacji fazowej PLL.



Literatura podstawowa i uzupełniająca

 Literatura podstawowa:
1. Praca zbiorowa pod red St. Kuty: Przyrządy półprzewodnikowe i układy elektroniczne cz. I i II", Wyd 
AGH, Kraków 2000.
2. Baranowski J., Nosal Z.: "Układy elektroniczne cz. I i cz. II", WNT, Warszawa, 1998

Literatura uzupełniająca:
1. Gray P.R., Hurst P.J., Lewis J.H., Meyer R.G.; Analysis and design of analog integrated circuits, 
Wiley, New York.
2. Allen P.E., Holberg D.R.; CMOS Analog Circuit Design, Oxford

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [godz.]

udział w zajęciach wykładowych 30

udział w zajęciach laboratoryjnych 30

przygotowanie do laboratorium 15

przygotowanie sprawozdań 20

przygotowanie do egzaminu 15

samodzielna praca z literaturą, wykładami 14

konsultacje z prowadzącym 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Podstawy automatyki

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 8 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 4 Semestr 4

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Ćwiczenia praktyczne 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab inż. Witold Byrski

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość metod modelowania dynamiki procesów fizycznych, znajomość języka programowania i pakietu do 
symulacji i wspomagania projektowania inżynierskiego Matlab/Simulink.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzani
a i kryteria 

oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

Ć
w

ic
ze

n
ia

 p
ra

kt
yc

zn
e

298. 
Zna i rozumie pojęcia związane z dynamiką 
procesów.

AR_W03+++ Egzamin +++ + +

299. 

Zna różne struktury systemów automatyki 
stosowane w nowoczesnym przemyśle 
wytwórczym, zwłaszcza z wykorzystaniem 
komputerów.

AR_W16+++ Egzamin +++ + ++

300. 

Zna różne matematyczne metody analizy 
systemów regulacji w dziedzinie czasu i 
częstotliwości (stabilność, sterowalność, 
obserwowalność).

AR_W06+++
Egzamin, 
Kolokwia

+++ +++ +++



301. 

Zna algorytmy przydatne do 
oprogramowania systemów regulacji i 
sterowania w dziedzinie czasu 
(dobór regulatorów, optymalizacja 
parametryczna).

AR_W17+++
AR_W20+++

Egzamin, 
Kolokwia

+++ + +++

302. 

Umie używać  schematów blokowych do 
zapisu dynamiki złożonego układu regulacji i 
analizy stabilność otwartego i zamkniętego 
systemu regulacji.

AR_U05+++
AR_U07+++

Egzamin, 
Kolokwia

+ +++ +++

303. 
Umie zanalizować stabilność otwartego i 
zamkniętego systemu regulacji.

AR_U07+++
Egzamin, 
Kolokwia

+ +++ +++

304. 
Umie dobrać regulator aby zapewnić 
stabilność i optymalny przebieg zadania 
sterowania.

AR_U12+++
AR_U18+++

Egzamin, 
Kolokwia
Kolokwia

+ +++ +++

305. 

Rozumie podstawową rolę i wagę 
komputerowych systemów sterowania we 
współczesnym przemyśle i ich wpływ na 
poziom cywilizacji.

AR_K02+++
AR_K03+++
AR_K07+++

Egzamin +++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład konwencjonalny (multimedialny).

Ćwiczenia tablicowe:
Nauczanie i sprawdzanie wiedzy w zakresie matematycznych metod projektowania układów regulacji

Laboratorium:
Metody programowania sterowników PLC , ćwiczenia metod sterowania na fizycznych modelach wahadła 
odwróconego, zestawu zbiorników hydraulicznych, serwomotorów jak również symulacje komputerowe działania z 
wykorzystaniem pakietu Matlab/Simulink.

Warunki zaliczenia

Semestr 4: Wykład: egzamin, ćwiczenia tablicowe, ćwiczenia laboratoryjne: Oceny z kolokwiów.
Do zaliczenia przedmiotu ocena z egzaminu i ćwiczeń musi być pozytywna. Prowadzenie listy obecności na 
wykładach. Jeżeli jest obecność na wszystkich wykładach – ocena końcowa z egzaminu podnoszona jest o pół 
stopnia w stosunku do średniej oceny z egzaminu i z zaliczenia z ćwiczeń.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Celem wykładu jest zaznajomienie z podstawami automatyki i regulacji oraz z podstawowymi metodami doboru 
regulatorów działających w sprzężeniu zwrotnym jak również z programowalnymi układami automatyki. Wykład 
jest podstawą dla zrozumienia zasad działania systemów sterowania dowolnymi procesami dla całego kierunku 
Automatyka i Robotyka.

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykłady obejmują:
przypomnienie podstaw modelowania komputerowego i symulacji zachowania prostych układów na różne postacie 
sygnału sterującego. Metody opisu układu automatyki za pomocą transmitancji (schematy blokowe) lub 
różniczkowych równań stanu. Zrozumienie fundamentalnego problemu stabilności układu sterowanego i metod jej 
sprawdzania. Ciągłe i dyskretne układy sterowania. Typy regulatorów i ich zadania w układach regulacji ze 
sprzężeniem zwrotnym. Sterowniki PLC i ich programowanie. Inżynierskie metody strojenia regulatorów (Ziegler-
Nichols). Charakterystyki częstotliwościowe i ich wykorzystanie w układach sterowania. Metodologia optymalizacji 
parametrycznej regulatorów w układach regulacji i ogólniejszy problem sterowania optymalnego. 
Wstępne omówienie terminów nowoczesnej automatyki takich jak sterowalność, stabilizowalność, 
obserwowalność, obserwatory stanu, regulatory LQ.



Ćwiczenia tablicowe obejmują przykłady liczbowe, a laboratorium tematyczne ćwiczenia z analizy i syntezy metod 
sterowania i stabilizacji oraz programowania sterowników PLC w oparciu o zestawy laboratoryjne w Laboratorium 
Automatyki – wahadła odwróconego, silnikowego zestawu napędowego, układu zapełniania 3 zbiorników.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. W.Byrski, Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych, wyd.PAN-AGH, Kraków, 2007
1. T.Kaczorek, Teoria sterowania i systemów, WN PWN, Warszawa1999
2. P.Larminat, Y.Thomas, Automatyka-układy liniowe, 3 tomy, WNT,1983

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/obszarów 
kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta 
[godz.]

Udział w zajęciach wykładowych 30

Udział w zajęciach ćwiczeniowych 30

Udział w zajęciach laboratoryjnych 30

Przygotowanie do laboratorium i ćwiczeń 30

Przygotowanie sprawozdań 20

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 30

Samodzielne studiowanie zagadnień z wykładu i literatury 20

Konsultacje z prowadzącym, udział w egzaminie 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 3.6

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

6.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Programowanie obiektowe II

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 2 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 2 Semestr 4

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Laboratorium 30 egzamin

Koordynator dr inż. Jędrzej Byrski

Prowadzący

Język wykładowy Polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość języka C, zaliczenie pozytywne kursów: „Języki i techniki programowania I”, „Języki i techniki 
programowania II”, „Programowanie obiektowe I”

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody sprawdzania 
i kryteria oceny 

efektów kształcenia

Typ 
zajęć

La
b
or

at
or

iu
m

306. 

Zna różne techniki programowania i metodyki 
wytwarzania oprogramowania, posiada rozeznanie 
w najnowszych trendach ewolucji języków 
programowania.

AR_W10+
Egzamin,
zadania 

laboratoryjne
+

307. 
Zna cykl życia oprogramowania, etapy jego 
wytwarzania (projektowanie, implementacja, 
testowanie i wdrażanie).

AR_W10++
AR_W13+

Egzamin,
zadania 

laboratoryjne
++

308. 
Zna metody programowania rozproszonego oraz 
wielowątkowego oraz ich zastosowanie w różnych 
obszarach nauk technicznych.

AR_W10++
AR_W13++

Egzamin,
zadania 

laboratoryjne
++



309. 

Zna techniki analizy algorytmów i ocenę ich 
złożoności obliczeniowej, różne paradygmaty 
programowania w szczególności programowania 
obiektowego i generycznego.

AR_W10+++
Egzamin,
zadania 

laboratoryjne
+++

310. 

Umie pracować indywidualnie i w zespole, 
oszacować czas potrzebny na realizację zadania, 
opracować harmonogram prac a także 
dokumentację realizowanego zadania i omówić jego 
wyniki.

AR_U02+++
AR_U03+++

Egzamin,
zadania 

laboratoryjne
+++

311. 
Umie znajdować dodatkowe informacje potrzebne 
do realizacji zadania w języku polskim oraz 
angielskim.

AR_U05++
AR_U25++

Egzamin,
zadania 

laboratoryjne
++

312. 

Umie projektować systemy informatyczne ze 
względu na zadane kryteria, konstruować interfejs 
komunikacji człowiek-maszyna posługując się 
wyspecjalizowanymi narzędziami, dobrać właściwą 
metodykę wytwarzania oprogramowania i dobrać 
do tego odpowiednie środowiska projektowania, 
implementacji oraz testowania.

AR_U11+++
AR_U12+++
AR_U25+++

Egzamin,
zadania 

laboratoryjne
+++

313. 
Potrafi przeprowadzić proces testowania 
tworzonego oprogramowania i diagnozować 
wykryte błędy.

AR_U11+++
AR_U12+++

Egzamin,
zadania 

laboratoryjne
+++

314. 
Ma świadomość odpowiedzialności pracy inżyniera-
informatyka oraz odpowiedzialność przy pracy w 
zespole.

AR_K02+
AR_K03+
AR_K07+

Egzamin +

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład multimedialny.

Warunki zaliczenia

Oceny z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin.

Treści kształcenia (skrócony opis)

1. Ocena przydatności paradygmatów programowania obiektowego i generycznego do rozwiązywania różnego 
typu problemów.

2. Projektowanie, implementacja, testowanie, debugowanie programów oraz tworzenie dokumentacji 
projektowej programów obiektowych, organizowanie pracy w zespołach informatycznych.

Treści kształcenia (pełny opis)

W ramach zajęć laboratoryjnych wykonywane są ćwiczenia oraz projekty z graficznym interfejsem użytkownika 
(projektowanie, implementacja, debugowanie, testowanie programów oraz tworzenie dokumentacji) mające na 
celu praktyczne zastosowanie i utrwalenie wiadomości przekazanych na wykładzie.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. J. Grębosz, Symfonia C++
2. J. Grębosz, Pasja C++
3. B. Eckel, Thinking in C++
4. B. Stroustrup, Język C++



5. M. Russ, UML 2.0 Wprowadzenie
6. D. Pilone UML 2.0 Almanach
7. V. Shtern C++ Inżynieria programowania

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach 30

Przygotowanie do laboratorium 10

Przygotowanie do egzaminu 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.2

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

2.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Systemy pomiarowe

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.5

Punkty ECTS 4 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 2 Semestr 4

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna, Fizyka, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, Podstawy elektrotechniki, Podstawy 
metrologii. Student powinien znać podstawy elektrotechniki, i podstawy metrologii, oraz znać podstawowe zasady 
analizy i prezentacji danych.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d
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315. 
Student zna zasady stosowania aparatury 
pomiarowej oraz właściwości podstawowych 
przyrządów pomiarowych.

AR_W11+++

Testy i 
sprawdziany 

oraz 
sprawozdania 

z ćwiczeń 
laboratoryjnych

+++ +

316. 

Student zna zasady funkcjonowania systemów 
pomiarowych oraz metody komunikacji 
przyrządów, a także ma podstawową wiedzę 
z zakresu sensoryki przemysłowej

AR_W11+++

Testy i 
sprawdziany 

oraz 
sprawozdania 

z ćwiczeń 
laboratoryjnych

+++ +

317. 

Student zna kryterium oceny jakości i doboru 
narzędzi pomiarowych dla uzyskania zadanej
niedokładności wyników pomiarów wielkości 
elektrycznych.

AR_W11+++

Testy i 
sprawdziany 

oraz 
sprawozdania 

z ćwiczeń 
laboratoryjnych

+++ +



318. 

Student zna podstawy projektowania 
eksperymentu i przeprowadzania pomiarów 
wielkości elektrycznych i magnetycznych i 
potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie 
liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji 
i wyciągnąć właściwe wnioski.

AR_U12+++
AR_U15+++

Testy i 
sprawdziany 

oraz 
sprawozdania 

z ćwiczeń 
laboratoryjnych

+++

319. 

Student potrafi posługiwać się przyrządami i 
systemami pomiarowymi oraz świadomie 
korzystać z ich dokumentacji technicznej, 
ocenić poprawność przeprowadzonych 
pomiarów, potrafi posługiwać się cyfrowymi 
metodami pomiaru; potrafi konstruować 
systemy pomiarowe i ocenić ich jakość.

AR_U10+++
AR_U25+++
AR_U28+++

Testy i 
sprawdziany 

oraz 
sprawozdania 

z ćwiczeń 
laboratoryjnych

+++

320. 

Student potrafi dokumentować przebieg pracy 
w postaci protokołu z badań lub pomiarów 
oraz opracować wyniki prac i przedstawić je w 
formie czytelnego sprawozdania.

AR_U10+++

Testy i 
sprawdziany 

oraz 
sprawozdania 

z ćwiczeń 
laboratoryjnych

+++

321. 

Posiada świadomość ważności i rozumie 
pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżynierskiej w tym jej wpływ na środowisko i 
związaną z tym odpowiedzialność za 
podejmowane decyzje.

AR_K02++

Testy i 
sprawdziany 

oraz 
sprawozdania 

z ćwiczeń 
laboratoryjnych

+ ++

322. 

Posiada świadomość konieczności 
profesjonalnego podejścia do zagadnień 
technicznych, skrupulatnego zapoznania się z 
dokumentacją oraz warunkami 
środowiskowymi, w których urządzenia i ich 
elementy mogą funkcjonować.

AR_K03++
AR_K07++

Testy i 
sprawdziany 

oraz 
sprawozdania 

z ćwiczeń 
laboratoryjnych

+ ++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach prezentacji.

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone na podstawie przygotowanych instrukcji i wymagające przedstawienia 
sprawozdania.

Warunki zaliczenia

Wykład:  test  zaliczeniowy.  Laboratorium:  sprawozdania  z  ćwiczeń  laboratoryjnych.  Wymagana  obecność  na 
wykładach, prowadzenie listy obecności na wykładach.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Treścią przedmiotu są podstawowe zagadnienia miernictwa i systemów pomiarowych.

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład

1. Pomiary i ich dokładność . Właściwości statyczne i dynamiczne przetworników pomiarowych: Własności 
wejściowe i wyjściowe przyrządów - członów aparatury, operacje wykonywane przez przetwornik 
pomiarowy, granice zmian sygnału wejściowego, aproksymacja charakterystyki statycznej przetwornika, 
charakterystyki dynamiczne, dopasowanie przetworników w torze sygnałowym; (2h)

2. Podstawowe mierniki i pomiary elektryczne: dokładność miernika. Krótka charakterystyka mierników 
analogowych. Mierniki cyfrowe – multimetry, pomiary podstawowych wielkości elektrycznych (napięcia , 
prądu, rezystancji); (2h)



3. Pomiary impedancji, mocy, energii: mostki pomiarowe (prądu stałego, prądu przemiennego), pomiary 
mocy, pomiary energii, pomiary impedancji; (2h)

4. Pomiary oscyloskopowe: zasada działania oscyloskopu i jego budowa, budowa lampy oscyloskopowej, 
generator podstawy czasu, synchronizowana lub samobieżna podstawa czasu, wyzwalana i 
automatyczna podstawa czasu, oscyloskopy z lampami wielostrumieniowymi, przełącznik elektroniczny, 
modulacja jaskrawości (oś Z), kalibratory, układy pomocnicze oscyloskopu, oscyloskop cyfrowy, sondy 
napięciowe i prądowe, przykłady wykorzystania oscyloskopu w miernictwie. (3h)

5. Cyfrowa technika pomiarowa: przetwarzanie analogowo cyfrowe, przetworniki analogowo-cyfrowe; (3h)
6. Pomiary temperatury: międzynarodowa skala termometryczna, termometry rezystancyjne, przetworniki 

rezystancyjne półprzewodnikowe, termometry termoelektryczne, zjawisko termoelektryczne, zjawisko 
Peltiera, termoelementy, kompensacja wpływu zmian temperatury odniesienia, układ połączeń instalacji 
pomiarowych, optyczne metody pomiaru temperatury (pirometry, kamery termowizyjne); (2h)

7. Pomiary akustyczne: fala akustyczna, miary akustyczne, percepcja dźwięku, głośność dźwięku, pomiary 
poziomu dźwięku, miernik poziomu dźwięku, technika pomiarowa; (2h)

8. Tensometria oporowa: związki między odkształceniami i naprężeniami, sposób określenia naprężeń, 
budowa tensometrów oporowych, konstrukcje i właściwości tensometrów, tensometryczne układy 
rozetowe, układy pomiarowe, kompensacja wpływu temperatury, układy aparatury tensometrycznej, 
pomiar wielkości mechanicznych (pomiar siły, pomiar ciśnienia, pomiar momentu obrotowego, pomiar 
niewielkich przemieszczeń, pomiar prędkości przepływu); (3h)

9. Przetworniki piezokwarcowe - pomiary drgań: przetworniki piezokwarcowe, zjawisko piezoelektryczne, 
zasady budowy przetworników piezoelektrycznych, czujnik piezokwarcowy w układzie pomiarowym. (2h)

10. Przyrządy wirtualne – komputerowe karty pomiarowe: karty zbierania danych, oprogramowanie 
wirtualnych przyrządów pomiarowych; (2h)

11. Ogólna struktura systemu pomiarowo-sterującego, rodzaje systemów. Tory pomiarowe w systemie. (3h)
12. Oprogramowanie systemów. Interfejsy. Przyrządy wirtualne. Czujniki inteligentne. Język SCPI. (3h)

       Laboratorium

1. Pomiary mocy i energii elektrycznej. 
2. Pomiary temperatury.
3. Pomiary sił i momentów mechanicznych. 
4. Pomiary ciśnienia. 
5. Pomiar prędkości liniowej i obrotowej. 
6. Pomiar drgań mechanicznych. 
7. Pomiary natężenia przepływu cieczy. 
8. Pomiary wymiarów geometrycznych.
9. Bloki funkcjonalne kart akwizycji sygnałów.
10. Interfejsy systemów pomiarowych.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 Literatura podstawowa:
1. M. Gruca, J. Grzelka, M. Pyrc, St. Szwaja, W. Tutak, „Miernictwo i systemy pomiarowe”, 
Częstochowa, 2008.
2. A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki: „Metrologia elektryczna” WNT Warszawa 2003.
3. Lisowski M.: „Podstawy metrologii”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
4. Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe, WKŁ, Warszawa 2006
5. Tumański S.: „Technika Pomiarowa”, WNT, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:
1. J. Czajewski: „Podstawy metrologii elektrycznej” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 
Warszawa 2003.
2. Winiecki W.: Organizacja komputerowych systemów pomiarowych. Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, 
Warszawa 2006.
3.  Świsulski D., Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomi-
arowych w LabWIEW, Wd. PAK, Warszawa 2005.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [godz.]

udział w zajęciach wykładowych 30

udział w zajęciach laboratoryjnych 30

przygotowanie do laboratorium 13

przygotowanie sprawozdań 12



samodzielna praca z literaturą, wykładami 14

konsultacje z prowadzącym 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

2.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Teoria automatów

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.5

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 2 Semestr 4

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw matematyki oraz podstaw programowania.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
or

at
or

iu
m

323. Zna i rozumie zasady działania układów
logicznych i automatów.

AR_W12+++
Kolokwium, 
Wynik testu

zaliczeniowego 
+++

324. Jest zapoznany z podstawowymi narzędziami
opisu zjawisk w układach przełączających.

AR_W12+++
Kolokwium, 
Wynik testu

zaliczeniowego
+++

325. Umie budować i minimalizować automaty
zupełne i niezupełne.

AR_W12+++
Kolokwium, 
Wynik testu

zaliczeniowego
+++

326. Zna podstawowe logiczne sterowniki
programowalne i posiada podstawy wiedzy z
układów re-programowalnych.

AR_W12+++
AR_W18+++
AR_W09+++

Kolokwium, 
Wynik testu

zaliczeniowego
+++

327. Potrafi zaprojektować logiczny układ
kombinacyjny i potrafi posłużyć się Algebrą
Boole'a i tablicami Karnaugh.

AR_U10+++
AR_U19+++

Wykonanie 
ćwiczeń

laboratoryjnych
+++



328. Potrafi zaprojektować logiczny układ
sekwencyjny – automat.

AR_U10+++
AR_U19+++

Wykonanie 
ćwiczeń

laboratoryjnych
+++

329. Potrafi wyszukiwać hazardy i wyścigi i im
zapobiegać.

AR_U10+++
AR_U19+++
AR_U22+++

Wykonanie 
ćwiczeń

laboratoryjnych
+++

330. Potrafi programować sterowniki PLC i
podstawowe struktury logiczne PAL GAL oraz re-
konfigurowalne FPGA.

AR_U10+++
AR_U19+++

Wykonanie 
ćwiczeń

laboratoryjnych
+++

331. Zna rolę jaką pełnią automaty w obecnej
rzeczywistości.

AR_K02+++
Kolokwium, 
Wynik testu

zaliczeniowego
+ +++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład to przedstawienie treści kształcenia w oparciu o prezentację multimedialną oraz demonstrowanie i analiza 
przykładów. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone na podstawie przygotowanych instrukcji (udostępnianych w 
sposób elektroniczny na platformie e-learning) z przykładami i zadaniami do samodzielnej realizacji.

Warunki zaliczenia

Wykład:
Pozytywna ocena z mini projektu.

Laboratorium:
zaliczenie z oceną = średnia ocen z napisanych programów laboratoryjnych.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie (bez oceny) mini-projektu z wykładu. Ocena 
końcowa jest oceną z laboratorium. W przypadku pozytywnej oceny końcowej może być ona podniesiona o 0,5 
stopnia, jeśli student był aktywny na zajęciach laboratoryjnych. 
Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie Studiów PWSZ.

Treści kształcenia (skrócony opis)

1. Podstawy analizy i przetwarzania sygnałów, głównie cyfrowych ale także w niezbędnym zakresie analogowych.
2. Klasyfikacja sygnałów.
3. Analiza sygnałów i obrazów w dziedzinie czasu i częstotliwości.
4. Funkcja korelacji, transformacja Fouriera, filtracja. Wybrane zastosowania.

Treści kształcenia (pełny opis)

Zajęcia prowadzone w ramach modułu mają postać wykładu (30 godzin lekcyjnych) oraz ćwiczeń 
laboratoryjnych/komputerowych (30 godzin lekcyjnych).

Wykład:
Układy przełączające – podział funkcjonalny, technologiczny i ze względu na skalę integracji układu.
Podstawowe elementy logiczne – bramki.
Algebra Boolea. Dwuwymiarowe funkcje Boolowskie tworzące układy funkcjonalnie pełne. Tablice
Karnaugh.
Układy kombinacyjne. Układy sekwencyjne.
Metody opisu automatu. Minimalizacja stanów automatu.
Relacja równoważności dla automatu zupełnego.
Relacja zgodności dla automatu niezupełnego.
Analizator stanów logicznych.
Narzędzia programowe opisu układów cyfrowych – ORCAD.
Programowalne sterowniki logiczne
Synteza układów PLA PLD i FPGA. VHDL język opisu.
Analiza hazardów w układzie logicznym.
Wyścigi krytyczne i niekrytyczne w układzie sekwencyjnym.
Programowalne i re-konfigurowalne struktury logiczne.
Realizacje automatów – od sformułowania problemu poprzez zapis do sprzętowo-programowej realizacji.

Ćwiczenia laboratoryjne:
1. Exor (układy logiczne)
2. Przerzutniki
3. Hazardy



4. Górnik (ORCAD)
5. Analizator Stanów Logicznych
6. XILINX (podstawy programowania układu re-programowalnego)
7. Programowalne Struktury Logiczne
8. Programowalne Sterowniki Logiczne: Siemens-a, Fanuc-a
9. Pociąg (automat asynchroniczny)

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Podstawowa:
1. T. Zieliński: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKŁ, Warszawa 2005, 2007, 
2009.
2. T. Zieliński: Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Wydział EAIiE, AGH, Kraków 2002, 2004.
3. R. G. Lyons: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKŁ, 2000, 2009.

Uzupełniająca:
1. S. W. Smith: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. DSP, BTC, 2007.
2. M. Owen: Przetwarzanie sygnałów w praktyce, WKŁ, 2009.
3. M. Domański: Obraz cyfrowy, WKŁ, Warszawa 2010.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach: wykład (30 godz.) + laboratorium (30 godz.) 60

Przygotowanie do laboratorium 20

Napisanie sprawozdań z laboratorium (programów laboratoryjnych) 25

Indywidualny mini projekt zaliczeniowy z wykładu 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Podstawy robotyki

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 3 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 3 Semestr 5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Laboratorium 15 zaliczenie z oceną

Koordynator dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Student rozpoczynający moduł powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu podstaw automatyki, 
modelowania systemów dynamicznych oraz programowania obiektowego.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunkoweg
o kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

332. 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z
robotyką.

AR_W02+
AR_W07++
AR_W22++

Egzamin ++

333. 
Zna i rozumie działanie podstawowego układu
regulacji wykorzystywanego w robotach.

AR_W19++
AR_W20++

Egzamin ++

334. 
Posiada wiedzę związaną z opisem kinematyki
położenia i kinematyki prędkości dla łańcuchów
kinematycznych robotów.

AR_W07++
AR_W16++

Egzamin ++

335. 
Posiada wiedzę dotyczącą metod
pozycjonowania i języków programowania
robotów.

AR_W07++
AR_W14++

Egzamin ++



336. 
Potrafi zrealizować, przy pomocy dostępnych
narzędzi programistycznych badania
symulacyjne układu regulacji robota.

AR_U09++
AR_U22++

Kolokwium na 
zajęciach, 
wykonanie 

zadań 
laboratoryjnych

++

337. 
Potrafi zaprojektować i zrealizować sterownik dla
robota przemysłowego.

AR_U09+
AR_U13+
AR_U17+
AR_U19+

Kolokwium na 
zajęciach, 
wykonanie 

zadań 
laboratoryjnych

+

338. 
Potrafi zaprogramować działanie robota
przemysłowego z wykorzystaniem dostępnego
języka programowania.

AR_U09++

Kolokwium na 
zajęciach, 
wykonanie 

zadań 
laboratoryjnych

++

339. 
Zna rolę i potrzebę wykorzystania robotów we
współczesnych systemach przemysłowych.

AR_K02++ Egzamin ++

Stosowane metody dydaktyczne

Prezentacja treści kształcenia na wykładzie w formie wyjaśniania zagadnień teoretycznych oraz przeprowadzania 
przykładowych obliczeń i innych metod rozwiązywania zagadnień praktycznych. Przedstawienie zadań 
problemowych do samodzielnego rozwiązania na laboratorium, pomoc studentom w ich rozwiązywaniu poprzez 
udzielanie odpowiednich wskazówek, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym stosowanym przez 
studentów (prawidłowa obsługa, pomoc w implementacji doradzanie w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań).

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywne zaliczenie kolokwiów. Zaliczenie wykładu na podstawie testu 
egzaminu.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Moduł obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw robotyki.

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład:
1. Cele i zadania stawiane robotom przemysłowym. Rodzaje złączy kinematycznych. Para kinematyczna. Łańcuch 
kinematyczny. Stopnie swobody łańcucha kinematycznego.
2. Dokładność i powtarzalność pozycjonowania.
3. Klasyfikacja kinematyki. Przestrzenie robocze.
4. Układy pomiarowe położenia i prędkości. Napędy robotów. Rodzaje przekładni. Chwytaki. Sposoby 
przenoszenia ruchu.
5. Układ sterowania robota – serwomechanizm. Wpływ rodzaju regulatora na dokładność pozycjonowania. 
Pozycjonowanie w przestrzeni konfiguracyjnej.
6. Pozycjonowanie w przestrzeni kartezjańskiej. Proste i odwrotne zadanie kinematyki. Notacja Denavita-
Hartenberga.
7. Kinematyka prędkości. Jakobian manipulatora.
8. Generowanie trajektorii prostoliniowej w przestrzeni zadaniowej (kartezjańskiej).
9. Sposoby pozycjonowania i języki programowania robotów.
10. Przykładowe roboty i ich języki programowania.

Ćwiczenia laboratoryjne:
1. Badanie symulacyjne serwomechanizmu liniowego i nieliniowego
2. Programowanie pneumatycznego robota przemysłowego
3. Programowanie elektrycznego robota przemysłowego FANUC
4. Programowanie laboratoryjnego robota ROB3
5. Symulacyjne badanie robota typu SCARA
6. Prototypowanie sterownika dla napędu elektrycznego
7. Prototypowanie prostego sterownika dla robota przemysłowego typu SCARA
8. Programowanie kołowego robota mobilnego.

Literatura podstawowa i uzupełniająca



1. J.Craig: Wprowadzenie do robotyki: mechanika i sterowanie, WNT, Warszawa, 1993
2. Morecki, Knapczyk: Podstawy robotyki: teoria i elementy manipulatorów i robotów, WNT, Warszawa,
3. 2002
4. K.Kozłowski, P.Dutkiewicz, M.Wróblewski: Modelowanie i sterowanie robotów, PWN, Warszawa, 2003
5. M.W.Spong, M.Vidyasagar: Dynamika i sterowanie robotów, WNT, Warszawa, 1997

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładzie i laboratorium 45

Samodzielne studiowanie treści z wykładu i laboratorium, udział w 
konsultacjach

10

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie się do kolokwiów z laboratorium 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.8

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

1.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Programowanie sterowników PLC

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 3 Semestr 5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie

Laboratorium 45 zaliczenie z oceną

Koordynator dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Student rozpoczynający moduł powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu podstaw automatyki, 
systemów sterowania cyfrowego i programowania obiektowego.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny efektów 

kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

340. 
Ma pogłębioną i uporządkowaną teoretycznie 
wiedzę z zakresu programowania systemów PLC 
zgodnie z normą IEC 61131-3.

AR_W18+++
AR_W19+++
AR_W22+++

Test 
zaliczeniowy

+++ ++

341. 
Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu 
charakterystycznych cech funkcjonalnych 
systemów PLC firm SIEMENS i GE FANUC.

AR_W18+++
AR_W22++

Test 
zaliczeniowy

+++ +++

342. 

Ma podstawową wiedzę z zakresu zasad 
implementacji podstawowych i specjalnych 
algorytmów sterowania i regulacji na platformach 
PLC.

AR_W18++
AR_W16++

AR_W17+++

Test 
zaliczeniowy

+++ ++



343. 

Potrafi wykonać konfigurację sprzętową 
sterownika PLC firmy SIEMENS SIMATIC S7 1500 
pod kątem spełnienia wymagań określonej 
aplikacji oraz sprawdzić spełnienie wymagań 
czasu rzeczywistego podczas pracy aplikacji w 
czasie rzeczywistym.

AR_U19+++
Kolokwium na 

zajęciach
++ +++

344. 

Potrafi zbudować i przetestować na PLC SIEMENS 
S7 1500 aplikację z zakresu sterowania 
logicznego zbudowaną z wykorzystaniem języka 
drabinkowego.

AR_U15+++
AR_U17+++
AR_U18+++
AR_U19+++
AR_U23++

Kolokwium na 
zajęciach

++ +++

345. 
Potrafi zbudować i przetestować aplikację 
zbudowaną z wykorzystaniem asemblera na 
sterowniku  SIEMENS SIMATIC S7 1500

AR_U15+++
AR_U17+++
AR_U18+++
AR_U19+++
AR_U23++

Kolokwium na 
zajęciach

++ +++

346. 

Potrafi zbudować i przetestować na sterowniku 
SIEMENS SIMATIC S7 1500 aplikację zbudowaną 
z użyciem zaawansowanych narzędzi 
programistycznych: języka wysokiego poziomu 
SCL oraz grafu sekwencji.

AR_U15+++
AR_U17+++
AR_U18+++
AR_U19+++
AR_U23++

Kolokwium na 
zajęciach

++ +++

347. 
Zna miejsce i rolę systemów sterowania 
cyfrowego we współczesnym przemyśle i życiu 
codziennym.

AR_K02+++
Test 

zaliczeniowy
+++ +

Stosowane metody dydaktyczne

Klasyczny wykład i laboratorium prowadzone z użyciem środowiska: SIEMENS TIA PORTAL v13

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywne zaliczenie kolokwiów. Zaliczenie wykładu na podstawie testu 
zaliczeniowego.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Moduł obejmuje zagadnienia z zakresu programowania systemów PLC w oparciu o normę IEC 61131-3 z 
odniesieniem do rzeczywistych systemów dostępnych w laboratorium: GE FANUC i SIEMENS SIMATIC 
S7 300/1500. Część praktyczna obejmuje 10 ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu programowania systemu PLC  
SIEMENS SIMATIC S7 300/1500

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład:
1. Wstęp - rys historyczny, podstawowe założenia funkcjonalne, aktualna oferta rynkowa, tendencje 

rozwojowe sprzętu i oprogramowania.
2. Konstrukcja sprzętowa sterownika PLC - jednostki centralne, moduły wejść i wyjść, moduły 

komunikacyjne, specjalizowane moduły inteligentne, panele operatorskie, zasilacze.
3. Cykl programowy i spełnienie wymagań czasu rzeczywistego w systemach PLC,
4. Model oprogramowania wg normy IEC 61131: konfiguracja i jej elementy,
5. Metody wymiany danych w systemie PLC na różnych poziomach oprogramowania,
6. Typy danych i typy zmiennych,
7. Elementy organizacyjne oprogramowania: zgodne z normą i „nieformalne”(bloki funkcyjne, funkcje, 

podprogramy, bloki organizacyjne i bloki danych, pliki),
8. Języki programowania PLC: graficzne (LD, FBD) , tekstowe (IL, ST) Graf Sekwencji (SFC).
9. Przykłady implementacji specjalnych algorytmów sterowania na platformach PLC.
10. Przykłady praktycznych zastosowań systemów PLC w przemyśle.

Laboratorium:
1. Podstawowe narzędzia programowe do konfiguracji PLC, zakładanie nowego projektu i konfiguracja 



hardware’u w systemie SIEMENS.
2. Język drabinkowy: funkcje logiczne, porównania i arytmetyczne. Interpretacja języka, bity systemowe, 

funkcje definiowane przez użytkownika, timery i liczniki.
3. Język FBD: funkcje logiczne, porównania i arytmetyczne. Funkcje definiowane przez użytkownika. Łączenie 

elementów programu napisanych w różnych językach w ramach jednego projektu.
4. Język STL (asembler) w sterowniku PLC SIEMENS:  działania arytmetyczne, adresacja pośrednia.
5. Język wysokiego poziomu STEP 7 SCL w sterowniku PLC SIEMENS: wyrażenia, pętle, instrukcje 

porównania i wyboru. Spełnienie wymagań czasu rzeczywistego.
6. Pochodne i złożone typy danych w sterowniku PLC SIEMENS: definiowanie i użycie tablic, struktur i danych 

typu ciągi znaków. Bloki danych oraz typy danych PLC.
7. Graf Sekwencji.
8. Realizacja algorytmu PID  na sterowniku SIEMENS.
9. System sterowania poziomem cieczy w zbiorniku z użyciem sterownika SIEMENS S7 300.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Notatki z wykładów i laboratorium
2. Systemy pomocy kontekstowej narzędzi STEP7 Professional oraz VersaPro
3. Kasprzyk J. „Programowanie sterowników przemysłowych”. WNT 2013
4. Kwaśniewski J. „Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej” wyd. BTC 2008
5. Kwaśniewski J. „Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej” wyd. BTC 2009
6. Kwaśniewski J.  Język tekstu strukturalnego w sterownikach SIMATIC S7-1200 i SIMATIC S7-1500”  wyd 

BTC 2014

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładzie i laboratorium 75

Samodzielne studiowanie treści z wykładu i laboratorium, udział w konsultacjach 15

Przygotowanie się do testu zaliczeniowego 15

Przygotowanie się do kolokwiów z laboratorium 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 3.0

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Procesowa aparatura automatyzacji

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.9

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość fizyki, podstaw automatyki oraz elementarne informacje z mechaniki i elektroniki.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunko-

wego 
kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

348. 
Zna i rozumie pojęcia związane z aparaturą i
systemami automatyki przemysłowej.

AR_W02+
AR_W19+++

Kolokwium +++

349. 

Dysponuje wiedzą z zakresu poprawnej
konstrukcji systemu sterowania typowymi
wielkościami fizycznymi, obejmującą:
poprawny dobór urządzenia pomiarowego,
regulatora i siłownika do procesu z
uwzględnieniem wymagań stawianych przez
specyfikę danego procesu.

AR_W16+++
AR_W17+++
AR_W20+++
AR_W22+++

Kolokwium +++

350. 

Dysponuje wiedzą z zakresu zastosowań i
konfiguracji cyfrowych urządzeń sterowania
(przetworniki, regulatory, elementy sieci
przemysłowych).

AR_W18+++
AR_W19+++
AR_W20+++
AR_W21++
AR_W22++

Kolokwium +++



351. 
Dysponuje wiedzą z zakresu inżynierskich
metod dostrajania regulatora PID do
sterowanego procesu.

AR_W17+++
AR_W18+++

Kolokwium +++

352. 

Potrafi korzystać z DTR elementów i urządzeń
automatyki sprzętu w języku polskim i
angielskim w celu pozyskania informacji
niezbędnych do wykonania określonych
zadań.

AR_U01+++
AR_U03+++
AR_U05+++
AR_U01+++

Wykonanie 
ćwiczeń

laboratoryjnych
+++

353. 

Potrafi praktycznie stosować narzędzia
programistyczne służące do konfiguracji
urządzeń i systemów automatyki
(przetworniki inteligentne, sterowniki PLC).

AR_U13+++
AR_U22+++
AR_U25++

Wykonanie 
ćwiczeń

laboratoryjnych
+++

354. 
Potrafi skonfigurować i wykonać testy
poprawności działania elementów automatyki
(regulator, przetwornik).

AR_U10++
AR_U19+++

Wykonanie 
ćwiczeń

laboratoryjnych
+++

355. 
Potrafi poprawnie zaprojektować,
skonfigurować i uruchomić prosty rzeczywisty
układ regulacji automatycznej.

AR_U15+++
AR_U16++

AR_U18+++

Kolokwium,
Wykonanie 

ćwiczeń
laboratoryjnych

++ +++

356. 
Potrafi współpracować w grupie podczas
realizacji określonych zadań.

AR_U02+++
Wykonanie 

ćwiczeń
laboratoryjnych

+++

357. 
Ma świadomość wypływu podejmowanych
przez siebie decyzji na poprawność pracy
systemu automatyki w różnych warunkach.

AR_K04+++
AR_K07+++ Kolokwium +++

Stosowane metody dydaktyczne

W trakcie wykładów, prezentacja treści kształcenia odbywa się w oparciu o slajdy przygotowane w formie 
elektronicznej ubogacone analizą przykładów. Wybrane zagadnienia dodatkowo omawiane w formie rysunków 
poglądowych, wykonywanych na tablicy, w celu ilustracji szczegółów działania algorytmów i mechanizmów. W 
trakcie wykładu prowadzący zadaje pytania problemowe i prowadzi dyskusję ze studentami.

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone na podstawie przygotowanych instrukcji z przykładami i zadaniami do 
samodzielnej realizacji, które należy omówić na dostarczanej karcie sprawozdania. Karty sprawozdań sprawdzane 
są wybiórczo i w razie wykrycia niepoprawnych odpowiedzi, student powtarza wykonanie wybranych fragmentów 
ćwiczenia.

Warunki zaliczenia

Laboratorium: do otrzymania oceny pozytywnej z laboratorium niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń obejmujące: 
pozytywne zdanie kolokwium ustnego (ocena co najmniej 3.0), poprawne wykonanie ćwiczenia (ocena kropka lub 
plus) oraz oddanie sprawozdania na następnych zajęciach. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń w pierwszym terminie 
oraz zebranie odpowiedniej ilości ocen „plus” za wykonanie pozwala na podniesienie oceny z laboratorium o 1⁄2 
stopnia lub cały stopień
Wykład: test zaliczeniowy

Treści kształcenia (skrócony opis)

Kurs obejmuje zagadnienia sprzętowe i programistyczne aparatury automatyzacji procesów.

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład:



1. Podstawowe pojęcia związane z aparaturą automatyki
Proces technologiczny, elementy i urządzenia automatyki, normy związane z aparaturą automatyki, metody 
graficznej prezentacji systemów automatyki, podejścia do zagadnień związanych z aparaturą automatyki z punktu 
widzenia technologa, automatyka i konstruktora aparatury.
2. Schemat automatyzacji rzeczywistego procesu, jego elementy i zasady ich poprawnego doboru
Schemat automatyzacji rzeczywistego procesu/obiektu i jego elementy: czujnik i przetwornik pomiarowy, 
regulator, siłownik i element nastawczy. Powiązanie schematu rzeczywistego ze schematem „teoretycznym” . 
Podstawowe i dodatkowe funkcje elementów systemu. Ogólne zasady konfiguracji sprzętowej układu regulacji 
automatycznej.
3. Przykłady czujników pomiarowych stosowanych w automatyce przemysłowej
Przemysłowe czujniki do pomiaru: temperatury (termopara i termometr rezystancyjny), ciśnienia 
(piezorezystancyjny i pojemnościowy), natężenia przepływu (zwężka, przepływomierz indukcyjny i 
pojemnościowy), poziomu (elektromechaniczny, pojemnościowy, ultradźwiękowy). Zasada działania, obszary 
zastosowań, czynniki zakłócające pomiar, zasady poprawnego doboru, montażu i eksploatacji.
4. Przetworniki stosowane w układach automatyki
Przetworniki pomiarowe: scalone przetworniki do współpracy z czujnikami temperatury, przykład przetwornika do 
współpracy z piezorezystancyjnym czujnikiem ciśnienia, konfiguracja sprzętowa i funkcjonalność przetwornika 
inteligentnego. Elementy pneumatyki regulacyjnej: mieszek, membrana, element dysza-przesłona, równoważnia 
pneumatyczna, wzmacniacz pneumatyczny. Przykłady konstrukcji przetworników elektropneumatycznych.
5. Zasady konstrukcji i eksploatacji systemów automatyki w warunkach zagrożenia pożarowego i
wybuchowego
Przykłady obiektów i instalacji o podwyższonym zagrożeniu wybuchowym i pożarowym. Uwagi ogólne o 
konstrukcji i utrzymaniu w ruchu instalacji automatyki oraz o konstrukcji urządzeń i elementów automatyki w 
wykonaniu „Ex” . Podejście systemowe w konstrukcji systemu automatyki dla instalacji o podwyższonym 
zagrożeniu wybuchowym i pożarowym. Bariery ochronne-budowa i zastosowanie.
6. Sieci przemysłowe
Różnice pomiędzy siecią przemysłową i biurową i podstawowe wymagania stawiane przed siecią przemysłową. 
Topologie sieci przemysłowych i protokoły dostępu do medium. Przykłady sieci: HART, PROFIBUS, PROFINET.
7. Regulatory-konstrukcja i programowanie
Regulatory bezpośredniego działania -przykłady konstrukcji. Architektura sprzętowa regulatora cyfrowego l/ 
sterownika PLC: jednostka centralna, układy pamięci, układy wejść i wyjść analogowych i cyfrowych. Zasady 
programowania cyfrowych regulatorów PID, ogólne uwagi o metodach programowania sterowników PLC: 
elementy oprogramowania, typy danych, języki programowania, spełnienie wymagań czasu rzeczywistego przez 
system PLC.
8. Siłowniki i elementy wykonawcze
Klasyfikacja, cechy użytkowe i obszary zastosowań siłowników: pneumatycznych (membranowe i tłokowe), 
hydraulicznych oraz elektrycznych (elektromagnetyczne i silnikowe). Siłowniki pneumatyczne: konstrukcja i 
sterowanie siłowników membranowych i tłokowych. Siłowniki hydrauliczne: sterowanie z wykorzystaniem 
rozrządu suwakowego Siłownik elektryczny silnikowy: schemat konstrukcyjny i sterowanie. Elementy sterujące 
mocą elektryczną w systemach sterowania temperaturą: falowniki i przekaźniki półprzewodnikowe.
9. Przykłady realizacji systemów automatyki i nadzoru dla rzeczywistych obiektów i procesów

Ćwiczenia laboratoryjne
1. Inteligentny przetwornik ciśnienia ABB ASD 800,
2. Układ regulacji temperatury z regulatorem specjalizowanym LUMEL RE 31,
3. Implementacja algorytmu PID na sterowniku PLC GE FANUC,
4. Charakterystyki czasowe regulatora PID z wyjściem ciągłym i PWM – EFTRONIK X,
5. Ręczne i automatyczne dostrajanie regulatora PID – EFTRONIK XS ,
6. Bezpośrednie sterowanie cyfrowe z wykorzystaniem karty przemysłowej i środowiska MATLAB/SIMULINK,
7. Programowanie sterownika PLC z użycie języka drabinkowego – ALLEN-BRADLEY,
8. Bezpośrednie sterowanie cyfrowe z użyciem środowiska GENIE oraz systemu ADAM 5000,
9. System sterowania orientowanych ogniw słonecznych

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Komor Z. „Aparatura Automatyki” skrypt PW 1995
2. Kasprzyk J. „Programowanie sterowników przemysłowych” wyd. WNT 2006.
3. Nawrocki W. „Sensory i systemy pomiarowe” Wyd P Poz 2001, 2006,
4. Skoczowski S. „Technika regulacji temperatury. Systemy regulacji, regulatory przemysłowe” Wyd. PAR 

2000

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładzie 30

Udział w laboratorium 30

Samodzielne studiowanie zagadnień z wykładu i literatury 15



Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15

Przygotowanie sprawozdań 15

Przygotowanie do kolokwiów 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Systemy wbudowane w procesach przemysłowych I

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 15 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Projekt 15 zaliczenie z oceną

Koordynator dr inż. Daniel Król

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

1. Znajomość programowania w językach C oraz C++

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunkowego 
kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
or

at
or

iu
m

Pr
oj

e
kt

358. 
Ma wiedzę w zakresie budowy blokowej 
systemu wbudowanego.

AR_W13++
AR_W15+++
AR_W18+++

Kolokwium +++

359. 
Ma wiedzę w zakresie budowy, działania i 
konfiguracji urządzeń peryferyjnych systemu 
wbudowanego.

AR_W05+
AR_W15+++
AR_W18+++
AR_W19+++

Kolokwium +++

360. 
Ma wiedzę w zakresie działania i konfiguracji 
systemu przerwań.

AR_W15+++
AR_W19+++

Kolokwium +++

361. 
Potrafi oprogramować urządzenia 
peryferyjne systemu wbudowanego

AR_U01+++

Kolokwium, 
działający 
program,
projekt

+++ ++



362. Potrafi oprogramować system przerwań AR_U01+++

Kolokwium, 
działający 
program,
projekt

+++ ++

363. 
Potrafi zaimplementować w systemie 
wbudowanym oprogramowanie do 
sterowania procesem 

AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U10+++
AR_U12+++
AR_U15+++
AR_U18+++

Kolokwium, 
działający 
program,
projekt

+++ ++

364. 
Potrafi zaimplementować w systemie 
wbudowanym proste oprogramowanie 
diagnostyczno-pomiarowe

AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U10+++
AR_U12+++
AR_U16++
AR_U18++

AR_U20+++

Kolokwium, 
działający 
program,
projekt

+++ ++

365. 
Potrafi zaprojektować i zaimplementować 
interfejs komunikacji człowiek-maszyna

AR_U01+++
AR_U02+++

Kolokwium, 
działający 
program,
projekt

+++ ++

366. 
Potrafi zaprojektować, zaimplementować i 
przetestować aplikację w systemie 
wbudowanym

AR_U01+++
AR_U02+++

Projekt +

367. 
Ma świadomość ważności tworzenia 
niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań 
systemów sterowania

AR_K02++
AR_K07++

Kolokwium,
projekt

++ ++

368. 
Umie współdziałać w ramach zespołu 
projektowego, a także planować i 
koordynować jego pracę.

AR_K04++ Projekt ++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach prezentacji. Laboratorium prowadzone z 
wykorzystaniem kursu na platformie e-learningowej. Konsultacje postępów prac projektowych.

Warunki zaliczenia

Wykład:
Zaliczony na podstawie zaliczenia z laboratorium oraz projektu.

Laboratorium:
Kolokwium w połowie oraz na koniec semestru. Obecność obowiązkowa na zajęciach laboratoryjnych. Ocenę 
podnosi aktywność na zajęciach.

Projekt:
Samodzielne przygotowanie projektu oraz jego implementacja w systemie wbudowanym. Przygotowanie i ocena 
dokumentacji projektowej wg podanych założeń.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Budowa blokowa systemu wbudowanego, System przerwań, Budowa działanie oraz konfiguracja urządzeń 
peryferyjnych, Interfejsy komunikacyjne, Systemy sterowania procesami oraz systemy diagnostyczno-pomiarowe.

Zajęcia projektowe zorientowane są na realizację kolejnych faz projektu oprogramowania, dedykowanego dla 
systemu wbudowanego.

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład, laboratorium:



1. Narzędzia programistyczne.
2. Budowa blokowa systemu wbudowanego.
3. Rdzeń CISC oraz RISC, instrukcje, przetwarzanie potokowe.
4. Rodzina mikrokontrolerów ARM Cortex.
5. Pamięci RAM, ROM, FLASH, SDRAM.
6. Priorytetowy system przerwań, budowa, konfiguracja programowa.
7. Urządzenia peryferyjne, budowa, konfiguracja programowa.
8. Interfejsy komunikacyjne, budowa, konfiguracja programowa.
9. Sterowniki programowe urządzeń (klawiatury, wyświetlacze, czujniki, przetworniki)
10. Oprogramowanie systemów sterowania procesami oraz systemów diagnostyczno-pomiarowych

Projekt:
1. Projekt i implementacja dedykowanego oprogramowania dla systemu wbudowanego.
2. Testowanie systemu.
3. Sporządzenie dokumentacji technicznej projektu.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Marek Sawicki, Paweł Wujek, „Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki”, Wydawnictwo BTC, 2011.
2. Rob Toulson, Tim Wilmshurst, „Fast and Effective Embedded Systems Design: Applying the ARM mbed”, 

Newnes, 2012.
3. Yifeng Zhu, „Embedded Systems with ARM Cortex-M3 Microcontrollers in Assembly Language and C”, 

(Second Edition), E-Man Press LLC, 2015
4. Dokumentacje techniczne procesorów NXP dostępne na stronie producenta www.nxp.com

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/obszarów 
kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta 
[godz.]

Udział w zajęciach wykładowych 15

Udział w zajęciach projektowych 15

Udział w zajęciach laboratoryjnych 30

Przygotowanie do laboratorium 15

Przygotowanie projektu oraz dokumentacji technicznej 20

Przygotowanie do kolokwiów 20

Samodzielne studiowanie zagadnień z wykładu i literatury 9

Konsultacje z prowadzącym 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

4.4

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Wybrane technologie chemiczne

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

06.3

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Jan Duda

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw chemii i fizyki w zakresie szkoły średniej, umiejętność logicznego myślenia.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

369. 

Rozumie istotę oddziaływań chemicznych, rolę 
procesów chemicznych, fizykochemicznych i 
hydrodynamicznych w technologii chemicznej oraz 
ich powiązania z z konstrukcją aparatury 
technologicznej. Zna czynniki wpływające na 
przebieg procesów chemicznych i 
fizykochemicznych.

AR_W02+++

Egzamin
aktywność, 
opracowania 

własne

+++ +

370. 

Zna modele matematyczne podstawowych 
procesów chemicznych, fizykochemicznych i 
hydraulicznych w zakresie umożliwiającym 
programowanie algorytmów przetwarzania danych 
w komputerowych systemach projektowania i 
sterowania procesów przemysłowych.

AR_W06+++

Egzamin
aktywność 
wykładzie, 

opracowanie 
własne

+++ +



371. 

Rozumie źródła zagrożeń generowanych przez 
procesy technologii chemicznej dla środowiska 
naturalnego i ma podstawową wiedzę na temat 
możliwości technologicznych i informatycznych 
redukcji tych zagrożeń.

AR_W23+++

aktywność na 
wykładzie, 

opracowanie 
własne

+++ +

372. 
Umie posługiwać się terminologią technologii i 
inżynierii chemicznej w zakresie umożliwiającym 
współpracę z zespołami specjalistów technologów.

AR_U02++

aktywność na 
wykładzie, 

opracowanie 
własne

++ +

373. 

Umie samodzielnie przygotować (na podstawie 
literatury) opracowanie nt. wybranego procesu 
technologii chemicznej z uwypukleniem 
modelowania zachodzących w nim zjawisk.

AR_U01++
AR_U05++

aktywność na 
wykładzie, 

opracowanie 
własne

++ +

374. 

Umie identyfikować problemy techniczne, 
ekonomiczne i ekologiczne projektowania, 
wdrażania i unowocześniania procesów technologii 
chemicznej.

AR_U10+++

aktywność na 
wykładzie, 

opracowanie 
własne

+++ +

375. 
Jest przygotowany do dalszego kształcenia się i 
samokształcenia w zakresie zastosowań 
informatyki w technologii chemicznej.

AR_K01++

aktywność na 
wykładzie, 

opracowanie 
własne

++ +

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład z elementami aktywizującymi (dyskusje stosowanych metod, odpytywanie), prace własne w formie 
samodzielnych opracowań omawiających wybrane procesy technologiczne.

Warunki zaliczenia

Obecność na wykładach, udział w dyskusjach, zaliczenie pracy własnej (referatu na wybrany temat).

Treści kształcenia (skrócony opis)

Uwarunkowania i etapy projektowania technologii chemicznych – wykorzystanie metod komputerowych. 
Podstawowe prawa chemii i fizykochemii oraz ich opis matematyczny. Aparatura i czynniki wpływające na 
przebieg procesów technologii chemicznej.

Treści kształcenia (pełny opis)

1. Chemia i technologia chemiczna, procesy chemiczne a technologie przemysłowe (etapy opracowywania nowych 
technologii - problemy badawcze i ekonomiczne), efekt skali - procesy ciągłe i wsadowe. Chemia wobec ewolucji 
celów technologii chemicznej – uwarunkowania rynkowe i ekologiczne (odpowiedzialność za pełny cykl życia 
produktów, energooszczędność, bezodpadowość, oszczędność materiałów).

• Podstawowe prawa rządzące procesami chemicznymi oraz fizykochemicznymi i ich rola w technologii 
przemysłowej:

• Typy oddziaływań międzycząsteczkowych: fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne; równowagi 
termodynamiczne, energie oddziaływań.

• Stany skupienia: prawa stanu płynów, ciepła przemiany, roztwory.
• Transport masy: ruch płynów – straty energii, wymuszenie przepływu – pompy.
• Transport ciepła i aparatura wymiany ciepła.
• Procesy fizykochemiczne: adsorpcja, absorpcja i ich rola w technologiach przemysłowych oraz w 

ochronie środowiska.
• Procesy chemiczne: ogólne równania kinetyk reakcji, równowagi chemiczne, wpływ zewnętrznych 

parametrów na przebieg i stan równowagi procesów chemicznych, kataliza.
2. Rozdział mieszanin i jego rola w technologii: równowagi termodynamiczne ciecz-para: destylacji. rektyfikacja – 
kolumny rektyfikacyjne, inne metody rozdziału mieszanin.

3. Aparatura procesów technologii chemicznej: reaktory, aparatura pomocnicza i pomiarowa.



Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:
1. Banaś J. Solarski W. (red.): Chemia dla inżynierów. Materiały do kształcenia w systemie otwartym – praca zbiorowa. 
UWND AGH, Kraków 2003
2. Banaś J. Solarski W. eChemia – podstawy. Wydz. Odlewnictwa AGH, Kraków 2002 
http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/chemia/a_e_chemia/
3. Molenda J:. Technologia chemiczna, WSziP, Warszawa 1997

Literatura uzupełniająca:
1. Kafarow W.W.: Metody cybernetyki w chemii i technologii chemicznej, WNT, Warszawa 1979
2. Sawicka J., Janik-Kilian A., Cejnar W., Urbańczyk G.: Tablice chemiczne, Wyd. Podkowa, Gdańsk
3. Ziołkowski , Z. Inżynieria chemiczna, PZWS, 1950

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładzie 30

Udział w laboratorium 30

Samodzielne studiowanie zagadnień z wykładu i literatury 15

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15

Przygotowanie do kolokwiów 15

Przygotowanie do egzaminu 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut

http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/chemia/a_e_chemia/


S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Zaawansowane metody sterowania

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Kursy poprzedzające: „Wstęp do automatyki i robotyki”, „Modelowanie systemów dynamicznych”, „Podstawy 
automatyki”.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
or

at
or

iu
m

376. 

Zna metody strojenia parametrycznego 
regulatorów dla zadań nadążania i stabilizacji 
zmiennej wyjściowej w układach 
jednowymiarowych (SISO) ciągłych i 
dyskretnych w tym strojenia adaptacyjnego 
(self-tuning)

AR_W17+++
Egzamin
kolokwia

+++ ++

377. 
Zna i rozumie pojęcia związane ze 
sterowalnością i obserwowalnością stanu oraz 
obserwatorami stanu

AR_W06+++
Egzamin
Kolokwia

+++ ++

378. 
Zna metody projektowania sterowania stanem 
układu w układach jedno i wielowymiarowych 
(MIMO).

AR_W18+++
Egzamin
Kolokwia

+++ +



379. 
Zna różne struktury układów sterowania – 
proste, kaskadowe, wielopętlowe i rolę 
sterowania nadrzędnego

AR_W14++
AR_W19++

Egzamin
++ ++

380. 
Umie na podstawie modelu systemu dobrać 
optymalny regulator jednowymiarowy PID i 
wielowymiarowy LQR

AR_U05+++
Egzamin
Kolokwia

+++ ++

381. 
Umie zaprojektować i zastosować obserwator 
stanu. 

AR_U14+++
AR_U19+++ Egzamin +++ +

382. 

Umie poprzez symulację testować dowolne 
układy sterowa-nia z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod sterowania (również 
optymalnego).

AR_U12+++
AR_U21+++

Egzamin
+++ ++

383. 
Ma świadomość odpowiedzialności za 
prawidłowe zaprojektowanie i wdrożenie układu 
sterowania.

AR_K02++ Egzamin ++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład konwencjonalny (multimedialny).

Laboratorium:
W środowisku Matlab/Simulink  stosowanie i testowanie różnych metod sterowania (w układzie otwartym i 
zamkniętym z regulatorami PID, LQR, czasooptymalnym). Testowanie metod obserwacji stanu i ich 
wykorzystanie. Testowanie kaskadowych układów regulacji. Testowanie metod sterowania na fa fizycznych 
modelach procesów – wahadło odwrócone, układ zbiorników i inne.

Warunki zaliczenia

Semestr 5: Wykład: egzamin, ćwiczenia laboratoryjne: Oceny z kolokwiów.
Do zaliczenia przedmiotu ocena z egzaminu i ćwiczeń musi być pozytywna. Prowadzenie listy obecności na 
wykładach. Jeżeli jest obecność na wszystkich wykładach – ocena końcowa egzaminu podnoszona jest o pół 
stopnia w stosunku do średniej oceny z egzaminu i z zaliczenia z ćwiczeń.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności studenta zaznajomionego już z podstawami automatyki 
i regulacji w systemach SISO oraz z podstawami strojenia regulatorów PID – na wielowymiarowe systemy MIMO 
sterowania spotykane często w automatyce procesowej oraz na zaawansowane metody sterowania optymalnego i 
regulatorów samostrojących. Przedmiot prowadzony tylko dla bloku obieralnego „Komputerowe systemy 
automatyki procesowej” 

Treści kształcenia (pełny opis)

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (30 godzin) w semestrze 5 i ćwiczeń laboratoryjnych 
(30g).

Celem wykładu jest poszerzenie zakresu wiedzy poza podstawy automatyki, a zwłaszcza prezentacja 
podstaw teorii  sterowania,  metod analizy i  syntezy algorytmów sterowania  w dziedzinie czasu w 
oparciu  o  przestrzenie  stanu  i  w  oparciu  o  bardziej  zaawansowane  narzędzia  matematyczne  i 
rachunek macierzowy  dla  układów wielowymiarowych  MIMO.  Omawiane  są  regulatory  od  stanu  typu  LQR, 
asymptotyczne obserwatory stanu i regulatory czasooptymalne. Omawiane są wielopętlowe, wielopoziomowe i 
wielowarstwowe struktury systemów sterowania.

WYKŁADY
1. Strojenie regulatorów PID w oparciu o kryteria całkowe (3 godz)
2. Systemy wielowymiarowe, sterowalność, kryteria sterowalności (3 godz)
3. Obserwowalność, kryteria obserwowalności, dualność (3 godz)



4. Asymptotyczne obserwatory Luenbergera, Filtr Kalmana (3 godz)
5. Regulatory wielowymiarowe LQR i ich strojenie, równanie Riccatiego (3 godz)
6. Modele dyskretne i dyskretne sterowanie minimalnonormowe (3 godz)
7. Problem sterowania czasooptymalnego (3 godz)
8. Wielopoziomowe i wielowarstwowe struktury komputerowych systemów sterowania (3 godz)
9. Wielopętlowe struktury sterowania (kaskada, feedforward) (3 godz)
10. Wielopętlowe struktury sterowania  (IMC, MFC, sterowania adaptacyjnego MRAC, STR) (3 godz) 

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. W.Byrski, Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych, wyd.PAN-AGH, Kraków, 
2007.

2. T.Kaczorek, Teoria sterowania i systemów, WN PWN, Warszawa1999.
3. P.Larminat, Y.Thomas, Automatyka-układy liniowe, 3 tomy, WNT,1983.
4. K.Ogata, Metody przestrzeni stanów w teorii sterowania, WNT, Warszawa, 1974.
5. W. Mitkowski, Stabilizacja systemów dynamicznych, Wyd.AGH, Kraków 1996

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładzie 30

Udział w laboratorium 30

Samodzielne studiowanie zagadnień z wykładu i literatury 15

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15

Przygotowanie do kolokwiów 15

Przygotowanie do egzaminu 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Mechanika techniczna

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.1

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Laboratorium 15 zaliczenie z oceną

Projekt 15 Zaliczenie z oceną

Koordynator dr inż. Bronisław Kurek

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny
Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Fizyka, Matematyka. Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego 
oraz równań różniczkowych zwyczajnych.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

Pr
oj

e
kt

La
b
or

at
or

iu
m

384. Posiada wiedzę na temat sił i reakcji, 
uwalniania od więzów.

AR_W03+++ egzamin +++

385. Posiada wiedzę na temat formułowania 
warunków równowagi.

AR_W03+++ egzamin +++

386. 
Ma wiedzę i zna metody wyznaczania 
prędkości i przyspieszeń punktu 
materialnego i bryły.

AR_W03+++ egzamin +++



387. 

Dysponuje wiedzą z zakresu dynamiki 
punktu materialnego i bryły sztywnej. 
Opisuje i przekształca równania 
dynamiki dowolnego punktu 
materialnego i bryły oraz równania 
równowagi wykorzystując zasadę 
d’Alemberta.

AR_W03+++
AR_W20+++ egzamin +++

388. 

Dysponuje podstawową wiedzą z 
wytrzymałości materiałów. 
Charakteryzuje wytrzymałość prostą i 
złożoną, określa naprężenia 
dopuszczalne i naprężenia 
zmęczeniowe.

AR_W03+++
AR_W20+++

egzamin +++ +++

389. 
Potrafi napisać równania równowagi 
dla różnego rodzaju układów i potrafi 
wyznaczyć reakcje.

AR_U07+++

kolokwia 
zaliczeniowe

pytania i 
sprawozdania 

+++ +++

390. 

Zna podstawowe metody analizy 
dynamiki punktu materialnego i bryły, 
pojęcia mocy, pracy, energii kinetycznej 
i potencjalnej oraz prawa zmian i 
zachowania w odniesieniu do tych 
wielkości

AR_U03+++

kolokwia 
zaliczeniowe

pytania i 
sprawdzające

+++

391. 
Rozwiązuje problemy związane z 
wytrzymałością prostą i złożoną, 
projektuje proste układy mechaniczne.

AR_U07+++

kolokwia 
zaliczeniowe
wykonanie 
projektów

+++ +++

392. 
Dyskutuje dobór metody rozwiązania 
zadania.

AR_U16+++

kolokwia 
zaliczeniowe

pytania i 
sprawozdania z 

ćwiczeń 
laboratoryjnych 
oraz wykonanie 

projektów

+++ +++

393. 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga 
dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu automatyka i robotyka.

AR_K03+++
AR_K07+++

Egzamin
pytania z 
ćwiczeń 

laboratoryjnych

+++ ++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach prezentacji.

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone na podstawie przygotowanych instrukcji i wymagające przedstawienia 
sprawozdania.
Ćwiczenia projektowe prowadzone w oparciu o materiały pomocnicze przygotowane przez prowadzącego zajęcia 
i literaturę z zakresu projektowania.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu oraz laboratorium i projektu. Aby 
zaliczyć laboratorium, należy być obecnym i przygotowanym do zajęć i wykonać wszystkie przewidziane dla kursu 
ćwiczenia oraz sporządzić z nich sprawozdania. Ponadto należy zaliczyć na ocenę pozytywną dwa kolokwia. 
Zaliczenie projektu na podstawie wykonania zadania i jego obrony.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podstawowe pojęcia mechaniki. Zasady statyki. Podstawy redukcji układów sił, redukcja dowolnego układu sił. 
Równowaga układów płaskich i przestrzennych. Elementy kinematyki i dynamiki. Podstawy teorii drgań układów 
mechanicznych. Elementy mechaniki analitycznej.



Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład
Podstawowe pojęcia mechaniki. Zasady statyki. Podstawy redukcji układów sił, redukcja dowolnego układu sił. 
Równowaga  układów  płaskich  i  przestrzennych  –  wyznaczanie  wielkości  podporowych.  Analiza  statyczna 
złożonych układów ciał sztywnych – łuków trójprzegubowych, belek wieloprzęsłowych, słupów, ram i kratownic. 
Siły wewnętrzne w układach prętowych. Równowaga ciał sztywnych z uwzględnieniem tarcia.
Elementy kinematyki punktu materialnego. Metody opisu ruchu punktu materialnego. Klasyfikacja ruchów punktu. 
Ruch złożony punktu. Kinematyka ciała sztywnego, droga, prędkość i przyspieszenie bryły w ruchu postępowym, 
obrotowym, płaskim, kulistym i dowolnym.                                        
Elementy dynamiki punktu materialnego, równania ruchu punktu materialnego. Prawa Newtona.
Pęd i popęd. Zasada pędu i popędu dla punktu materialnego i dla układu punktów materialnych. Kręt.  Zasada 
krętu dla punktu materialnego i dla układu punktów materialnych . Praca, moc, sprawność i energia. Praca siły,  
energia kinetyczna punktu materialnego, układu punktów  materialnych i ciała sztywnego, pole sił i praca w polu 
sił, pole zachowawcze. Zasada równowartości energii kinetycznej  i pracy, zasada zachowania energii. Dynamika 
ciała sztywnego w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim.
Zasada prac przygotowanych. Ilość stopni swobody ruchu układu mechanicznego, przesunięcie  przygotowane, 
praca przygotowana, siły uogólnione, równania równowagi we współrzędnych uogólnionych,  równowaga w zacho-
wawczym polu sił, rodzaje równowagi, zasada Dirichleta. Elementy dynamiki   analitycznej, klasyfikacja więzów, 
ogólne równanie  dynamiki analitycznej, równanie Lagrange’a.
Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów, rodzaje obciążeń, rodzaje naprężeń, naprężenia rzeczywiste i do-
puszczalne, współczynnik bezpieczeństwa, kryterium wytrzymałości i odkształcenia. Proste i złożone przypadki 
wytrzymałościowe. Metoda elementów skończonych dla układów statycznych. Podstawy projektowania wybranych 
elementów konstrukcyjnych. 

 Laboratorium
1. Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego wybranych materiałów konstrukcyjnych.
2. Badanie momentów bezwładności elementów konstrukcyjnych  poddanych zginaniu za pomocą pomiarów 
strzałki ugięcia.
3. Wyznaczanie stałych sprężystych materiału izotropowego.
4. Statyczna próba rozciągania i ściskania metali i innych materiałów konstrukcyjnych.
4. Tarcie cięgien o powierzchnię walcową
5. Drgania wymuszone układu o jednym stopniu swobody.
6. Wyznaczenie mocy maszyny roboczej.

Projekt
1. Projekt kratownicy.

Charakterystyka kratownicy, analiza obciążenia zewnętrznego, wyznaczenie reakcji, określenie sił w 
prętach, określenie kształtu prętów i wyznaczenie wielkości ich przekrojów. Konstrukcja węzłów: sposób 
łączenia i obliczenia wytrzymałościowe. Rysunek węzła.

2. Projekt prostego wału maszynowego.
Analiza obciążenia, wyznaczenie reakcji  w miejscach łożyskowania, widmo siły tnącej i momentu 
gnącego, obliczenia wału równej wytrzymałości. Kształtowanie wału i ustalenie rzeczywistych wymiarów 
pod łożyska, sprzęgła i koła zębate. Rysunek wykonawczy wału w Auto-Cad.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Misiak J.: Mechanika techniczna. T. 1. Statyka. WNT Warszawa 1998.
2.  Misiak J.: Mechanika techniczna. T. 2. Kinematyka i dynamika WNT Warszawa 1998.
3.  Misiak J.: Zadania z Mechaniki ogólnej. Cz. I – III. WNT Warszawa 2005.
4. Engell Z., Giergiel J.: Statryka. Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000.
5. Engel Z.,  Giergiel J.: Kinematyka. Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1988.
6. Engel Z.,  Giergiel J:   Dynamika. Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000.
7. Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. PWN, Warszawa 2000.
8. Misiak J.: Statyka i wytrzymałość materiałów. WNT, Warszawa 1997.
9. Skorupa M., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów dla studentów wydziałów niemechanicznych. Uczelniane 
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków , 1997.
10. Mazanek E.: Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. WNT Warszawa 2008.
11. Dietrych J., Kocańda S., Korewa W.: Podstawy konstrukcji maszyn cz. I,II i III. PWN Warszawa.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/obszarów 
kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta 
[godz.]

Udział w wykładach 30

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15



Samodzielne studiowanie zagadnień będących przedmiotem wykładów 20

Samodzielne przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych 15

Przygotowanie się do kolokwiów zaliczeniowych 15

Udział w zajęciach projektowych 15

Przygotowanie materiałów do projektów i ich wykonanie 15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym 3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Systemy wbudowane w sterowaniu maszyn I

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 15 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Projekt 15 zaliczenie z oceną

Koordynator dr inż. Daniel Król

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

1. Znajomość programowania w językach C oraz C++

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

Pr
oj

e
kt

394. 
Ma wiedzę w zakresie budowy blokowej 
systemu wbudowanego.

AR_W13++
AR_W15+++
AR_W18+++

Kolokwium +++

395. 
Ma wiedzę w zakresie budowy, działania i 
konfiguracji urządzeń peryferyjnych systemu 
wbudowanego.

AR_W05+
AR_W15+++
AR_W18+++
AR_W19+++

Kolokwium +++

396. 
Ma wiedzę w zakresie działania i konfiguracji 
systemu przerwań.

AR_W15+++
AR_W19+++

Kolokwium +++

397. 
Potrafi oprogramować urządzenia peryferyjne 
systemu wbudowanego

AR_U01+++

Kolokwium, 
działający 
program,
projekt

+++ ++



398. Potrafi oprogramować system przerwań AR_U01+++

Kolokwium, 
działający 
program,
projekt

+++ ++

399. 
Potrafi zaimplementować w systemie 
wbudowanym sterowanie układami 
napędowymi

AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U12+++
AR_U18+++

Kolokwium, 
działający 
program,
projekt

+++ ++

400. 
Potrafi zaimplementować w systemie 
wbudowanym oprogramowanie do akwizycji 
przetwarzania danych pomiarowych

AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U12+++
AR_U16++
AR_U18++
AR_U20+

Kolokwium, 
działający 
program,
projekt

+++ ++

401. 
Potrafi zaprojektować i zaimplementować 
interfejs komunikacji człowiek-maszyna

AR_U01+++
AR_U02+++

Kolokwium, 
działający 
program,
projekt

+++ ++

402. 
Potrafi zaprojektować, zaimplementować i 
przetestować aplikację w systemie 
wbudowanym

AR_U01+++
AR_U02+++

Projekt +

403. 
Ma świadomość ważności tworzenia 
niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań 
systemów sterowania

AR_K02++
AR_K07++

Kolokwium,
projekt

++ ++

404. 
Umie współdziałać w ramach zespołu 
projektowego, a także planować i 
koordynować jego pracę.

AR_K04++ Projekt ++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach prezentacji. Laboratorium prowadzone z 
wykorzystaniem kursu na platformie e-learningowej. Konsultacje postępów prac projektowych.

Warunki zaliczenia

Wykład:
Zaliczony na podstawie zaliczenia z laboratorium oraz projektu.

Laboratorium:
Kolokwium w połowie oraz na koniec semestru. Obecność obowiązkowa na zajęciach laboratoryjnych. Ocenę 
podnosi aktywność na zajęciach.

Projekt:
Samodzielne przygotowanie projektu oraz jego implementacja w systemie wbudowanym. Przygotowanie i ocena 
dokumentacji projektowej wg podanych założeń.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Budowa blokowa systemu wbudowanego, System przerwań, Budowa działanie oraz konfiguracja urządzeń 
peryferyjnych, Interfejsy komunikacyjne, Systemy sterowania układami napędowymi oraz akwizycji danych 
pomiarowych.

Zajęcia projektowe zorientowane są na realizację kolejnych faz projektu oprogramowania, dedykowanego dla 
systemu wbudowanego.

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład, laboratorium:
1. Narzędzia programistyczne.



2. Budowa blokowa systemu wbudowanego.
3. Rdzeń CISC oraz RISC, instrukcje, przetwarzanie potokowe.
4. Rodzina mikrokontrolerów ARM Cortex.
5. Pamięci RAM, ROM, FLASH, SDRAM.
6. Priorytetowy system przerwań, budowa, konfiguracja programowa.
7. Urządzenia peryferyjne, budowa, konfiguracja programowa.
8. Interfejsy komunikacyjne, budowa, konfiguracja programowa.
9. Sterowniki programowe urządzeń (klawiatury, wyświetlacze, czujniki, przetworniki)
10. Oprogramowanie systemów sterowania układam napędowymi oraz akwizycji danych pomiarowych.

Projekt:
1. Projekt i implementacja dedykowanego oprogramowania dla systemu wbudowanego.
2. Testowanie systemu.
3. Sporządzenie dokumentacji technicznej projektu.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Marek Sawicki, Paweł Wujek, „Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki”, Wydawnictwo BTC, 2011.
2. Rob Toulson, Tim Wilmshurst, „Fast and Effective Embedded Systems Design: Applying the ARM mbed”, 

Newnes, 2012.
3. Yifeng Zhu, „Embedded Systems with ARM Cortex-M3 Microcontrollers in Assembly Language and C”, 

(Second Edition), E-Man Press LLC, 2015
4. Dokumentacje techniczne procesorów NXP dostępne na stronie producenta www.nxp.com

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/obszarów 
kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta 
[godz.]

Udział w zajęciach wykładowych 15

Udział w zajęciach projektowych 15

Udział w zajęciach laboratoryjnych 30

Przygotowanie do laboratorium 15

Przygotowanie projektu oraz dokumentacji technicznej 20

Przygotowanie do kolokwiów 20

Samodzielne studiowanie zagadnień z wykładu i literatury 9

Konsultacje z prowadzącym 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

4.4

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Systemy wizyjne

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 4 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Kursy poprzedzające: „Wstęp do automatyki i robotyki”, „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów”.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
or

at
or

iu
m

405. 

Posiada podstawową wiedzę w zakresie metod 
i sprzętu do akwizycji, przetwarzania i 
wizualizacji obrazów na potrzeby przetwarzania 
w systemach cyfrowych.

AR_W01+
AR_W05+++

egzamin 
laboratorium

+++ +

406. 

Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie 
systemów reprezentacji barwy na obrazach, 
algorytmów z dziedziny przetwarzania 
wstępnego, podstaw matematycznych 
transformat częstotliwościowych obrazu 2D,  
oraz podstawowych metod analizy obrazów.

AR_W01+
AR_W05+++

egzamin 
laboratorium

+++ ++

407. 
Umie samodzielnie zaimplementować algorytmy 
przetwarzania i analizy obrazu w dedykowanym 
środowisku programowym.

AR_U01++
AR_U11+++

AR_U23+

egzamin 
laboratorium
Sprawozdania 

z ćwiczeń 
laboratoryjnych

+++



408. 

Potrafi wskazać kluczowe obszary aplikacyjne 
dla zagadnień przetwarzania i analizy obrazu i 
rozumie jak wielkie znaczenie dla gospodarki i 
środowiska ma ich stosowanie.

AR_K02+++
AR_K05+++
AR_K07+++

egzamin 
laboratorium

+++ +

Stosowane metody dydaktyczne

W trakcie wykładów, prezentacja treści kształcenia odbywa się w oparciu o slajdy przygotowane w formie 
elektronicznej ubogacone analizą przykładów przy pomocy programów demonstracyjnych do przetwarzania 
obrazów. Wybrane zagadnienia dodatkowo omawiane w formie rysunków poglądowych, wykonywanych na tablicy, 
w celu ilustracji szczegółów działania algorytmów. W trakcie wykładu prowadzący zadaje pytania problemowe i 
prowadzi dyskusję ze studentami.

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone na podstawie przygotowanych instrukcji z przykładami i zadaniami do 
samodzielnej realizacji, które należy omówić na dostarczanej karcie sprawozdania. Karty sprawozdań sprawdzane 
są wybiórczo i w razie wykrycia niepoprawnych odpowiedzi, student powtarza wykonanie wybranych fragmentów 
ćwiczenia.

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach zgodnie Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie.

Zaliczenie laboratorium: poprawne wykonanie i oddanie kart sprawozdań do wszystkich ćwiczeń  laboratoryjnych 
oraz zaliczenie na ocenę pozytywną każdego z dwóch kolokwiów obejmujących materiał z wykładu i ćwiczeń 
laboratoryjnych.

Zaliczenie wykładu: uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Kurs obejmuje zagadnienia akwizycji, przetwarzania i analizy obrazów oraz zagadnienia z zakresu architektur 
współczesnych systemów wizyjnych oraz część praktyczną obejmującą implementację algorytmów w 
dedykowanym środowisku programowym.

Treści kształcenia (pełny opis)

Zagadnienia omawiane na wykładzie: 
Budowa narządu wzroku człowieka, elementy sztucznego systemu wizyjnego. Pozyskiwanie obrazów cyfrowych – 
urządzenia, próbkowanie, kwantyzacja. Podstawowe metody przetwarzania obrazów cyfrowych: poprawa jakości 
obrazu, operacje arytmetyczne, filtracja i usuwanie zakłóceń, detekcja krawędzi. Operacje na obrazach binarnych: 
etykietowanie,  operacje  logiczne.  Metody  morfologiczne.   Analiza  obrazów  cyfrowych:  segmentacja,  analiza 
obrazów  barwnych,  wyznaczanie  parametrów  obiektów,  współczynniki  kształtu,  niezmienniki  momentowe, 
podstawowe  metody  rozpoznawania  obiektów.  Przetwarzanie  obrazów  w dziedzinie  częstotliwościowej  - 
transformacja Fouriera.

Tematyka laboratorium:
Podstawowe  operacje  na  obrazach,  przekształcenia  arytmetyczne  i  logiczne,  przekształcenie  look-up-table, 
histogram obrazu, filtracje liniowe - konwolucja obrazów (dyskretny splot dwuwymiarowy), filtracje nieliniowe, 
binaryzacja,  automatyczny  i  ręczny  dobór  progu  binaryzacji,  przekształcenia  morfologiczne,  transformacja 
Fouriera, Transformacja Hougha, współczynniki kształtu.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Tadeusiewicz R., Korohoda P. 1997: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazu, Wyd. Fundacji Postepu 
Telekomunikacji, Kraków (książka dostępna elektronicznie www.bg.agh.edu.pl).

2. Tadeusiewicz R. 1992: Systemy wizyjne robotów przemysłowych, WNT, Warszawa.
3. Wojnar L., Majorek M. 1994: Komputerowa analiza obrazu, Fotobit Design, Kraków.
4. Ostrowski M. 2002: Infomacja obrazowa, WNT 1992, Warszawa.
5. Ritter G.X., Wilson J.N. 2000: Handbook of Computer Vision Algorithms in Image Algebra, CRC Press, Boca 

Raton, Florida, USA.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]



Udział w wykładzie 30

Udział w laboratorium 30

Samodzielne studiowanie zagadnień z wykładu i literatury 10

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

2.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny – Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Zapis i podstawy konstrukcji CAD

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.6

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 5

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 15 Zaliczenie

Laboratorium 30 Zaliczenie z oceną

Projekt 15 Zaliczenie z oceną

Koordynator mgr inż. Tomasz Kołacz

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny
Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z matematyki.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunkowego 
kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
or

at
or

iu
m

Pr
oj

e
kt

409. 

Ma ugruntowaną wiedzę na temat 
możliwości wykorzystania komputerowego 
wspomagania przy rozwiązywaniu zadań 
inżynierskich w zakresie projektowania i 
tworzenia graficznej dokumentacji 
technicznej 

AR_W15+++

Aktywność na 
zajęciach, 
kolokwia, 
test, prace 
domowe

+++

410. 

Potrafi posługiwać się technikami 
komputerowego wspomagania 
projektowania z wykorzystaniem 
wybranego oprogramowania CAD 

AR_U25+++
AR_U03+++

Aktywność na 
zajęciach, 
kolokwia, 
test, prace 
domowe

+++ +++

411. 
Potrafi samodzielnie opracować 
dokumentację graficzną prostego obiektu, 
na podstawie zadanej specyfikacji 

AR_U03+++
AR_U17+++

Aktywność na 
zajęciach, 
kolokwia, 
test, prace 
domowe

+++ +++



412. 
Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i 
podnoszenia swoich kompetencji 
zawodowych 

AR_K01+++

Aktywność na 
zajęciach, 
kolokwia, 
test, prace 
domowe

+++ +++ +++

413. 
Dostrzega możliwości wykorzystania 
rysunku technicznego jako narzędzia 
komunikacji interdyscyplinarnej 

AR_K02+++
AR_K06+++

Aktywność na 
zajęciach, 
kolokwia, 
test, prace 
domowe

+++ +++ +++

Stosowane metody dydaktyczne

Samodzielne  wykonywanie  przez  studentów  ćwiczeń  rysunkowych/projektowych,  wspomagane  instruktażem 
prowadzącego

Warunki zaliczenia

Wykład.
Zaliczenie na podstawie testu końcowego

Laboratorium.
Zaliczenie z oceną. Ocena ustalana na podstawie wyników z kolokwiów sprawdzających umiejętności praktyczne 
rozwijane w trakcie zajęć laboratoryjnych oraz pracy własnej studentów

Projekt.
Zaliczenie z oceną. Ocena ustalana na podstawie prac projektowych wykonanych samodzielnie.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Kurs  ukierunkowany  na  zdobycie  umiejętności  praktycznego  wykorzystania  standardowych  możliwości 
oprogramowania typu CAD (na zajęciach jako reprezentatywne wykorzystywane oprogramowanie AutoCAD) do 
tworzenia  i  modyfikacji  obiektów  w  zakresie  rysunku  dwuwymiarowego  (w  tym  rysunku  technicznego 
elektrycznego),  oraz  poznanie  podstaw  modelowania  trójwymiarowego.  Treść  programu  obejmuje  swym 
zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin ECDL moduł S8(ECDL CAD).

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład 15h:
1. Wiadomości wstępne: arkusze rysunkowe, podziałki, tabliczki, obramowania, linie rysunkowe, pismo techniczne 
2. Konstrukcje geometryczne: wykreślanie podstawowych konstrukcji geometrycznych, linii i łuków stycznych 
3.  Komputerowe  wspomaganie  w  rysunku  technicznym:  środowisko  AutoCAD,  korzystanie  z  podstawowych 
narzędzi rysunkowych i edycyjnych  rysunku, dodawanie napisów i wymiarów, przygotowanie do wydruku 
4. Rzutowanie: odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny, rzutowanie prostokątne, układ rzutni, rozmieszczenie 
rzutów na arkuszu, rzuty aksonometryczne
5. Przekroje: widoki, przekroje, kłady, przerwania, kreskowanie przekrojów
6.  Wymiarowanie  i  tolerancje:  ogólne  zasady  wymiarowania,  linie  wymiarowe,  linie  pomocnicze,  liczby 
wymiarowe, rozmieszczanie wymiarów, wymiarowanie łuków, średnic, promieni, kątów, tolerowanie wymiarów, 
dodatkowe  oznaczenia  na  rysunkach:  tolerancje  kształtu  i  położenia,  chropowatość  powierzchni,  oznaczenia 
powłok i obróbki cieplnej
7. Rysowanie połączeń części: rysowanie połączeń nierozłącznych, rysowanie połączeń rozłącznych
8. Rysunek techniczny elektryczny:  obowiązujące normy, symbole,  czytanie i  rysowanie planów i  schematów 
elektrycznych

Laboratorium ogólne 30h:
1. Uruchamianie AutoCADa, Ekran, Przestrzeń, Jednostki, Granice, Tworzenie nowego rysunku, Otwarcie rysunku, 
Zapis rysunku na dysku, Zamknięcie rysunku, Koniec pracy,
2. Sterowanie warstwami, Wyświetlanie warstw wg nazwy, stan i właściwości warstwy, wybór warstwy obiektu,  
Warstwa 0, Import plików do rysunku, Eksport rysunku do plików innego formatu
3. Podstawowe obiekty AutoCADa – odcinek,  punkt,  okrąg,  łuk,  polilinia,  elipsa,  prostokąt,  wielobok,  spline,  
rozmieszczanie  punktów  wzdłuż  ścieżki,  tryb  skokowy  poruszania  kursorem,  Wybieranie  obiektów, 
Wykorzystywanie uchwytów
4.  Kopiowanie  obiektów  i  elementów  w  obrębie  rysunku,  pomiędzy  rysunkami,  Przesuwanie  obiektów  i 
elementów, Usuwanie, Obracanie, Skalowanie, Rozciąganie obiektów
5. Lustro, Kopiowanie równoległe, Przycinanie obiektów przy użyciu innych obiektów rysunku, Tworzenie szyku, 
Przedłużanie i zmiana długości
6.  Fazowanie  narożników,  zaokrąglane  narożników,  Edytowanie  polilinii  i  elementów  złożonych,  Rozbijanie 
obiektów, Konwertowanie do polilinii
7.  Mierzenie  odległości  i  kątów,  Mierzenie  powierzchni,  Zmiana  warstwy  oraz  cech  obiektów,  Przypisywanie 
właściwości jednego obiektu innym obiektom rysunku, Ustawianie, zmiana typu linii, grubości, koloru obiektów



8. Wstawianie i edycja tekstu, Style tekstu, Zmiana stylu oraz czcionki obiektów tekstowych
9. Tworzenie wymiarów, Style wymiarowania, Zmiana stylu oraz czcionki obiektów wymiarowania, Wstawianie 
tolerancji geometrycznej,
10. Tworzenie bloków, wstawianie bloków do rysunku, Zapisywanie bloków, Biblioteki bloków
11.  Wykorzystywanie  arkuszy  przestrzeni,  modelu  i  papieru,  Tworzenie  i  modyfikacja  przestrzeni  modelu, 
Tworzenie,  wykorzystanie  i  określanie  skali  rzutni,  Dodawanie  tabelki  rysunku,  wybieranie  drukarki,  Wydruk 
całości lub części rysunku w skali lub dopasowanego do rozmiaru strony,
12. Widoki ortogonalne, Orbita swobodna i ograniczona, Perspektywa, Style wizualne, wprawianie w ruch
13.  Modelowanie  szkieletowe,  ściankowe  i  bryłowe,  Elementy  płaskie  w  przestrzeni,  Poziom  i  wysokość 
pogrubienia, Zmiana położenia obiektów w przestrzeni, Szyk 3D
14. Bryły proste, Bryły złożone, Przyczepianie układu współrzędnych do ścianki bryły, Ścinanie i zaokrąglanie 
krawędzi, Przekrój, Przecięcie
15. Tworzenie i korzystanie z rzutni, Przydatne narzędzia – Szkic, kopia bezpieczeństwa, rysunki na pasku zadań.

Projekt 15h:
Indywidualne tematy typowych, niewielkich zadań projektowych realizowane będą przez studentów w drugiej 
połowie semestru

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003
2. J. Czepiel – AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011
3. A. Jaskulski – „AutoCAD 2016/LT2016/360 : kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 
3D”, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2016
4. B. Lisowski, U. Łaptaś, M. Skaza – „Zdajemy egzamin ECDL CAD - Kompendium wiedzy i umiejętności”
5. M. Rogulski – „ECDL CAD”
6. J. Czepiel – AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 3D. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012
7. G. Wojnar, P. Czech, P. Folęga – Komputerowy zapis konstrukcji w przestrzeni trójwymiarowej z 
wykorzystaniem programu AutoCAD. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach 60

Przygotowanie do zajęć i kolokwiów, samodzielne tworzenie projektów 65

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym 
przygotowaniem zawodowym

4.4

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Zabezpieczenia procesów technologicznych

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.9

Punkty ECTS 3 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 3 Semestr 6

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 15 zaliczenie

Laboratorium 15 zaliczenie z oceną

Projekt 15 zaliczenie z oceną

Koordynator mgr inż. Łukasz Kras

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości w zakresie matematyki, fizyki, metrologii, elektroniki, elektrotechniki, znajomość j. 
angielskiego w stopniu min. średnim, umiejętność posługiwania się pakietem Office, ważne badania lekarskie 
i ubezpieczenie OC umożliwiające wejście na teren Grupa Azoty SA.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

Pr
oj

e
kt

414. 

Student wymienia najważniejsze 
rozwiązania dla systemów automatyki 
podstawowej i zabezpieczeniowej 
stosowane w przemyśle procesowym. 
Rozróżnia standardy wykonania 
elementów pomiarowych, separujących, 
logicznych i elementów wykonawczych 
pracujących w fizycznych strukturach 
realizujących zaprojektowane funkcje 
bezpieczeństwa.

AR_W21+++

Kolokwium i 
kontrolne 

odpytanie ustne 
w laboratorium, 
pomiarowym, 

egzamin 
końcowy.

++ ++ ++



415. 

Student wymienia układy analityki 
cieczowej i gazowej stosowane do 
systemów zabezpieczenia życia i zdrowia 
ludzi na instalacjach produkcyjnych. 
Definiuje i charakteryzuje metody 
fizykochemiczne wykorzystywane w 
urządzeniach analityki. Zna zasady 
doboru i projektowania prostych i 
złożonych systemów toksykometrycznych 
i eksplozymetrycznych. Wymienia 
rozwiązania i uznanych producentów 
urządzeń do pomiarów gazometrycznych.

AR_W20+++
AR_W21+++

Kolokwium i 
kontrolne 

odpytanie ustne 
w laboratorium, 
pomiarowym, 

egzamin 
końcowy.

++ ++ ++

416. 

Student zna historię rozwoju 
bezpieczeństwa funkcjonalnego, wskazuje 
najczęstsze przyczyny awarii 
przemysłowych, określa i przewiduje 
możliwe skutki wystąpienia awarii, zna 
zasady postępowania w sytuacji 
wystąpienia zdarzenia awaryjnego. 
Określa standardy zarządzania 
bezpieczeństwem funkcjonalnym w 
zakładach produkcyjnych. Zna 
podstawowe metody analityczne i 
probabilistyczne do identyfikacji i 
definiowania scenariuszy awaryjnych. 
Określa wymagania dotyczące zasada 
BHP podczas przebywania i pracy w 
zakładach dużego ryzyka wystąpienia 
poważnych awarii. Określa swoją rolę w 
społeczeństwie zorientowaną na 
uświadamianie, przeciwdziałanie 
powstawaniu awarii i wypadków, metod 
redukcji skutków ich wystąpienia.

AR_W21+++
AR_W23+++

Kolokwium i 
kontrolne 

odpytanie ustne 
w laboratorium, 
pomiarowym, 

egzamin 
końcowy.

+++ + +

417. 

Student zna historię rozwoju technik 
przeciwwybuchowych w przemyśle 
procesowym. Zna najważniejsze akty 
prawne i dyrektywy regulujące 
wymagania dla urządzeń przeznaczonych 
do pracy w strefach zagrożonych 
wybuchem. Rozróżnia i definiuje sposoby 
zapewnienia przeciwwybuchowości 
urządzeń elektrycznych, charakteryzuje 
różne struktury układów pomiarów i 
sterowania. Zna zasady doboru, 
eksploatacji i oznakowania urządzeń 
przeznaczonych do pracy w strefach Ex. 
Definiuje wymagania i standardy jakie 
stawiane są przez systemy prawne dla 
urządzeń w wykonaniu 
przeciwwybuchowym  na całym świecie. 
Definiuje funkcje jednostek 
notyfikowanych przy ocenie i certyfikacji 
urządzeń i systemów do pracy w strefach 
Ex. Zna zasady doboru urządzeń, 
projektowania układów zasilania, 
pomiarów i sterowania w strefach Ex.

AR_W21+++
AR_W23+++
AR_W24+++

Kolokwium i 
kontrolne 

odpytanie ustne 
w laboratorium, 
pomiarowym, 

egzamin 
końcowy.

+++ + +



418. 

Potrafi czytać i analizować dokumentację 
procesową, zna standardy jej 
opracowywania, stosowane symbole i 
oznaczenia na schematach PID. Potrafi 
wykonać analizę bezpieczeństwa na 
podstawie dokumentacji, zna źródła 
pozyskiwanie danych 
niezawodnościowych urządzeń, określa 
programy komputerowe wspomagające 
wykonanie analizy bezpieczeństwa 
węzłów produkcyjnych. Potrafi szacować 
skutki wystąpienia awarii, zna techniki 
zapobiegania ich powstawaniu i 
minimalizowania strat. Potrafi wykonać i 
weryfikować poziom SIL dla układów 
realizujących funkcje bezpieczeństwa.

AR_U01+++
AR_U05+++
AR_U28+++

Kolokwium w 
laboratorium, 

sprawozdanie z 
ćwiczeń 

laboratoryjnych 
i projektu

+++ ++

419. 

Potrafi zidentyfikować wymagania 
stawiane projektantom i użytkownikom 
funkcji bezpieczeństwa w strefach 
zagrożonych wybuchem przez dyrektywy 
i normy zharmonizowane. Zna zasady 
klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem, 
ich oznaczania zgodnie z wymaganiami 
dyrektywy ATEX, znakowania urządzeń 
przeznaczonych do pracy w strefach Ex. 
Analizuje i opracowuje dokumentację 
techniczną dla układów zasilania i 
sterowania w strefach Ex.

AR_U01+++
AR_U05+++
AR_U23+++
AR_U24+++
AR_U28+++

Kolokwium w 
laboratorium, 

sprawozdanie z 
ćwiczeń 

laboratoryjnych 
i projektu

+++ ++

420. 

Ma świadomość ważności i rozumienia 
pozatechnicznych aspektów wiedzy i 
działalności inżynierskiej  w tym jej 
wpływu na środowisko i odpowiedzialność 
za podejmowane decyzje. Umie pracować 
w zespole, analizuje dane z zakresu 
elektryki automatyki jak i branż 
powiązanych (technologicznej, 
mechanicznej), umie pracować 
kreatywnie. Ma świadomość konieczności 
stosowania zasad przepisów i 
obowiązujących norm, rozporządzeń 
wewnętrznych przedsiębiorstwa, dobrej 
praktyki inżynierskiej.

AR_K02+++
AR_K03+++
AR_K04+++
AR_K07+++

Aktywność 
podczas 

wykładów, 
laboratoriów, 

wizyty na 
instalacjach 

produkcyjnych

+++ ++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykłady w formie prezentacji multimedialnej, rekomendowane branżowe czasopisma i portale internetowe. 
Laboratorium pomiarowe realizowane w części na terenie zakładu produkcyjnego, zajęcia prowadzone na 
instalacjach produkcyjnych, praca na rzeczywistych modelach z użyciem przemysłowych urządzeń elektrycznych.

Warunki zaliczenia

Wykład:
Zaliczony na podstawie zaliczenia z laboratorium oraz projektu.

Laboratorium:
Kolokwium w połowie oraz na koniec semestru. Obecność obowiązkowa na zajęciach laboratoryjnych. Ocenę 
podnosi aktywność na zajęciach.

Projekt:
Samodzielne przygotowanie projektu oraz jego implementacja w systemie wbudowanym. Przygotowanie i ocena 



dokumentacji projektowej wg podanych założeń.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem funkcjonalnym w przemyśle ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań dla urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w strefach 
zagrożonych wybuchem. Zorientowany jest na praktyczne aspekty projektowania, eksploatacji i zarządzania 
bezpieczeństwem funkcjonalnym, z którymi spotykają się inżynierowie w przemyśle procesowym. Studenci 
poznają praktyczną widzę z zakresu automatyki zabezpieczeniowej tak, by nabyć umiejętności zarządzania 
bezpieczeństwem funkcjonalnym na każdym etapie cyklu jego życia od projektu do wycofania z eksploatacji 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61508 i PN-EN 61511.

Treści kształcenia (pełny opis)

W ramach modułu zajęcia są prowadzone w formie wykładu (15 godzin), zajęć laboratoryjnych (15 godzin) oraz 
projektu (15 godzin).

WYKŁADY (15 godzin):

1. Bezpieczeństwo funkcjonalne – wprowadzenie (1 godz.)
Podstawowe definicje i pojęcia związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym, opis źródeł zagrożeń i ich skutków w 
życiu i działalności przemysłowej człowieka, historia i krótka analiza najpoważniejszych awarii przemysłowych. 
Zasady postepowania w przypadku wystąpienia małych i poważnych awarii przemysłowych.
2. Systemy i akty prawne w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom (1 godz.)
Przedstawienie i omówienie najważniejszych aktów prawnych i norm sektorowych dotyczących elektrycznych, 
elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym. 
3. Teoria i podstawy przeciwwybuchowości (2 godz.)
Podstawowe definicje i pojęcia związane z teorią przeciwwybuchowości. Akty prawne i dyrektywy obowiązujące w 
UE i na świecie dla urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. 
Nieelektryczne urządzenie przeciwwybuchowe. Ogólne warunki wystąpienia pożaru i wybuchu, teoria wybuchów 
gazowych i pyłowych, zasady klasyfikacji stref Ex, znakowanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
zasady doboru i projektowaniu urządzeń do stref Ex, rola jednostek notyfikowanych w certyfikacji maszyn i 
urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach Ex.
4. Analizy zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, scenariusze awaryjne (2 godz.)
Wprowadzenie do zasad przeprowadzania i dokumentowania jakościowej i ilościowej analizy zagrożeń, matryca i 
graf ryzyka, metody identyfikacji i analizy scenariuszy awaryjnych. Podstawy analizy niezawodnościowej: pojęcia, 
metody i techniki przeprowadzania analiz zagrożeń i ryzyka (WHAT-IF, Wstępna analiza zagrożeń PrHA, FTA – 
Fault Tree Analysis HAZOP – Hazard and Operabilit analisys).
5. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level) (1 godz.)
Definicje nienaruszalności bezpieczeństwa, przywołania normy PN EN 61508 dla systemów automatyki 
zabezpieczeniowej, redukowanie ryzyka i rola warstw zabezpieczeń, analiza warstw zabezpieczeń, determinacja 
poziomu SIL dla funkcji bezpieczeństwa.
6. Praktyczne rozwiązania obwodów zasilania, pomiarów i sterowania dla urządzeń pracujących w pyłowych i 
gazowych strefach zagrożonych wybuchem (2 godz.)
Rodzaje osłon stosowanych dla urządzeń Ex, stopień ochrony IP, teoria iskrobezpieczeństwa, zasady 
projektowania i dopuszczenia do eksploatacji układów elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Rola 
separacji galwanicznej, ochrony przeciwprzepięciowej, ekranowania i  ekwipotencjalizacji w układach Ex, 
elektryczność statyczna. Przykłady rozwiązań urządzeń Ex stosowanych w przemyśle procesowy.
7. Podstawy analityki cieczowej i gazowej. Aparatura eksplozymetryczna w świetle wymagań dyrektywy ATEX. 
Toksykometryczne i eksplozymetryczne systemy zabezpieczeń. (2 godz.)
Pojęcia podstawowe: rodzaje mieszanin, granice wybuchowości, stężenia mieszanin, NDS, NDSCH, NDSP. 
Przenośne i stacjonarne urządzenia gazometryczne, proste i rozbudowane systemy toksykometryczne i 
eksplozymetryczne. Wymagania stawiane przez dyrektywę ATEX dla urządzeń i systemów eksplozymetrycznych.
8. Wpływ standardów zabezpieczeń na poziom ryzyka procesowego. (2 godz.)
Wymagania dyrektywy 96/82/WE (SEVESO III) dla zakładów dużego ryzyka, standardy zarządzania 
bezpieczeństwem, cykl życia bezpieczeństwa, zarządzanie i ochrona danych procesowych w rozproszonych 
systemach komputerowych klasy PLC, DCS, ESD. Bezpieczeństwo przemysłowych sieci komputerowych.
9. Gościnny wykład osoby z przemysłu, jednostki notyfikowanej lub członka komitetu IEC w zakresie 
bezpieczeństwa funkcjonalnego i systemów zarządzania bezpieczeństwem w zakładach o podwyższonym i dużym 
stopniu ryzyka wystąpienia poważnej awarii. (2 godz.)

LABORATORIUM POMIAROWE (15 godz.)

1. Wprowadzenie do laboratorium.
Podstawowe szkolenie z zasad jakie obowiązują na terenie Grupy Azoty SA w Tarnowie, omówienie podstawowych 
zagrożeń, mediów niebezpieczny, sposobów nadawania i odwoływania alarmów, zasad postępowania na wypadek 
awarii chemicznej. Omówienie merytoryczne ćwiczeń warunki zaliczenia zajęć laboratoryjnych. (2 godz.)
2. Analiza i omówienie wybranych scenariuszy awaryjnych na przykładzie dokumentacji prawdziwej awarii 
przemysłowej. (2 godz.)
Przedstawienie i omówienie form dokumentacji procesowej, opisów technologicznych, schematów PID oraz zasad 
ich tworzenia i czytania, raportów generowanych z systemów komputerowych DCS i ESD. Analiza przyczyn awarii, 



identyfikacja scenariuszy awaryjnych, analiza skutków awarii w kryteriach strat majątkowych, utraty zdolności 
produkcyjnych i strat w ludziach. Zajęcia prowadzone w Sali wykładowej.
3. HAZOP – analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (2 godz.)
Szczegółowe omówienie zasad przeprowadzenia analizy, ról poszczególnych członków interdyscyplinarnego 
zespołu analitycznego. Przeprowadzenie części analizy HAZOP na przykładzie wybranej instalacji produkcyjnej 
Grupa Azoty SA w Tarnowie. Opracowanie i kalibracja matrycy ryzyka, opracowanie kart analizy. Zajęcia 
prowadzone w Sali wykładowej.
4. Determinacja poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL dla układów automatyki zabezpieczeniowej. (2 
godz.)
Na przykładzie rzeczywistych układów automatyki zabezpieczeniowej opracowanie dokumentacji struktur 
fizycznych obwodów oraz przeprowadzenie determinacji poziomu SIL dla całego układu. Praca z dokumentacją 
producenta urządzeń, metody empiryczne weryfikacji poziomu SIL. Zajęcia prowadzone w Sali wykładowej.
5. Urządzenia elektryczne przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
Prezentacja urządzeń automatyki pomiarowej w wykonaniu przeciwwybuchowym.  Montaż i testy różnych struktur 
fizycznych układów pomiaru i sterowania. Pomiary RLC elementów układów, opracowanie dokumentacji 
odbiorowej na zgodność z wymaganiami ATEX dla wybranych konfiguracji rzeczywistych obwodów elektrycznych. 
Zajęcia prowadzone w laboratorium Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o. (2 godz.)
6. Pomiary fizykochemiczne
Prezentacja urządzeń analityki cieczowej i gazowej. Sposoby sporządzania gazów wzorcowych, testy różnego 
rodzaju cel pomiarowych urządzeń toksykometrycznych i eksplozymetrycznych. Zajęcia prowadzone w 
laboratorium Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o. (2 godz.)
7. Wizyta na wybranych instalacjach produkcyjnych w Grupa Azoty.
Zapoznanie się z technologią produkcyjną, prezentacja sterowni systemów komputerowych, zasad kontroli i 
prowadzenia ruchu produkcyjnego. Zapoznanie się fizycznymi strukturami układów automatyki procesowej i 
automatyki zabezpieczeniowej. (min 3 godz.)

ĆWICZENIA PROJEKTOWE (15 godz.):

Tematy projektów wybierane są przez studentów po zakończeniu cyklu wykładów w połowie semestru. Wybierane 
są z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego i przeciwwybuchowości i oparte będą o rzeczywiste obiekty 
pracujące na instalacjach produkcyjnych (np. w Grupie Azoty SA). W zależności od stopnia posiadanej przez 
studentów wiedzy technicznej projekty mogą być realizowane na zasadzie odtwarzania dokumentacji, ale 
preferowane będą projekty, które przeznaczane będą do realizacji. Odpowiedzialność za poprawność techniczną i 
merytoryczną dokumentacji weźmie na siebie zleceniodawca projektu. Ze względu na możliwy zakres tematów 
laboratoryjnych przewiduje się pracę w grupach 2 – 3 osobowych.

1. Projekt układów automatyki zabezpieczeniowej dla wybranych części instalacji produkcyjnych (np. dla Grupy 
Azoty SA)
2. Analiza zagrożeń wybranych węzłów produkcyjnych instalacji przemysłowej.
3. Opracowanie dokumentacji odbiorowej układów w wykonaniu przeciwwybuchowym na podstawie powierzonej 
dokumentacji technicznej i pomiarów wykonanych na etapie montażu układów.
4. Opracowanie dokumentacji jakościowej dla szaf sterowniczych systemów klasy PLC lub DCS na podstawie 
zatwierdzonego przez zamawiającego Planu kontroli i Badań oraz powierzonych dokumentacji technicznych.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. PN-EN 61508 - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych 
elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem

2. PN-EN 61511-1 „Bezpieczeństwo funkcjonalne. Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora 
przemysłu procesowego. Część 1: Schemat, definicje, wymagania dotyczące systemu, sprzętu i 
oprogramowania.”

3. PN-EN 61511-2 „Bezpieczeństwo funkcjonalne. Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora 
przemysłu procesowego. Część 2: Wskazówki do stosowania PN-EN 61511-1.”

4. PN-EN 61511-3 „Bezpieczeństwo funkcjonalne. Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora 
przemysłu procesowego. Część 3: Wskazówki do określania poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa.”

5. Kosmowski K.T.: An approach for assessment of influence factors and risk control strategies in safety 
management of industrial systems. In: Risk Management and Human Reliability in Social Context (Ed. I. 
Svedung, G.M. Cojazzi - ESReDa). Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities 2001.

6. Kosmowski K.T.: Niezawodność człowieka. W: „Zapobieganie stratom w przemyśle” (red. A.S. 
Markowski):, część III: „Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym”, rozdz.5. Łódź: Wydawnictwo 
Politechniki Łódzkiej 2001.

7. Dr., PE, CSP Sam Mannan:  Lees' Loss Prevention in the Process Industries
8. Kosmowski K. T. (red.): Functional Safety Management in Critical Systems. Fundacja Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
9. Bezpieczeństwo funkcjonalne: awers i rewers. T. Missala. Pomiary Automatyka Robotyka 1/2008.
10. Functional Safety and Explosion Protection. Fundamentals of functional safety in accordance with IEC 

61508 and how it is linked to applications in hazardous areas by Andre Fritsch.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/obszarów 
kształcenia

nauki techniczne



Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta 
[godz.]

Udział w zajęciach wykładowych 15

Udział w zajęciach projektowych 15

Udział w zajęciach laboratoryjnych 15

Przygotowanie do laboratorium 10

Przygotowanie projektu oraz dokumentacji technicznej 10

Przygotowanie do kolokwiów 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.8

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

2.4

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 10.9

Punkty ECTS 2 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 3 Semestr 6

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr Małgorzata Szczerbińska-Byrska, doc. PWSZ

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Zaliczony przedmiot z grupy społeczno-humanistycznych.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunko-

wego 
kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny efektów 

kształcenia

Typ 
zajęć

W
yk

ła
d

421. 
Rozumie powiązania informatyki z innymi obszarami nauki 
(prawa) oraz konieczność przenoszenia dobrych praktyk 
(zasad uczciwości) na grunt automatyki i robotyki.

AR_W24+++ zaliczenie +++

422. 
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia 
pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej 
w zakresie regulacji prawnych.

AR_W23+++ zaliczenie +++

423. 
Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności 
intelektualnej, prawa patentowego oraz problemów 
prawnych w automatyce i robotyce.

AR_W24+++ zaliczenie +++

424. 
Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu 
aktualizacji swojej wiedzy z zakresu nauk prawnych.

AR_U01+++ zaliczenie +++



425. 
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania 
się.

AR_K01+++ zaliczenie +++

426. 
Ma świadomość ważności i rozumienia pozatechnicznych 
aspektów i skutki działalności inżyniera – automatyka i 
robotyka w zakresie aspektów prawnych.

AR_K02+++
AR_U23+++

zaliczenie +++

427. 
Ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej i 
zasad prawa.

AR_K04+++
AR_K07+

zaliczenie +++

428. 
Zna aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania podmiotu 
gospodarczego

AR_W25+++ zaliczenie +++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład częściowo konwencjonalny, a częściowo problemowy z aktywnym udziałem studentów.

Warunki zaliczenia

Wykład z zaliczeniem. Do otrzymania zaliczenia konieczna jest obecność na wykładach oraz przygotowania 
zaliczeniowego referatu na wybrany przez prowadzącego lub przez studenta temat.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Treścią przedmiotu jest przybliżenie studentom automatyki i robotyki wpływu regulacji prawnych na wykonywany 
w przyszłości zawód. Ponadto przedstawienie podstawowych aktów prawnych z zakresu własności intelektualnej 
regulujących korzystanie z dóbr informatycznych będących wynikiem pracy twórczej 

Treści kształcenia (pełny opis)

1. Wpływ technologii informatycznych na prawo autorskie.
2. Prawo komputerowe. Oprogramowanie „open source” w świetle prawa.
3. Prawna ochrona baz danych.
4. Ochrona danych osobowych w systemie prawa.
5. Ochrona danych osobowych w internecie.
6. Prawne aspekty podpisu elektronicznego.
7. Ochrona topografii układów scalonych.
8. Prawne aspekty e – biznesu.
9. Prawo własności intelektualnej w dobie internetu.
10. Internet w instytucjach publicznych.
11. Prawne zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
12. Obrót dobrami niematerialnymi (umowy).
13. Naruszenie własności intelektualnej.
14. Przestępczość komputerowa.
15. Cywilnoprawna ochrona przedmiotów własności intelektualnej.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. „Ochrona własności intelektualnej”, praca pod red. P.Steca, Branta 2011;
2. „Prawo własności intelektualnej”, praca pod red. M.Załuckiego, Delfin 2010;
3. „Prawo autorskie i prawa pokrewne” praca pod red. M. Poźniak – Niedzielskiej, Branta 2007;
4. R.Sikorski, „Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych”, Warszawa 2006;
5. Obowiązujące ustawy i inne akty prawne.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładach 30



Samodzielnie przygotowanie referatu 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.2

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Algorytmy optymalizacji

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 6

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość algebry liniowej i podstawowych pojęć rachunku macierzowego w przestrzeni skończenie wymiarowej, 
znajomość programowania w języku Matlab oraz w języku C, C++.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d

La
b
o
ra

to
ri
u
m

429. 
Zna i rozumie pojęcia związane z problematyką 
optymalizacji i potrzebę jej stosowania w 
projektowaniu.

AR_W06+++ Kolokwium +++ +

430. Zna metodologie programowania liniowego. AR_W01+++ Kolokwium +++ ++

431. 
Zna metody bezgradientowe i gradientowe 
programowania nieliniowego (optymalizacji 
statycznej) w przestrzeni Rn.

AR_W01+++
AR_W06+++

Kolokwium, 
Sprawozdania

+++ +++

432. 
Zna metodykę uwzględniania ograniczeń w 
programowaniu nieliniowym (optymalizacji 
statycznej i dynamicznej).

AR_W01+++
AR_W06+++

Kolokwium. 
Sprawozdania

+++ +++



433. 
Umie wykorzystać profesjonalne biblioteki 
programowe do obliczeń optymalizacyjnych.

AR_U01++
AR_U10++
AR_U16++

Sprawozdania + +++

434. 

Umie sformułować zadanie optymalizacji do 
danego procesu fizycznego.
Umie zaprogramować zadanie optymalizacji 
statycznej w języku wysokiego poziomu 
wybierając właściwą metodę i wykonując 
dokumentację.

AR_U10++
AR_U11++
AR_U16++

Sprawozdania + +++

435. 
Umie wykonać porównanie różnych metod 
optymalizacji i wykonać testy porównawcze.

AR_U10++
AR_U11++
AR_U16++

Kolokwium, 
Sprawozdania

+ +++

436. 
Zna rolę pakietów optymalizacyjnych we 
współczesnej nauce i technice i rolę zastosowań 
informatyki.

AR_K02++ Kolokwium +++ +

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład konwencjonalny (multimedialny).

Laboratorium: programowa realizacja różnych metod optymalizacji, porównanie wydajności i czasochłonności 
metod dla różnych zadań w przestrzeni wielowymiarowej, Benchmarki.

Warunki zaliczenia

Wykład: test zaliczeniowy/kolokwium. Laboratorium: Oceny z wykonanych ćwiczeń i sprawozdań. Samodzielnie 
wykonanie aplikacji. Do otrzymania zaliczenia ocena musi być pozytywna. Prowadzenie listy obecności na 
wykładach. Jeżeli jest obecność na wszystkich wykładach i test zaliczeniowy jest zdany w pierwszym terminie, a 
ocena z Laboratorium wynosi co najmniej 3.5, to ocena końcowa z egzaminu może być podniesiona o pół stopnia.
Jeżeli jest obecność na wszystkich wykładach – ocena końcowa podnoszona jest o pół stopnia w stosunku do  
średniej oceny z testu zaliczeniowego i z zaliczenia z laboratorium.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Treścią przedmiotu jest wiedza dotycząca metodologii znajdowania ekstremum skalarnych wskaźników jakości w 
przestrzeniach wielowymiarowych bez ograniczeń i z ograniczeniami i umiejętność oprogramowania własnych 
uniwersalnych pakietów do optymalizacji.

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład:
1. Wielowymiarowe przestrzenie liniowe i funkcje wielowymiarowe (liniowe i nieliniowe), pojęcie pochodnej 
kierunkowej, gradientu i minimum kierunkowego, kierunki ortogonalne i kierunki sprzężone, metody 
ortogonalizacji i odwracania układu współrzędnych. Metody minimalizacji na prostej, metody ekspansji, 
kontrakcji, aproksymacji kwadratowej, sześciennej, metoda złotego podziału.
2. Metody programowania liniowego (simpleksu), metody programowania nieliniowego - metody minimalizacji 
funkcji skalarnej: bezgradientowe, gradientowe.
3. Metody uwzględniania ograniczeń w przestrzeni poszukiwań.
4. Elementy optymalizacji dynamicznej.

Laboratorium:
1. Testowanie metod programowania liniowego z wykorzystaniem pakietów public domain,
2. Wykonanie indywidualne pakietów programowych do:
3. Minimalizacji na prostej bez ograniczeń, dla funkcji wypukłej z wykorzystaniem metody ekspansji,
4. kontrakcji, aproksymacji kwadratowej, sześciennej, metoda złotego podziału.
5. Metod Hooka-Jeevesa, Rosenbrocka, Gausa-Seidela, Powella, Gradientu prostego, Najszybszego
6. spadku, Gradientu sprzężonego, Flecher-Powell-Davidona, Levenberga-Marquardta.
7. Rozszerzenie pakietów  na metody z ograniczeniami (wewnętrzna funkcja kary).

Literatura podstawowa i uzupełniająca



1. W. Findeisen, J. Szymanowski,  W. Wierzbicki – „Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji”, PWN 1977, 
Warszawa.
2. W. Grega – „Metody optymalizacji”.Skrypt AGH
3. S. Sieniutycz, Z. Szwast –„Praktyka obliczeń optymalizacyjnych”
4. Górecki H.: Optymalizacja i sterowanie systemów dynamicznych, Kraków, 2006
5. Górecki H., Fuksa S., Korytowski A., Mitkowski W. – „Sterowanie optymalne w systemach liniowych z kwa-
dratowym wskaźnikiem jakości”

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [godz.]

udział w zajęciach – wykład (30 godz.) + laboratorium (30 godz.) 60

przygotowanie do laboratorium 10

przygotowanie sprawozdań 24

przygotowanie do kolokwium 20

samodzielna praca z literaturą, wykładami 10

konsultacje z prowadzącym 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Badania operacyjne

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 6

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość języków programowania: Matlab, C++.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody sprawdzania 
i kryteria oceny efektów 

kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

437. 
Zna tematykę badań operacyjnych i ich 
zastosowań w optymalizacji.

AR_W01+++

Testy z wykładu, 
egzamin, kolokwium 

zaliczeniowe, 
implementacja 

algorytmów

+++

438. 
Zna i rozumie metody pozwalające 
podejmować optymalne decyzje.

AR_W02+++

Testy z wykładu, 
egzamin, kolokwium 

zaliczeniowe , 
implementacja 

algorytmów 
optymalizacji 

dyskretnej, analiza 
wyników 

eksperymentów 
obliczeniowych w 

formie dokumentacji.

+++



439. 

Umie zanalizować i rozwiązać typowe 
zadania optymalizacji klasycznej i 
kombinatorycznej. Potrafi stworzyć model 
matematyczny rzeczywistego zagadnienia 
optymalizacyjnego.

AR_W02 +++

Testy z wykładu, 
egzamin, kolokwium 

zaliczeniowe. 
Implementacja 

stanowiska 
laboratoryjnego do 

badania zastosowania 
metod optymalizacji 

dyskretnej w 
rozwiązywaniu 

przykładów 
rzeczywistych 
problemów 

optymalizacyjnych, 
opracowanie 

uzyskanych wyników 
w formie pisemnej.

+++ ++

440. 
Umie pracować indywidualnie oraz w 
zespole.

AR_U02++

Zespołowa 
implementacja 

stanowiska 
badawczego. 

Określenie wkładu 
indywidualnego w 

dokumentacji

++

441. 
Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną  
(literaturową) do opisu rzeczywistego 
zagadnienia optymalizacyjnego.

AR_U01++
AR_U11++

Analiza literatury pod 
kątem stosowanych 

metod dla wybranego 
zagadnienia 

optymalizacyjnego 
wyników w formie 

pisemnej.

++

442. 
Potrafi stworzyć prezentację 
przedstawiającą metodę rozwiązania 
postawionego zagadnienia.

AR_U04+++

Prezentacja 
opracowanego modelu 

zagadnienia 
rzeczywistego.

+++

443. 

Sprawnie posługuje się jednym z języków 
programowania w celu implementacji 
algorytmu realizującego  opracowaną 
metodę optymalizacji rzeczywistego 
zagadnienia optymalizacyjnego.

AR_U11+++
AR_U12+++

Implementacja 
algorytmów i 
stanowiska 

laboratoryjnego , 
opracowanie 
dokumentacji 

oprogramowania.

+++

444. 
Dostrzega możliwość wykorzystania 
poznanej wiedzy w praktyce.

AR_K02++

Opracowanie modelu 
rzeczywistego 
zagadnienia 
optymalizacji 
dyskretnej.

++ ++

Stosowane metody dydaktyczne

Zajęcia modułu prowadzone są w postaci wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunki zaliczenia

Średnia ocen z dwóch kolokwiów z wykładu, oraz ćwiczeń laboratoryjnych przy czym wszystkie oceny muszą być 
pozytywne.

Treści kształcenia (skrócony opis)

1. Problematyka badań operacyjnych.
2. Zagadnienia optymalnej trasy.



3. Metody i algorytmy badań operacyjnych: modele liniowe.
4. Metody i algorytmy badań operacyjnych: planowanie sieciowe.
5. Metody i algorytmy badań operacyjnych: programowanie dyskretne.
6. Metody i algorytmy badań operacyjnych: przepływ w sieciach transportowych.
7. Metody i algorytmy badań operacyjnych: problemy przydziału
8. Metody i algorytmy badań operacyjnych: problem.
9. Metody i algorytmy badań operacyjnych: szeregowanie zadań.
10. Programowanie dynamiczne.
11. Algorytmy inspirowane przez naturę w optymalizacji kombinatorycznej.

Treści kształcenia (pełny opis)

WYKŁAD

1. Problematyka badań operacyjnych (2. godz)
Rys historyczny, sformułowanie zadań badań operacyjnych, podstawowe pojęcia.
2. Zagadnienia optymalnej trasy (2 godz.)
Algorytmy grafowe i macierzowe.
3. Metody i algorytmy badań operacyjnych: modele liniowe (3 godz.)
Modele programowania liniowe w wersji prymalnej i dualnej, simpleks, zagadnienie transportowe.
4. Metody i algorytmy badań operacyjnych: planowanie sieciowe (3 godz.)
Metody amerykańskie, metoda potencjałów MPM, wykres Gantta, praktyczne zastosowanie planowanie 
sieciowego, graf stochastyczny PERT.
5. Metody i algorytmy badań operacyjnych: programowanie dyskretne (2 godz.)
Metoda podziału i ograniczeń, algorytm Landa i Doiga.
6. Metody i algorytmy badań operacyjnych: przepływ w sieciach transportowych (2 godz.)
Własności przepływów, wyznaczanie maksymalnego i minimalnego przepływu w sieciach transportowych, 
algorytm Forda-Fulkersona, praktyczne zastosowania.
7. Metody i algorytmy badań operacyjnych: problemy przydziału (4 godz.)
Sformułowanie problemu przydziału przy liniowym i kwadratowym wskaźniku jakości, metoda węgierska, 
algorytmy stosowane w rozwiązaniu QAP, praktyczne zastosowania
8. Metody i algorytmy badań operacyjnych: problem komiwojażera (4 godz.)
Sformułowanie problemu, metoda Eastmana, metoda Little'a, metoda kompozycji łacińskiej, praktyczne 
zastosowanie.
9. Metody i algorytmy badań operacyjnych: szeregowanie zadań (4 godz.)
Sformułowanie zagadnień, kryteria optymalności uszeregowania zadań, algorytmy dokładne (Johnsona, 
Browna-Łomnickiego), metody przybliżone (Palmera, Gupty, CDS , NEH).
10. Programowanie dynamiczne (2 godz.)
Zasada optymalności Bellmana, przykłady zastosowań, zagadnienie plecakowe.
11. Algorytmy inspirowane przez naturę w optymalizacji kombinatorycznej (2 godz.):
Algorytmy stadne (PSO, algorytm pszczeli, algorytm mrówkowy, algorytm świetlika, algorytm karalucha, 
algo-rytm kukułki)

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
1. Modele liniowe: Prymalny i dualny algorytm simpleks, zagadnienie transportowe  (4 godz)
2. Algorytmy poszukiwania optymalnej drogi w grafie (2 godz)
3. Planowanie sieciowe, metody opracowane w USA i we Francji (4 godz)
4. Metoda podziału i ograniczeń (2 godz)
5. Algorytmy wyznaczania optymalnego przepływu w sieciach transportowych (4 godz)
6. Algorytm węgierski (2 godz)
7. Algorytmy rozwiązywania problemu komiwojażera (4 godz)
8. Algorytmy harmonogramowania sekwencji operacji (4 godz.)
9. Modelowanie złożonych, rzeczywistych zagadnień optymalizacyjnych (4 godz.)

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Burkard R.E., Çela E., Pardalos P.M., Pitsoulis L., The quadratic assignment problem, Handbook of 
Combinatorial Optimization, 1998. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
2. Cormen T.C., Leiserson Ch.E., Rivest R.L., Stein C.: Wprowadzenie do algorytmów. WNT, Warszawa 2007
3. Filipowicz B.: Badania operacyjne. Wybrane metody obliczeniowe i algorytmy. Cz. 1. Wydawnictwo ABART, 
Kraków 2007.
4. Filipowicz B.: Matematyczne modelowanie zagadnień decyzyjnych. Cz 1. Wydawnictwa AGH, Kraków 1998.
5. Goldberg D. E.: Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley 
Publishing Company, 1989; tłum. Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. WNT, Warszawa, 1995.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]



Udział w wykładach 30

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30

Rozwiązywanie zadanych problemów, przygotowanie do kolokwium 
zaliczeniowego

20

Samodzielnie przygotowanie się do testu z wykładu 20

Przygotowanie do egzaminu 25

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS5

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Komputerowe systemy sterowania

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 6

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Projekt 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Jan Duda

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw teorii sterowania i regulacji oraz metod modelowania i identyfikacji procesów 
technologicznych. Wiedza na temat systemów operacyjnych i systemów SCADA, umiejętność programowania.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d

Pr
oj

e
kt

445. 
Ma wiedzę na temat metod matematycznych i 
numerycznych wykorzystywanych w systemach 
sterowania komputerowego.

AR_W01+
egzamin, 

wykonanie 
projektu

+ +

446. 
Ma wiedzę na temat urządzeń i komponentów 
komputerowych systemów automatyki.

AR_W18++
AR_W19+++
AR_W20+++
AR_W21++

egzamin +++

447. 
Ma szczegółową wiedzę na temat architektury i 
oprogramowania systemów automatyki, w tym 
sterowników mikroprocesorowych.

AR_W15++
AR_W18++

AR_W19+++
AR_W20+++

aktywność na 
wykładzie, 
wykonanie 
projektu

++ ++

448. 
Ma elementarną wiedzę w zakresie systemów i 
sieci komputerowych stosowanych w 
automatyce przemysłowej.

AR_W13+++
egzamin, 

wykonanie 
projektu

++ +++



449. 
Posiada orientację w trendach rozwojowych 
komputerowych systemów automatyki.

AR_W21+++
egzamin, 

wykonanie 
projektu

+++ +

450. 
Potrafi zaprojektować i wykonać prostą 
aplikację dla potrzeb sterowania (regulacja 
klasyczna, filtracja cyfrowa, itp.).

AR_U13+++
AR_U15+++
AR_U17++
AR_U19 ++

wykonanie 
projektu ++

451. 

Potrafi identyfikować i ocenić istotność barier 
ekonomicznych i informatycznych wdrażania 
zaawansowanych algorytmów przetwarzania 
danych w sterowaniu.

AR_U23+++
wykonanie 
projektu

+++

452. 

Rozumie złożoność problemów sterowania, 
znaczenie niezawodności sterowania dla 
środowiska i ekonomiki oraz odpowiedzialność 
informatyka za niezawodność systemów 
komputerowych automatyki.

AR_K02+++
AR_K07+++ egzamin, +++

453. 

Rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy i 
współdziałania z zespołami automatyków dla 
efektywnego wdrażania metod sterowania 
komputerowego.

AR_K01++ egzamin ++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład z aktywizacją studentów (odpytywanie), projekt z samodzielną realizacją zadania z cotygodniowymi 
konsultacjami.

Warunki zaliczenia

Wykład:
Egzamin.

Projekt:
Prezentacja wykonanego projektu ze sprawdzeniem samodzielności realizacji - zaliczane na ocenę.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Struktura funkcjonalna i sprzętowa komputerowych systemów sterowania. Funkcje i struktura oprogramowania 
systemów sterowania nadrzędnego: wielozadaniowość, rozproszone przetwarzanie danych, uwarunkowania 
czasowe, systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Algorytmy zaawansowanego przetwarzania sygnałów w 
sterowaniu. Systemy rejestracji alarmów. Algorytmy monitoringu, modelowania, identyfikacji, optymalizacji 
statycznej, sterowania bezpośredniego i nadrzędnego w wielozadaniowych kompleksowych systemach 
sterowania.. Sterowanie ekspertowe i systemy ekspertowe.

Treści kształcenia (pełny opis)

Cele sterowania (niezawodność, jakość, optymalność) i sposoby ich realizacji. Podstawowe sposoby sterowania: 
logiczne (przekaźnikowe) i ciągłe (synchroniczne cyfrowe). Rola informacji o właściwościach obiektu (modele 
dynamiki i statyki procesu). Wymagania pomiarowe i znaczenie niezawodności pomiarów. Dekompozycja zadań 
sterowania: sterowanie bezpośrednie i nadrzędne – metody zapewnienia wymaganej niezawodności, struktury 
sprzętowe. Sterowanie w układzie zamkniętym i kompensacja zakłóceń w układzie otwartym. 
Cyfrowa regulacja PID – odmiany algorytmu, zasady doboru parametrów, filtracja cyfrowa dla potrzeb regulacji. 
Regulacja nadrzędna obiektów wielowymiarowych – struktury regulacji, problemy sprzężeń skrośnych, 
niezawodności pomiarów, niepewności modeli procesu. Regulacja optymalna – zasady stabilizacji stanu i regulacji 
predykcyjnej, praktyczne możliwości ich stosowania.  Optymalizacja punktu pracy – problemy obliczeniowe, 
dostępność modeli matematycznych, korzyści wynikające z optymalizacji. Algorytmiczne techniki nadzorowania – 
przetwarzanie danych procesowych dla potrzeb nadzorowania (algorytmy detekcji zdarzeń i klasyfikacji sytuacji 
procesowych), systemy alarmowania, zasady nadzorowania i sterowania ekspertowego (systemy ekspertowe w 
sterowaniu). Bariery wdrażania zaawansowanych algorytmów sterowania komputerowego w systemach 
automatyki.

Literatura podstawowa i uzupełniająca



Podstawowa:
1. A.Niederliński: Komputerowe systemy sterowania, WNT, Warszawa 1985
2. J.T.Duda: Modele matematyczne, struktury i algorytmy nadrzędnego sterowania komputerowego. WND 

AGH, Kraków 2003

Pomocnicza:
1. K.Mańczak: Identyfikacja wielowymiarowych obiektów sterowania, WNT, Warszawa, 1979, R.K.Otnes, 

L.Enochson: Analiza numeryczna szeregów czasowych. WNT, Warszawa 1978
2. J. Mulawka: Systemy ekspertowe. WNT, Warszawa 1997; , Literatura firmowa.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładach 30

Udział w zajęciach projektowych 30

Przygotowanie do egzaminu 20

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie się do konsultacji 
projektowych 

20

Samodzielna realizacja projektu 25

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Systemy monitoringu i SCADA

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 6

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Student rozpoczynający moduł powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu: systemów sterowania 
cyfrowego, mechanizmów wymiany danych w systemie WINDOWS oraz sieci przemysłowych.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce
-nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d

La
b
o
ra

to
ri
u
m

454.
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu architektury 
sprzętowo-programowej wielopoziomowych, 
komputerowych systemów sterowania, 
monitorowania i nadzoru.

AR_W13++
AR_W14+++
AR_W15++

Kolokwium 
wykładowe

+++ +

455.
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu 
projektowania, realizacji i testów komputerowych 
systemów monitorowania i nadzoru procesów 
przemysłowych.

AR_W13+++
AR_W14+++

Kolokwium 
wykładowe

+++ ++

456.
Ma podstawową wiedzę z zakresu spełnienia 
wymogów niezawodności, bezpieczeństwa i 
ergonomii w projektowaniu komputerowych  
systemów monitorowania i nadzoru.

AR_W21+++
AR_W23++

Kolokwium 
wykładowe

+++ ++



457.
Potrafi zaprojektować i uruchomić fragment 
aplikacji SCADA realizujący postawione zadanie  z 
zakresu animacji obiektów graficznych, funkcji 
skryptowych i alarmów.

AR_U03+++
AR_U10+++
AR_U11++
AR_U12++

AR_U13+++
AR_U17++

AR_U18+++

Kolokwium
laboratoryjne

++ +++

458.
Potrafi skonfigurować i uruchomić zaawansowane 
elementy systemu SCADA (trendy historyczne, 
receptury).

AR_U10+++
AR_U11++
AR_U12++

AR_U13+++
AR_U17++

AR_U18+++

Kolokwium
laboratoryjne

++ +++

459.
Potrafi skonfigurować i uruchomić mechanizm 
wymiany danych pomiędzy aplikacją SCADA i 
zewnętrznym elementem (inna aplikacja, 
sterownik PLC).

AR_U10+++
AR_U11++
AR_U12++

AR_U13+++
AR_U17++

AR_U18+++

Kolokwium
laboratoryjne

++ +++

460.
Zna i rozumie rolę systemów monitorowania i 
nadzoru w bezpiecznym użytkowaniu złożonych 
systemów technicznych.

AR_K02++
AR_K07+++

Kolokwium 
wykładowe

+++ +

Stosowane metody dydaktyczne

Klasyczny wykład i laboratorium prowadzone z użyciem środowiska WONODERWARE INTOUCH wersja 10.

Warunki zaliczenia

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen z kolokwiów z wykładu i z laboratorium.

Wykład:
Na ostatnim wykładzie jest organizowane kolokwiów zawierające 3 wyrywkowe pytania z całego materiału. 
Warunkiem zaliczenia kolokwium jest otrzymanie co najmniej 1.5 punktu na 3 możliwe.

Laboratorium:
Podczas zajęć są zorganizowane 3 kolokwia polegające na wykonaniu pod nadzorem prowadzącego podanego w 
zadanym krótkim czasie, nie znanego wcześniej zadania z testowanego zakresu. Za wykonania można otrzymać 
od 0 do 1 punktu (punktacja co 0.1 punktu w zależności od zaawansowania wykonania). Warunkiem otrzymania 
zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 1.5 punktu (maksymalna ilość punktów: 3.0).

Treści kształcenia (skrócony opis)

Treścią modułu jest zapoznanie studentów z zasadami budowy i uruchamiania komputerowych systemów 
monitorowania i nadzoru (systemów SCADA) które są jednym z najważniejszych komponentów cyfrowych 
systemów sterowania. W ramach modułu zostaną przekazane zarówno wiadomości ogólne, jak też duża ilość 
informacji szczegółowych i praktycznych. Część praktyczna obejmuje 10 ćwiczeń laboratoryjnych  z zakresu 
budowy i uruchamiania aplikacji SCADA z wykorzystaniem środowiska WONDERWARE INTOUCH wersja 10. 

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład:
 1. Podstawowe pojęcia wstępne związane z systemami SCADA.
 2. Podstawowe informacje o sieciach przemysłowych z punktu widzenia ich zastosowań w systemach 

monitorowania i nadzoru. Podstawowe cechy użytkowe i topologie sieci. Przykłady sieci przemysłowych: 
PROFIBUS, PROFINET.

 3. Zasady konstrukcji systemu SCADA z punktu widzenia zapewnienia wysokiej niezawodności jego 
działania. Spełnienie podstawowych wymagań ergonomii podczas projektowania systemów 
monitorowania i nadzoru na poziomie całej sterowni, pojedynczej stacji operatorskiej i pojedynczego 
ekranu.

 4. Podstawowe elementy aplikacji SCADA i zasady ich konfiguracji na przykładzie WONDERWARE INTOUCH:
 4.1. Elementy graficzne i zasady ich użycia: ekrany, elementy proste (linie, kształty, teksty, przyciski) i 

złożone (komórki, symbole, trendy, kontrolki ActiveX, bitmapy). Animacja elementów i jej 
powiązanie ze zmiennymi.

 4.2. Zmienne systemowe, wewnętrzne i globalne: typy, parametry, pola, zasady konfiguracji.
 4.3. Zdarzenia i alarmy: ogólne zasady obsługi i konfiguracja alarmów, alarmy dyskretne i analogowe 



(zakresowy, odchyleniowy, prędkościowy), inhibitory alarmów.
 4.4. Wymiana danych pomiędzy aplikacją SCADA i innym elementem: sterownikiem PLC, środowiskiem 

MATLAB lub arkuszem kalkulacyjnym.
 4.5. Trendy historyczne: układ sprzętowo-programowy realizacji, zasady definiowania i konfiguracji.
 4.6. 4.6.Język QuickScript: podstawowe grupy instrukcji, zmienne lokalne, interpretacja programu.
 4.7. Skrypty: typy skryptów (aplikacyjne, okien, klawiszowe, warunkowe, zmiany wartości zmiennych, 

funkcje).
 4.8. Funkcje wbudowane środowiska INTOUCH.
 4.9. Receptury: typy, zasady konfiguracji i użycia w aplikacji.

 5. Przykłady praktycznej realizacji systemów monitorowania i nadzoru: rozproszony system monitorowania i 
nadzoru stacji redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego w woj. Podkarpackim, system SCADA dla linii 
produkcyjnej opakowań blaszanych w zakładzie CAN-PACK w Brzesku, system SCADA dla górniczego 
kombajnu ścianowego KSW 1140E.

Ćwiczenia laboratoryjne:
1. INTOUCH – wstęp, definiowanie najprostszych obiektów graficznych
2. Skrypty-wstęp
3. Trendy bieżące
4. Alarmy
5. Wymiana danych DDE
6. Trendy historyczne
7. Skrypty-zmienne lokalne, instrukcje złożone, wykorzystanie funkcji wbudowanych
8. Wymiana danych ze sterownikiem PLC GE FANUC
9. Wymiana danych ze sterownikiem SIEMENS SIMATIC
10. Receptury

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Notatki z wykładów i laboratorium
2. Bailey D., Wright E. „Practical SCADA for industry” 2003
3. Jakuszewski R. „Programowanie systemów SCADA Proficy HMI/SCADA iFIX – różne wydania z lat 2005, 

2006, 2009
4. Sacha K. „Sieci miejscowe PROFIBUS” Wyd Mikom 1998
5. Systemy pomocy środowiska „Intouch”

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładach i laboratorium 60

Samodzielne studiowanie materiałów z wykładu i  laboratorium, konsultacje u 
prowadzącego  

20

Przygotowanie się do kolokwiów 45

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Systemy wbudowane w procesach przemysłowych II

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 6

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 15 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Projekt 15 zaliczenie z oceną

Koordynator dr inż. Daniel Król

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

1. Znajomość programowania w językach C oraz C++
2. Podstawowa znajomość systemów wbudowanych
3. Podstawowa znajomość algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
or

at
or

iu
m
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oj

e
kt

461. 
Ma wiedzę w zakresie systemów akwizycji i 
przetwarzania danych pomiarowych

AR_W05+++
AR_W13+

AR_W15+++
Kolokwium +++

462. 
Ma wiedzę w zakresie wbudowanych 
systemów sterowania inteligentnymi 
rzeczami.

AR_W15+++
AR_W18+++
AR_W19+++

Kolokwium +++

463. 
Ma wiedzę w zakresie działania 
wbudowanego systemu operacyjnego w tym 
systemy czasu rzeczywistego.

AR_W13+++
AR_W15+++

Kolokwium +++



464. 
Ma wiedzę w zakresie wykorzystania sieci 
bezprzewodowych w Internecie rzeczy

AR_W13+++
AR_W15+++

Kolokwium +++ ++

465. 
Potrafi zaimplementować w systemie 
wbudowanym inteligentny system 
diagnostyczno-pomiarowy

AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U12+++
AR_U16+++
AR_U18+++
AR_U20+++

Kolokwium, 
działający 
program,

+++ ++

466. 
Potrafi oprogramować komunikację 
bezprzewodową w urządzeniach Internetu 
rzeczy

AR_U14+++
Kolokwium, 
działający 
program,

+++ ++

467. 
Potrafi zaprojektować i zaimplementować 
interfejs komunikacji człowiek-maszyna

AR_U01+++
AR_U02+++

Kolokwium, 
działający 
program

+++ ++

468. 
Potrafi zaprojektować, zaimplementować i 
przetestować aplikację Internetu rzeczy

AR_U01+++
AR_U02+++

Projekt +++

469. 
Ma świadomość ważności tworzenia 
niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań 
Internetu rzeczy

AR_K02++
AR_K07++

Kolokwium, 
projekt

++ +

470. 
Umie współdziałać w ramach zespołu 
projektowego, a także planować i 
koordynować jego pracę.

AR_K04++ Projekt +

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach prezentacji. Laboratorium prowadzone z 
wykorzystaniem kursu na platformie e-learningowej. Konsultacje postępów prac projektowych.

Warunki zaliczenia

Wykład:
Zaliczony na podstawie zaliczenia z laboratorium oraz projektu.

Laboratorium:
Kolokwium w połowie oraz na koniec semestru. Obecność obowiązkowa na zajęciach laboratoryjnych. Ocenę 
podnosi aktywność na zajęciach.

Projekt:
Samodzielne przygotowanie projektu oraz jego implementacja w systemie wbudowanym. Przygotowanie i ocena 
dokumentacji projektowej wg podanych założeń.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wbudowane systemy sterowania, Systemy akwizycji danych pomiarowych, Systemy czasu rzeczywistego, Cyfrowe 
przetwarzanie sygnałów w systemie wbudowanym, Sieci bezprzewodowe w Internecie rzeczy, Inteligentne czujniki 
i systemy diagnostyczne.

Zajęcia projektowe zorientowane są na realizację kolejnych faz projektu oprogramowania, dedykowanego dla 
systemu wbudowanego.

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład, laboratorium:
1. Wbudowane systemy sterowania.
2. Systemy akwizycji, przetwarzania i wizualizacji danych pomiarowych.
3. Cyfrowe przetwarzanie sygnału w systemie wbudowanym z użyciem instrukcji DSP.



4. Wielozadaniowość i wielowątkowość.
5. Systemy czasu rzeczywistego.
6. Interfejsy komunikacji człowiek-maszyna
7. Wykorzystanie sieci bezprzewodowych w Internecie rzeczy (WiFi, Bluetooth, Bluetooth LE).
8. Technologie NFC, RFID, EPC.
9. Inteligentne czujniki i systemy diagnostyczno-pomiarowe.

Projekt:
1. Projekt i implementacja dedykowanego oprogramowania dla systemu wbudowanego.
2. Testowanie systemu.
3. Sporządzenie dokumentacji technicznej projektu.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Michael Miller, „Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat”, 
PWN, 2016

2. Rob Toulson, Tim Wilmshurst, „Fast and Effective Embedded Systems Design: Applying the ARM mbed”, 
Newnes, 2012.

3. Dokumentacje techniczne procesorów NXP dostępne na stronie producenta www.nxp.com

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/obszarów 
kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta 
[godz.]

Udział w zajęciach wykładowych 15

Udział w zajęciach projektowych 15

Udział w zajęciach laboratoryjnych 30

Przygotowanie do laboratorium 10

Przygotowanie projektu oraz dokumentacji technicznej 30

Przygotowanie do kolokwiów 15

Samodzielne studiowanie zagadnień z wykładu i literatury 9

Konsultacje z prowadzącym 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

4.4

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kinematyka i dynamika robotów

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.9

Punkty ECTS 6 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 6

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień z „Podstaw automatyki”, „Podstaw robotyki”, „Programowania sterowników PLC”.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri
u
m

471. 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane 
z robotyką.

AR_W02+++
AR_W07+++
AR_W22+++

Egzamin +++

472. 
Zna i rozumie działanie podstawowego układu
regulacji wykorzystywanego w robotach.

AR_W19+++
AR_W20+++

Egzamin +++

473. 
Posiada wiedzę związaną z opisem kinematyki 
i dynamiki dla łańcuchów kinematycznych
robotów.

AR_W03+++
AR_W07+++
AR_W16+++

Egzamin +++

474. 
Potrafi zrealizować, przy pomocy dostępnych 
narzędzi programistycznych, badania symulacyjne 
układu regulacji robota.

AR_U09+++
AR_U22+++

Wykonanie 
ćwiczeń 

laboratoryjnych
+++



475. 
Potrafi zaprojektować i zrealizować sterownik dla 
robota przemysłowego.

AR_U09+++
AR_U13+++
AR_U17+++
AR_U19+++

Wykonanie 
ćwiczeń 

laboratoryjnych
+++

476. 
Potrafi zaprogramować działanie robota 
przemysłowego z wykorzystaniem dostępnego 
języka programowania.

AR_U09+++
Wykonanie 

ćwiczeń 
laboratoryjnych

+++

477. 
Zna rolę i potrzebę wykorzystania robotów we
współczesnych systemach przemysłowych.

AR_K02++ Egzamin ++

Stosowane metody dydaktyczne

Prezentacja treści kształcenia na wykładzie w formie wyjaśniania zagadnień teoretycznych oraz przeprowadzania 
przykładowych obliczeń i innych metod rozwiązywania zagadnień praktycznych. Przedstawienie zadań 
problemowych do samodzielnego rozwiązania na laboratorium, pomoc studentom w ich rozwiązywaniu poprzez 
udzielanie odpowiednich wskazówek, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym stosowanym przez 
studentów (prawidłowa obsługa, pomoc w implementacji doradzanie w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań).

Warunki zaliczenia

Laboratorium: do otrzymania oceny pozytywnej z laboratorium niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń obejmujące: 
pozytywne zdanie kolokwium ustnego (ocena co najmniej 3.0), poprawne wykonanie ćwiczenia (ocena kropka lub 
plus) oraz oddanie sprawozdania na następnych zajęciach. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń w pierwszym terminie 
oraz zebranie odpowiedniej ilości ocen „plus” za wykonanie pozwala na podniesienie oceny z laboratorium o 1⁄2 
stopnia lub cały stopień.

Wykład: egzamin.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Treścią modułu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami kinematyki oraz dynamiki robotów.

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład:
1. Cele i zadania stawiane robotom przemysłowym. Rodzaje złączy kinematycznych. Para kinematyczna. Łańcuch 
kinematyczny. Stopnie swobody łańcucha kinematycznego.
2. Dokładność i powtarzalność pozycjonowania.
3. Klasyfikacja kinematyki. Przestrzenie robocze.
4. Układy pomiarowe położenia i prędkości. Napędy robotów.
5. Układ sterowania robota – serwomechanizm. Wpływ rodzaju regulatora na dokładność pozycjonowania. 
Pozycjonowanie w przestrzeni konfiguracyjnej.
6. Pozycjonowanie w przestrzeni kartezjańskiej. Proste i odwrotne zadanie kinematyki. Notacja 
Denavita-Hartenberga.
7. Kinematyka prędkości. Jakobian manipulatora.
8. Generowanie trajektorii prostoliniowej w przestrzeni zadaniowej (kartezjańskiej).
9. Dynamika napędu.
10. Równania dynamiki dla robota. Formalizm Lagrange’a i Newtona-Eulera.
11. Sposoby pozycjonowania i języki programowania robotów.

Ćwiczenia laboratoryjne:
1. Badanie symulacyjne serwomechanizmu liniowego i nieliniowego
2. Programowanie pneumatycznego robota przemysłowego
3. Programowanie elektrycznego robota przemysłowego FANUC
4. Programowanie laboratoryjnego robota ROB3
5. Symulacyjne badanie robota typu SCARA
6. Prototypowanie sterownika dla napędu elektrycznego
7. Prototypowanie prostego sterownika dla robota przemysłowego typu SCARA
8. Programowanie kołowego robota mobilnego

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. J.Craig: Wprowadzenie do robotyki: mechanika i sterowanie, WNT, Warszawa, 1993
2. Morecki, Knapczyk: Podstawy robotyki: teoria i elementy manipulatorów i robotów, WNT, Warszawa, 2002



3. K.Kozłowski, P.Dutkiewicz, M.Wróblewski: Modelowanie i sterowanie robotów, PWN, Warszawa, 2003
4. M.W.Spong, M.Vidyasagar: Dynamika i sterowanie robotów, WNT, Warszawa, 1997

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładach i laboratorium 60

Samodzielne studiowanie materiałów z wykładu i laboratorium, konsultacje u 
prowadzącego  

20

Przygotowanie się do kolokwiów 40

Przygotowanie się do egzaminu 30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

4.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Konstrukcja i programowanie robotów

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 6 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 6

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 egzamin

Laboratorium 45 zaliczenie z oceną

Koordynator dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień z „Podstaw automatyki”, „Podstaw robotyki”, „Programowania sterowników PLC”.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce
-nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri
u
m

478. 

Dysponuje wiedzą na temat zasad 
konstrukcji,
sterowania i programowania stacjonarnych
robotów przemysłowych.

AR_W02+++
AR_W07+++
AR_W22+++

Egzamin +++

479. 

Zna i rozumie sposoby implementacji 
podstawowych funkcji związanych ze
sterowaniem i programowaniem robotów 
przemysłowych.

AR_W19+++
AR_W20+++

Egzamin +++

480. 
Dysponuje wiedzą na temat metod 
tworzenia
równań opisujących dynamikę robotów.

AR_W01+++
AR_W03+++
AR_W07+++

Egzamin +++



481. 
Potrafi zrealizować podstawowe 
oprogramowanie
dla sterownika robota.

AR_U09+++
AR_U11+++

AR_U13+
AR_U22+++

Wykonanie 
ćwiczeń 

laboratoryjnych
+++

482. 
Potrafi wykorzystać nowoczesne środowiska
sprzętowo-programistyczne wspomagające
proces prototypowania sterowników.

AR_U13+++
AR_U17+++

Wykonanie 
ćwiczeń 

laboratoryjnych
+++

483. 
Potrafi  zrealizować  podstawowe  rozkazy 
języka
programowania dedykowanego dla robota.

AR_U09+++
AR_U11+++

Wykonanie 
ćwiczeń 

laboratoryjnych
+++

484. 
Zna rolę i potrzebę wykorzystania robotów 
we
współczesnych systemach przemysłowych.

AR_K02++ Egzamin ++

Stosowane metody dydaktyczne

Prezentacja treści kształcenia na wykładzie w formie wyjaśniania zagadnień teoretycznych oraz przeprowadzania 
przykładowych obliczeń i innych metod rozwiązywania zagadnień praktycznych. Przedstawienie zadań 
problemowych do samodzielnego rozwiązania na laboratorium, pomoc studentom w ich rozwiązywaniu poprzez 
udzielanie odpowiednich wskazówek, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym stosowanym przez 
studentów (prawidłowa obsługa, pomoc w implementacji doradzanie w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań).

Warunki zaliczenia

Laboratorium: do otrzymania oceny pozytywnej z laboratorium niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń obejmujące: 
pozytywne zdanie kolokwium ustnego (ocena co najmniej 3.0), poprawne wykonanie ćwiczenia (ocena kropka lub 
plus) oraz oddanie sprawozdania na następnych zajęciach. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń w pierwszym terminie 
oraz zebranie odpowiedniej ilości ocen „plus” za wykonanie pozwala na podniesienie oceny z laboratorium o 1⁄2 
stopnia lub cały stopień.

Wykład: egzamin.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Treścią modułu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami konstrukcji i programowania robotów.

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład:
1. Klasyfikacja kinematyki i  przestrzenie robocze. Układy pomiarowe położenia i  prędkości.  Wpływ sposobów 
przenoszenia ruchu na zakresy robocze.
2. Struktury sprzętowe układów sterownia robotów. Układ sterowania robota – serwomechanizm. Wpływ rodzaju 
regulatora na dokładność pozycjonowania.
3. Wykorzystanie systemów szybkiego prototypowania dSPACE do projektowania i testowania sterowników dla 
robotów przemysłowych.
4. Oprogramowanie wspomagające projektowanie stanowiska zrobotyzowanego – RoboGuide
5. Pozycjonowanie w przestrzeni konfiguracyjnej. Bazowanie robota oraz koordynacja prędkości.
6. Pozycjonowanie w przestrzeni kartezjańskiej. Równania kinematyki prostej i  odwrotnej dla wybranych klas 
robotów (RPP, RRR, SCARA).
7. Kinematyka prędkości.
8. Algorytmy generowania i realizacji trajektorii w przestrzeni zadaniowej.
9. Dynamika robota. Sterowanie z wykorzystaniem modelu dynamiki.
10. Sterowanie ze sprzężeniem wyprzedzającym.
11. Sterowanie pozycyjno-siłowe.

Ćwiczenia laboratoryjne:
1. Zaprojektowanie i przetestowanie działania (przy wykorzystaniu systemu dSPACE i oprogramowania
Matlab/Simulink) w pełni funkcjonalnego oprogramowania dla sterownika robota przemysłowego IRp i SCARA
2. Opracowanie podstawowych rozkazów języka programowania.
3. Programowanie robota przemysłowego FANUC
4. ROBOGUIDE – symulacja działania robota FANUC w środowisku 3D; generowanie programu dla rzeczywistego 



robota

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. M.W.Spong, M.Vidyasagar: Dynamika i sterowanie robotów, WNT, Warszawa, 1997
2. K.Kozłowski, P.Dutkiewicz, W.Wróblewski: Planowanie zadań i programowanie robotów, Wyd. Polit. 

Poznańskiej, 1999
3. G.G.Kost: Układy sterowania robotów przemysłowych, Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice, 2000
4. K.Kozłowski, P.Dutkiewicz, W.Wróblewski: Modelowanie i sterowanie robotów, PWN, Warszawa, 2003

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładach i laboratorium 75

Samodzielne studiowanie materiałów z wykładu i laboratorium, konsultacje u 
prowadzącego  

30

Przygotowanie się do kolokwiów 20

Przygotowanie się do egzaminu 25

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 3.0

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

4.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Maszyny sterowane numerycznie CNC

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.6

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 6

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 45 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

1. Znajomość algebry liniowej i rachunku macierzowego
2. Znajomość podstaw automatyki

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

485. Ma wiedzę z zakresu podstaw obróbki ubytkowej AR_W04++
kolokwium 

zaliczeniowe
++

486. 
Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy 
obrabiarek CNC 

AR_W06+
AR_W07+++
AR_W19++

kolokwium 
zaliczeniowe

+++

487. 
Ma wiedzę z zakresu konstrukcji, układów 
napędowych i pomiarowych stosowanych w 
obrabiarkach CNC

AR_W08++
AR_W11+++
AR_W16+++
AR_W19++

kolokwium 
zaliczeniowe

+++

488. 
Ma wiedzę z zakresu materiałów narzędziowych, 
stosowanych powłok ochronnych a także 
systemów narzędziowych

AR_W04+++
kolokwium 

zaliczeniowe
+++



489. 
Ma wiedzę z zakresu woieloosiowych centrów 
obróbkowych oraz stosowanych systemów 
sterowania

AR_W07+++
AR_W20+++

kolokwium 
zaliczeniowe

+++

490. 
Umie zaprojektować proces technologiczny dla 
prostych detali

AR_U01+++
AR_U03++

AR_U07+++
AR_U11++

kolokwium 
zaliczeniowe, 

ćwiczenia 
laboratoryjne

+ +++

491. 
Umie ocenić nakład pracy i czasu konieczny do 
realizacji postawionego zadania 
technologicznego

AR_U02+++

kolokwium 
zaliczeniowe, 

ćwiczenia 
laboratoryjne

++ +++

492. 
Umie ocenić zagrożenia związane z realizacją 
procesu technologicznego

AR_U23++
AR_U24+++
AR_U25+++

kolokwium 
zaliczeniowe, 

ćwiczenia 
laboratoryjne

++ +++

493. 

Potrafi obsługiwać obrabiarki CNC w zakresie 
pozwalającym na testowanie poprawności 
działania takich maszyn w stopniu 
podstawowym

AR_U09+++
AR_U25++

ćwiczenia 
laboratoryjne

+++

494. 

Rozumie potrzebę optymalnego doboru 
półwyrobu, narzędzi i parametrów procesu ze 
względu techniczne i pozatechniczne aspekty 
wytwarzania

AR_K02+++
AR_K03+++

ćwiczenia 
laboratoryjne

+++

495. 

Ma świadomość odpowiedzialności projektanta 
za poprawność projektu i zagrożeń 
wynikających z błędów projektu, a zatem 
konieczność starannego sprawdzania tej 
poprawności.

AR_K02++
AR_K07+++

ćwiczenia 
laboratoryjne

+++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach prezentacji.

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone na podstawie przygotowanych instrukcji i wymagające przedstawienia 
sprawozdania w formie elektronicznej. Dwa kolokwia zaliczeniowe.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium. Aby zaliczyć laboratorium, należy 
być obecnym i przygotowanym do zajęć i wykonać wszystkie przewidziane dla modułu ćwiczenia oraz sporządzić z 
nich sprawozdania. Ponadto należy zaliczyć na ocenę pozytywną dwa kolokwia obejmujące zagadnienia 
prezentowane na wykładach.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podstawy budowy maszyn CNC. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody wytwarzania. Obrabiarki 
konwencjonalne. Obrabiarki sterowane numerycznie. Układy napędowe i pomiarowe obrabiarek CNC. Układy 
napędowe i pomiarowe obrabiarek CNC. Systemy narzędziowe. Systemy sterowania obrabiarek CNC. Obróbka 
wieloosiowa.

Treści kształcenia (pełny opis)

1. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody wytwarzania
Przegląd metod i technik wytwarzania, możliwości technologiczne poszczególnych metod, ograniczenia – 
zakres stosowania i ograniczenia.

2. Obrabiarki konwencjonalne
Konstrukcja zespołów i elementów obrabiarek konwencjonalnych. Zespoły napędowe, prowadnicowe, 



wrzeciennikowe i narzędziowe. Dodatkowe oprzyrządowanie – cel i zakres stosowania
3. Obrabiarki sterowane numerycznie

Podstawowe różnice konstrukcyjne pomiędzy obrabiarkami klasycznymi i obrabiarkami CNC. Śruby 
toczne, prowadnice toczne, elektrowrzeciona, systemy narzędziowe, układy chłodzenia nisko- i 
wysokociśnieniowe, transportery wiórów.

4. Układy napędowe i pomiarowe obrabiarek CNC
Wymagania stawiane napędom OSN. Rodzaje silników napędowych ruchu głównego i pozycjonowania. 
Sprzężenia zwrotne w systemach napędowych. Sterowanie impulsowe. Układy pomiarowe OSN. Pomiary 
absolutne i przyrostowe. Analogowe i cyfrowe układy pomiarowe. Dokładność pozycjonowania OSN.

5. Systemy narzędziowe
Narzędzia tokarskie, narzędzia obrotowe. Systemy narzędziowe. Konstrukcja magazynów narzędziowych. 
Systemy mocowania narzędzi: ISO, CAPTO, HSK itp. Punkt charakterystyczny narzędzia. Sondy 
narzędziowe dotykowe i laserowe, automatyczna kompensacja narzędzia. Tabela narzędziowa.

6. Systemy sterowania obrabiarek CNC
Sterowanie programowe, sekwencyjne i numeryczne – rola i zakres stosowania. Klasyfikacja i możliwości 
technologiczne systemów sterowania. Interpolacja i interpolatory. Korekcja i kompensacja trajektorii 
narzędzia. Punkty charakterystyczne narzędzia. Struktura systemu sterowania.

7. Obróbka wieloosiowa
Wieloosiowe centra obróbkowe – celowość i zakres stosowania. Ekonomiczne aspekty wytwarzania – 
wydajność i koszt jednostkowy. Specyfika i ograniczenia systemów wieloosiowych.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Habrat W. „Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora”,Wydawnictwo KaBe, 2007
2. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2009
3. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. WNT 2000
4. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT 2000.
5. Pritschow G.: Technika sterowania obrabiarkami I robotami przemysłowymi. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
6.  Instrukcja programowania tokarek z układami CNC
7.  Instrukcja programowania frezarek z układami CNC

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładach 45

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30

Samodzielne studiowanie zagadnień będących przedmiotem wykładów 15

Samodzielne przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych 15

Przygotowanie się do kolokwiów zaliczeniowych 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 3.0

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.2

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Roboty medyczne i rehabilitacyjne

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 3 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 6

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Kursy poprzedzające: „Wstęp do automatyki i robotyki”, „Modelowanie systemów dynamicznych”, „Podstawy 
automatyki”, „Podstawy robotyki”, „Kinematyka i dynamika robotów”.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunko-

wego 
kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ 
zajęć

W
yk

ła
d

496. 
Zna konstrukcję i zasady działania klasycznych 
manipulatorów oraz ramion robota o wielu stopniach 
swobody (SCARA, przegubowe i in.)

AR_W07++
AR_W19++

Obecności i 
sprawdzian 

++

497. 
Zna historię rozwoju robotyki medycznej i różne typy 
takich robotów i ich producentów.

AR_W07++
Obecności i 
sprawdzian

++

498. 
Zna klasyfikację robotów medycznych i pola ich 
zastosowań.

AR_W07++
Obecności i 
sprawdzian ++

499. 
Zna specyfikę konstrukcji robotów i metod dedykowanych 
dla zastosowań medycznych (w tym tomografu i 
rezonansu magnetycznego).

AR_W03++
Obecności i 
sprawdzian

++



500. 
Zna wady, ograniczenia i zagrożenia w stosowaniu 
robotów medycznych

AR_W23++
Obecności i 
sprawdzian

++

501. 
Umie opisać znane konstrukcje robotów medycznych 
(takie jak Robin Heart, Zeus, daVinci i inne).

AR_U16++
Obecności i 
sprawdzian

++

502. 
Umie wziąć udział w zespole projektującym proste roboty 
do zastosowań np. w konfekcjonowaniu leków.

AR_U03++
AR_U06++

Obecności i 
sprawdzian

++

503. 
Ma świadomość zysków i skutków stosowania robotyki 
medycznej oraz związaną z tym odpowiedzialnością.

AR_K02++
Obecności i 
sprawdzian

++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład multimedialny. Studenci będą realizowali referaty na zadany temat, prezentowane dla całego gremium 
słuchaczy.

Warunki zaliczenia

Semestr 6: Wykład: do zaliczenia przedmiotu będzie brana pod uwagę lista obecności na wykładach, aktywność w 
czasie wykładu i jakość referatu. Jeżeli jest obecność na wszystkich wykładach – ocena zaliczeniowa będzie 
podnoszona o pół stopnia.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Omawiane będą konstrukcje i zasady działania klasycznych manipulatorów.
Przedstawiona zostanie historia rozwoju robotyki medycznej.
Będzie podana klasyfikacja robotów medycznych i pola ich zastosowań.
Omówione będą ograniczenia i zagrożenia stosowania zrobotyzowanych stanowisk medycznych. 
Omówione będą znane roboty medyczne między innymi Robin Heart, Zeus, daVinci.

Treści kształcenia (pełny opis)

Omawiane będą konstrukcje i zasady działania klasycznych manipulatorów oraz ramion robota o wielu stopniach 
swobody takie jak kartezjańskie roboty X-Y, roboty typu SCARA, roboty przegubowe i inne. Przedstawiona 
zostanie historia rozwoju robotyki medycznej i różne typy takich robotów oraz ich producenci. Będzie podana 
klasyfikacja robotów medycznych i pola ich zastosowań od zastosowań chirurgicznych, po automatyczne 
dozowniki insuliny i skomputeryzowane stacje dializ i roboty diagnostyczne. Student poznaje specyfikę konstrukcji 
robotów i metod dedykowanych dla zastosowań medycznych (w tym USG, tomografu i rezonansu 
magnetycznego). Student dowiaduje się o wadach komputerowej aparatury medycznej, o ograniczeniach i 
zagrożenia jej stosowania. Na wykładzie będą prezentowane konstrukcje najbardziej znanych robotów 
medycznych takich jak Robin Heart, Zeus, daVinci, Elastor, MrBot, CyberKnife, Robodoc, robotów urologicznych i 
innych. Omawiane będą mikroroboty, nanoroboty i zrobotyzowane pigułki do zastosowań medycznych oraz roboty 
rehabilitacyjne (egzoszkielety). Przedstawiona będzie zrobotyzowana platforma mobilna RP-7i i zastosowania 
telemedycyny. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Morecki A., Knapczyk J.: Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulatorów i robotów. PWN Warszawa, 1998.
2. Podsędkowski L., Roboty medyczne, budowa i zastosowanie, WNT, 2010
3. Dobrowolski Z., Tadeusiewicz R. i inni, Robotyka urologiczna, Lettra-Graphic, Kraków, 2014

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładzie 30

Samodzielne studiowanie zagadnień z wykładu i literatury 30



Przygotowanie referatu 15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.2

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

1.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Systemy wbudowane w sterowaniu maszyn II

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 5 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 6

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 15 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Projekt 15 zaliczenie z oceną

Koordynator dr inż. Daniel Król

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

1. Znajomość programowania w językach C oraz C++
2. Podstawowa znajomość systemów wbudowanych
3. Podstawowa znajomość algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunkowego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
or

at
or

iu
m

Pr
oj

e
kt

504. 
Ma wiedzę w zakresie systemów akwizycji i 
przetwarzania danych pomiarowych

AR_W05+++
AR_W13+

AR_W15+++
Kolokwium +++

505. 
Ma wiedzę w zakresie wbudowanych 
systemów sterowania inteligentnymi 
rzeczami.

AR_W15+++
AR_W18+++
AR_W19+++

Kolokwium +++

506. 
Ma wiedzę w zakresie działania 
wbudowanego systemu operacyjnego w tym 
systemy czasu rzeczywistego.

AR_W13+++
AR_W15+++

Kolokwium +++



507. 
Ma wiedzę w zakresie wykorzystania sieci 
bezprzewodowych w Internecie rzeczy

AR_W13+++
AR_W15+++

Kolokwium +++ ++

508. 
Potrafi oprogramować wbudowany system 
sterowania inteligentnymi rzeczami

AR_U01+++
AR_U02+++
AR_U10+++
AR_U15+++
AR_U18+++

Kolokwium, 
działający 
program,

+++ ++

509. 
Potrafi oprogramować komunikację 
bezprzewodową w urządzeniach Internetu 
rzeczy

AR_U14+++
Kolokwium, 
działający 
program,

+++ ++

510. 
Potrafi zaprojektować i zaimplementować 
interfejs komunikacji człowiek-maszyna

AR_U01+++
AR_U02+++

Kolokwium, 
działający 
program

+++ ++

511. 
Potrafi zaprojektować, zaimplementować i 
przetestować aplikację Internetu rzeczy

AR_U01+++
AR_U02+++

Projekt +++

512. 
Ma świadomość ważności tworzenia 
niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań 
Internetu rzeczy

AR_K02++
AR_K07++

Kolokwium, 
projekt

++ +

513. 
Umie współdziałać w ramach zespołu 
projektowego, a także planować i 
koordynować jego pracę.

AR_K04++ Projekt +

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach prezentacji. Laboratorium prowadzone z 
wykorzystaniem kursu na platformie e-learningowej. Konsultacje postępów prac projektowych.

Warunki zaliczenia

Wykład:
Zaliczony na podstawie zaliczenia z laboratorium oraz projektu.

Laboratorium:
Kolokwium w połowie oraz na koniec semestru. Obecność obowiązkowa na zajęciach laboratoryjnych. Ocenę 
podnosi aktywność na zajęciach.

Projekt:
Samodzielne przygotowanie projektu oraz jego implementacja w systemie wbudowanym. Przygotowanie i ocena 
dokumentacji projektowej wg podanych założeń.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wbudowane systemy sterowania, Systemy akwizycji danych pomiarowych, Systemy czasu rzeczywistego, Cyfrowe 
przetwarzanie sygnałów w systemie wbudowanym, Sieci bezprzewodowe w Internecie rzeczy, Inteligentne rzeczy.

Zajęcia projektowe zorientowane są na realizację kolejnych faz projektu oprogramowania, dedykowanego dla 
systemu wbudowanego.

Treści kształcenia (pełny opis)



Wykład, laboratorium:
1. Wbudowane systemy sterowania.
2. Systemy akwizycji, przetwarzania i wizualizacji danych pomiarowych.
3. Cyfrowe przetwarzanie sygnału w systemie wbudowanym z użyciem instrukcji DSP.
4. Wielozadaniowość i wielowątkowość.
5. Systemy czasu rzeczywistego.
6. Interfejsy komunikacji człowiek-maszyna
7. Wykorzystanie sieci bezprzewodowych w Internecie rzeczy (WiFi, Bluetooth, Bluetooth LE).
8. Technologie NFC, RFID, EPC.
9. Inteligentne rzeczy (urządzenia, samochody, domy, ubrania).

Projekt:
1. Projekt i implementacja dedykowanego oprogramowania dla systemu wbudowanego.
2. Testowanie systemu.
3. Sporządzenie dokumentacji technicznej projektu.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Michael Miller, „Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat”, 
PWN, 2016

2. Rob Toulson, Tim Wilmshurst, „Fast and Effective Embedded Systems Design: Applying the ARM mbed”, 
Newnes, 2012.

3. Dokumentacje techniczne procesorów NXP dostępne na stronie producenta www.nxp.com

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/obszarów 
kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta 
[godz.]

Udział w zajęciach wykładowych 15

Udział w zajęciach projektowych 15

Udział w zajęciach laboratoryjnych 30

Przygotowanie do laboratorium 10

Przygotowanie projektu oraz dokumentacji technicznej 30

Przygotowanie do kolokwiów 15

Samodzielne studiowanie zagadnień z wykładu i literatury 9

Konsultacje z prowadzącym 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

4.4

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Komputeryzacja zarządzania produkcją

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 4 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 4 Semestr 7

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator mgr inż. Mariusz Świder

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Wyznaczanie ekstremów funkcji jednej i wielu zmiennych, wybrane pojęcia rachunku prawdopodobieństwa 
(zmienna losowa, dystrybuanta, rozkład normalny), elementarna znajomość zagadnień z teorii grafów, obsługa 
pakietu MATLAB oraz znajomość jego języka skryptowego.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d

La
b
or

at
or

iu
m

514. 
Potrafi analityczne rozwiązać zadania 
programowania liniowego i zweryfikować je w 
programie MATLAB.

AR_W01+

ocena zadań 
obliczeniowych i 
komputerowych, 

kolokwium

+ +++

515. 
Umie stworzyć plan przedsięwzięcia 
produkcyjnego i przeanalizować je metodami 
programowania sieciowego.

AR_W01++
AR_U02++

ocena zadań 
obliczeniowych i 
komputerowych,

kolokwium

+ +++

516. 
Posiada znajomość metod analizy i 
optymalizacji procesu produkcyjnego w czasie.

AR_W01++
AR_W09++
AR_U06++

ocena zadań 
obliczeniowych i 
komputerowych,

kolokwium

++ ++



517. 
Potrafi obsługiwać oprogramowanie InTrack i 
zna specyfikę działania przemysłowych baz 
danych.

AR_W15++
AR_U13+++

ocena ćwiczeń 
komputerowych,

kolokwium
+ +++

518. 
Zna nowoczesne metody zarządzania 
produkcją.

AR_W25+
AR_K05+

kolokwium +++ +

Stosowane metody dydaktyczne

Prezentacja treści kształcenia na wykładzie w formie wyjaśniania zagadnień teoretycznych oraz przeprowadzania 
przykładowych obliczeń i innych metod rozwiązywania zagadnień praktycznych. Przedstawienie zadań 
problemowych do samodzielnego rozwiązania na laboratorium, pomoc studentom w ich rozwiązywaniu poprzez 
udzielanie odpowiednich wskazówek, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym stosowanym przez 
studentów (prawidłowa obsługa, pomoc w implementacji poznanych algorytmów, doradzanie w zakresie wyboru 
optymalnych sposobów ich stosowania).

Warunki zaliczenia

1. Obecność na zajęciach zgodnie Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie
2. Zaliczenie na ocenę pozytywną dwóch kolokwiów
3. Oceny cząstkowe uzyskiwane za rozwiązywanie zadań laboratoryjnych

Ocena końcowa z laboratorium to średnia arytmetyczne ocen z obu kolokwiów modyfikowana przez średnią 
arytmetyczną z ocen cząstkowych uzyskanych z zadań rozwiązywanych na zajęciach laboratoryjnych.

Treści kształcenia (skrócony opis)

1. Wybrane zagadnienia programowania liniowego
2. Programowanie sieciowe
3. Nieliniowe problemy optymalizacji produkcji
4. Harmonogramowanie
5. Optymalizacja procesu produkcyjnego w czasie
6. Metody zarządzania produkcją
7. Przemysłowe bazy danych i oprogramowanie zarządzające procesem produkcyjnym

Treści kształcenia (pełny opis)

1. Programowanie liniowe: metoda graficzna i transformacja do problemu dualnego, informacja o metodzie 
simpleks i jej użyciu w MATLAB, wybór optymalnego asortymentu produkcji oraz procesu 
technologicznego

2. Programowanie sieciowe: metody CPM i PERT, wyznaczanie ścieżek krytycznych i weryfikacja 
zaplanowanego czasu realizacji przedsięwzięcia produkcyjnego, informacja o analizie czasowo-kosztowej, 
implementacja algorytmów obu metod w MATLAB

3. Rozwiązywanie nieliniowych problemów optymalizacji produkcji bez ograniczeń i z jednym ograniczeniem
4. Optymalizacja procesu produkcji w czasie: postać matematyczna problemu i tworzenie harmonogramów, 

równoległość i wielostrumieniowość przepływu, szeregowanie zadań, synchronizacja produkcji, układy 
czasowo-zwarte, implementacja poznanych algorytmów w MATLAB

5. Metody sterowania w systemach wytwarzania MRP, Just In Time, OPT
6. Pprogramowanie służące do zarządzania produkcją na przykładzie przemysłowej bazy danych Industrial 

SQL Server i programu InTrack.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. L. Kozioł, Z. Mazur, M. Dudek „Wybrane zagadnienia zarządzania operacjami w przedsiębiorstwie”
2. red. K. Kukuła „Badania operacyjne  w przykładach i zadaniach”

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [h]

udział w zajęciach (wykłady i laboratorium) 60



przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych i kolokwiów 20

praca z literaturą, wykładami i konsultacje z prowadzącym 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

2.8

     Objaśnienia: 
   1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Identyfikacja procesów technologicznych

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.9

Punkty ECTS 4 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 4 Semestr 7

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator Prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Zaliczone kursy: Podstawy automatyki, Modelowanie procesów dynamicznych, Algorytmy optymalizacji.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć

W
yk

ła
d

La
b
or

at
or

iu
m

519. 
Zna i rozumie pojęcia związane z identyfikacją i
modelowaniem procesów.

AR_W01+++
AR_W05++

Kolokwium +++

520. 

Zna i rozumie podział równań stanu na: modele 
statyczne/dynamiczne, liniowe/nieliniowe, bez i 
z opóźnieniem, o parametrach 
skupionych/parametrach rozłożonych.

AR_W06+++
AR_W05++

Aktywność na 
zajęciach,

Sprawozdania
+++ ++

521. 
Zna i rozumie pojęcie rzędu modelu i rzędu 
procesu.

AR_W06+++
Aktywność na 

zajęciach,
Sprawozdania

+++ ++

522. 
Zna i rozumie wiele metod prowadzących do
uzyskania modelu dla badanego procesu.

AR_W01+++
AR_W06+++
AR_W05++

Aktywność na 
zajęciach,

Sprawozdania
+++ ++



523. 
Potrafi stworzyć zbiór założeń upraszczających
stanowiący bazę do tworzenia równań stanu,
modelu matematycznego badanego procesu.

AR_U01++
AR_U06+++
AR_U08++

AR_U16+++

Aktywność na 
zajęciach,

Sprawozdania
+++

524. 
Potrafi określić przybliżony rząd dla liniowych
procesów technologicznych.

AR_U01++
AR_U06+++
AR_U08++

Aktywność na 
zajęciach,

Sprawozdania
+++

525. 

Potrafi wyznaczyć liniowy model (transmitancję 
lub równoważny układ liniowych równań 
różniczkowych dla liniowego układu dowolnego 
rzędu).

AR_U01++
AR_U06+++
AR_U08+++
AR_U16+++
AR_U20++

Aktywność na 
zajęciach,

Sprawozdania
+++

526. 

Potrafi używając metod optymalizacji 
statycznej
zidentyfikować model w postaci równań
różniczkowych zwyczajnych.

AR_U01++
AR_U06+++
AR_U08++

AR_U16+++
AR_U25++

Aktywność na 
zajęciach,

Sprawozdania
+++

527. 
Rozumie filozofię modelowania 
matematycznego
procesów fizycznych.

AR_K02+++ Kolokwium +++ +

Stosowane metody dydaktyczne

Prezentacja treści kształcenia na wykładzie w formie wyjaśniania zagadnień teoretycznych oraz przeprowadzania 
przykładowych obliczeń i innych metod rozwiązywania zagadnień praktycznych. Przedstawienie zadań 
problemowych do samodzielnego rozwiązania na laboratorium, pomoc studentom w ich rozwiązywaniu poprzez 
udzielanie odpowiednich wskazówek, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym stosowanym przez 
studentów (prawidłowa obsługa, pomoc w implementacji doradzanie w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań).

Warunki zaliczenia

Wykład: test zaliczeniowy/kolokwium. Laboratorium: Oceny z wykonanych ćwiczeń i sprawozdań. Samodzielnie 
wykonanie aplikacji. Do otrzymania zaliczenia ocena musi być pozytywna. Prowadzenie listy obecności na 
wykładach. Jeżeli jest obecność na wszystkich wykładach i test zaliczeniowy jest zdany w pierwszym terminie, a 
ocena z Laboratorium wynosi co najmniej 3.5, to ocena końcowa z egzaminu może być podniesiona o pół stopnia.
Jeżeli jest obecność na wszystkich wykładach – ocena końcowa podnoszona jest o pół stopnia w stosunku do  
średniej oceny z testu zaliczeniowego i z zaliczenia z laboratorium.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podstawy identyfikacji procesów technologicznych.

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład:
1. Podstawowe pojęcia związane z modelowaniem i identyfikacją procesów (2godz)Podstawowe zadanie 
modelowania i identyfikacji, kryteria zgodności obiektu i jego modelu
2. Klasyfikacja najczęściej używanych modeli matematycznych w automatyce. (2godz)Charakterystyka modeli: 
liniowe-nieliniowe, o parametrach skupionych- o parametrach rozłożonych, z opóźnieniem transportowym-bez 
opóźnienia transportowego.
3. Badanie liniowości procesów technologicznych. Szybka transformata Fouriera (FFT), Funkcja Koherencji dla 
procesów stochastycznych.
4. Proste metody identyfikacji oparte o idea Strejca. (2godz)Identyfikacja układów I-rzędu, II rzędu aperiodyczny, 
II-rzędu oscylacyjny, n-tego rzędu o takich samych stałych czasowych.
5. Zaawansowane metody identyfikacji liniowych obiektów n-tego rzędu (6godz)Zasady prowadzenia 
prawidłowych pomiarów na badanym obiekcie technologicznym. Metoda powierzchni - dla układów liniowych w 
oparciu o wymuszenie 1(t) i odpowiedź h(t).Metoda momentów- dla układów liniowych w oparciu o wymuszenie 
d(t) i odpowiedź g(t).Metoda momentów –dla układów liniowych dla wymuszenia dowolnego u(t) i odpowiedzi 
y(t).
6. Identyfikacja procesów stochastycznych. Podstawowe pojęcia:dystrybuanta, gęstość 
prawdopodobieństwa,gęstość widmowa funkcje korelacji, funkcja koherencji, synteza filtrów liniowych i 
nieliniowych przekształcających gęstość widmową i gęstość prawdopodobieństwa,Biały szum, biały szum 



realizacja techniczna, generatory przebiegów pseudo-losowych.
7. Identyfikacja stochastyczna. Wyznaczanie transmitancji badanego obiektu w oparciu o funkcje korelacji (lub
funkcje gęstości widmowej) dla przebiegów ergodycznych.
8. Metody strojonego modelu. Podstawy statycznych metod optymalizacji. Wybór kryterium identyfikacji. 
Przykłady liniowe i nieliniowe.
9. Wykłady ogólne z identyfikacji(6godz). Synteza uzyskanej wiedzy oraz informacje skrócone dotyczące 
przedmiotu. Skrócona informacje dotyczące:Metody regresji liniowej,regresji nieliniowej, metod analizy 
czynnikowej, miejsce modeli matematycznych w hierarchicznych układach sterowania.

Ćwiczenia laboratoryjne:
1.Identyfikacja układów I i II rzędu metodami Strejca
2.Identyfikacja układów n-tego rzędu metodą Strejca
3.Identyfikacja układów oscylacyjnych
4.Identyfikacja metodą powierzchni
5.Identyfikacja metodą momentów
6.Identyfikacja metodą uogólnioną momentów
7.Pomiar gęstości widmowej procesu stochastycznego
8.Pomiar gęstości prawdopodobieństwa
9.Generowanie procesów pseudolosowych
10. Metoda strojonego modelu dla obiektów liniowych i nieliniowych
11.Wyczerpujący przykład identyfikacji w oparciu o serwomechanizm DC

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Notatki do wykładu.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [h]

udział w zajęciach (wykłady i laboratorium) 60

przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych i kolokwiów 20

praca z literaturą, wykładami i konsultacje z prowadzącym 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

2.8

     Objaśnienia: 
   1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Programowanie maszyn CNC

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.6

Punkty ECTS 4 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 4 Semestr 7

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 15 zaliczenie

Laboratorium 45 zaliczenie z oceną

Koordynator

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

1. Znajomość algebry liniowej i rachunku macierzowego
2. Znajomość podstaw automatyki
3. Znajomość maszyn sterowanych numerycznie CNC

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

528. 
Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek 
CNC

AR_W04++
AR_W07++

kolokwium 
zaliczeniowe

++

529. 

Potrafi obsługiwać obrabiarki CNC w zakresie 
pozwalającym na testowanie poprawności 
działania takich maszyn w stopniu 
podstawowym

AR_U09+++
ćwiczenia 

laboratoryjne
+++

530. 

Potrafi programować obrabiarki CNC w zakresie 
pozwalającym na testowanie poprawności 
działania takich maszyn w stopniu 
podstawowym

AR_U09+++
AR_U11+++

kolokwium 
zaliczeniowe,

ćwiczenia 
laboratoryjne

+++



531. 

Dla postawionego zadania technologicznego 
umie napisać i wygenerować program sterujący 
na obrabiarkę CNC, wykorzystując przy tym 
możliwości testowania i symulacji

AR_U09+++
AR_U11+++

kolokwium 
zaliczeniowe,

ćwiczenia 
laboratoryjne

+++

532. 

Ma świadomość odpowiedzialności programisty 
za poprawność kodu i zagrożeń wynikających z 
błędów programu, a zatem konieczność 
starannego sprawdzania tej poprawności.

AR_K02++
ćwiczenia 

laboratoryjne
++

533. 
Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczność 
jej pogłębiania

AR_K01++
ćwiczenia 

laboratoryjne
++

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach prezentacji.

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone na podstawie przygotowanych instrukcji i wymagające przedstawienia 
sprawozdania w formie elektronicznej. Dwa kolokwia zaliczeniowe.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium . Aby zaliczyć laboratorium, należy 
być obecnym i przygotowanym do zajęć i wykonać wszystkie przewidziane dla modułu ćwiczenia oraz sporządzić z 
nich sprawozdania. Ponadto należy zaliczyć na ocenę pozytywną dwa kolokwia obejmujące zagadnienia 
prezentowane na wykładach.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podstawy programowania maszyn CNC

Treści kształcenia (pełny opis)

1. Struktura programu sterującego. Systemy sterowania i języki programowania. Funkcje sterujące. Kody 
ISO, dialog Heidenhain.

2. Programowanie ręczne. Cel i zakres stosowania, ograniczenia. 
3. Podstawy programowania. Programowanie funkcji przygotowawczych wykonania ruchu. Programowanie 

interpolacji liniowej. Programowanie interpolacji kołowej. Bazowanie obrabiarek CNC. Ustawienie 
przedmiotu obrabianego. Określanie wymiarów narzędzi. Programowanie funkcji związanych z 
narzędziem i jego wymiarami. Programowanie parametryczne. Programowanie funkcji technologicznych. 
Programowanie funkcji pomocniczych. Programowanie obróbki gwintów. Programowanie funkcji 
związanych z układami współrzędnych i ich transformacjami.

4. Programowanie cykli obróbkowych. Cykle obróbki wiertarskiej. Cykle obróbki frezarskiej. Cykle obróbki 
tokarskiej.

5. Programowanie tokarkowe 2D. Tryb absolutny i przyrostowy. Cykle obróbkowe i tryb zabiegowy.
6. Programowanie frezarkowe 2D. Układy odniesienia, zmiana układu odniesienia. Naddatkowanie – podział 

naddatku. Interpolacja bez kompensacji i z kompensacją trajektorii narzędzia. Strategie wchodzenia 
narzędzia w materiał.

7. Programowanie w systemach CAD/CAM (CAD/CAM programming). Struktura systemu CAD/CAM. Zakres 
funkcji modułu CAM. Procesor i postprocesor. Przegląd typowych pakietów CAD/CAM – cechy i zakres 
stosowania. Kolejność czynności, generowanie i weryfikacja programu sterującego.

8. Programowanie układów CNC na bazie kodu ISO i symulacja programu.
9. Programowanie zorientowane warsztatowo – POW (WOP – Workshop oriented programming). Cel i 

zakres stosowania. Metody. Nauka POW.

Literatura podstawowa i uzupełniająca



1. Habrat W. „Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora”,Wydawnictwo KaBe, 2007
2. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2009
3. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT 2000.
4. Pritschow G.: Technika sterowania obrabiarkami I robotami przemysłowymi. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
5.  Instrukcja programowania tokarek z układami CNC
6.  Instrukcja programowania frezarek z układami CNC

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45

Samodzielne studiowanie zagadnień będących przedmiotem wykładów 10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych 15

Przygotowanie się do kolokwiów zaliczeniowych 15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

3.4

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Roboty mobilne i latające

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.8

Punkty ECTS 4 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 4 Semestr 7

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Wykład 30 zaliczenie

Laboratorium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Kursy poprzedzające: „Wstęp do automatyki i robotyki”, „Modelowanie systemów dynamicznych”, „Podstawy 
automatyki”, „Podstawy robotyki”, „Kinematyka i dynamika robotów”.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria 
oceny 

efektów 
kształcenia

Typ zajęć
W

yk
ła

d

La
b
o
ra

to
ri

u
m

534.
Zna klasyfikację i podstawy budowy robotów 
mobilnych (jeżdżących i kroczących) oraz 
latających

AR_W03++

Obecności, 
aktywność, 
opracowania 

własne

++ +

535. Zna podstawy manualnego sterowania robotami 
jeżdżącymi oraz z autonomiczną nawigacją

AR_W19++

Obecności, 
aktywność, 
opracowania 

własne

++ +

536. Zna podstawy sterowania wielowirnikowymi 
robotami latającym np., typu quadcopter (dron)

AR_W06++
AR_W20++

Obecności, 
aktywność, 
opracowania 

własne

++ +

537. Umie napisać prosty program sterujący ruchem 
robota jeżdżącego

AR_U08++

Obecności, 
aktywność, 
opracowania 

własne

++ +



538. Umie napisać prosty program sterujący lotem 
robota latającego

AR_U08++

Obecności, 
aktywność, 
opracowania 

własne

++ +

539. Potrafi prezentować i uzasadniać poprawność 
rozwiązań konstrukcyjnych

AR_U27++

Obecności, 
aktywność, 
opracowania 

własne

++ +

540. Ma świadomość zagrożeń i odpowiedzialności za 
pracę autonomicznych urządzeń robotycznych

AR_K02++
AR_W23++
AR_U23++

Obecności, 
aktywność, 
opracowania 

własne

++ +

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład multimedialny, grupowe projekty.

Warunki zaliczenia

Obecności na wykładach, pozytywne zaliczenie z laboratorium – projekt.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wprowadzenie:  podstawowe  pojęcia  i  zadania  robotów.  Klasyfikacja  ze  względu  na  mobilność.  Konfiguracje 
robotów mobilnych kołowych. Roboty kroczące, konstrukcje,  wzorce chodu. Napędy i  urządzenia sensoryczne 
stosowane  w  robotach.  Kinematyka  robotów  mobilnych.  Problemy  lokalizacji.  Planowanie  ruchu  i  podstawy 
nawigacji.  Systemy sterowania  robotów mobilnych.  Zastosowania inteligentnych  systemów wizyjnych.  Modele 
dynamiki.  Obserwatory  i  estymatory  stanu.  Konstrukcje  robotów  latających,  metody  sterowania  układami 
wirnikowymi i sterowania autonomicznego. Lokalizacja, wykorzystanie GPS i map. 

Treści kształcenia (pełny opis)

Wprowadzenie. Zastosowania robotów mobilnych i latających. Klasyfikacja robotów mobilnych (kołowych, 
gąsienicowych, kroczących) i latających (pojedynczo-wirnikowe, wielowirnikowe, ze skrzydłami).  Samochody 
autonomiczne.
Urządzenia i sensory (dalmierze laserowe, ultradźwiękowe-sonary, IR, akcelerometry, żyroskopy, enkodery 
optyczne, kamery CCD), układy przetwarzania sygnału, mikroprocesory stosowane w robotyce mobilnej. 
Modele przestrzeni roboczej. Zadania lokalizacji i samolokalizacji. Techniki triangulacji (faza fali radiowej, obraz 
video, referencyjna z GPS).
Inteligentne systemy wizyjne. Rozpoznawanie obrazów. Planowanie ruchu (dekompozycja przestrzeni roboczej, 
sztuczny potencjał). 
Systemy sterowania pojedynczych robotów mobilnych. Sterowanie zespołów robotów. 
Roboty latające UAV. Różnice w budowie i sterowaniu helikopterów i maszyn wielowirnikowych. Zasady sterowania 
poszczególnymi wirnikami dla pozycjonowania i stabilizacji robota.
Zasady bezpieczeństwa i uwarunkowania prawne.

Zajęcia projektowe 
1. Implementacja metod lokalizacji robota mobilnego (roboty Khepera II,III) 
2. Implementacja zadań nawigacji w przestrzeni roboczej. (roboty: Khepera II,III) 
3. Algorytmy omijania przeszkód. 
4. Budowa map otoczenia na bazie informacji z sonaru i skanera laserowego.
5. Sterowanie dronami

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:
1. Morecki A., Knapczyk J. (1999), Podstawy Robotyki. Teoria i elementy manipulatorów i robotów, WNT, Warszwa
2. Tchoń K. i inni (2000), Manipulatory i roboty mobilne. Modele, planowanie ruchu, sterowanie. PLJ, Warszawa. 
3. Giergiel M., Hendzel Z., Żyliński W. (2002), Modelowanie i sterowanie mobilnych robotów kołowych, PWN, 
Warszawa.
4. Zielińska T. (2003), Maszyny kroczące. Podstawy, projektowanie, sterowanie i wzorce biologiczne, PWN, 
Warszawa. 
5. Trojnacki M., Szynkarczyk P., Andrzejuk A.: Tendencje rozwoju mobilnych robotów lądowych, PAR, 6/2008, s. 
11–14.

Literatura uzupełniająca:
1. Ciesielski P., J. Sawoniewicz, A. Szmigielski „Elementy robotyki mobilnej” P-JWSTK 2004



Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w wykładzie 30

Udział w laboratorium 30

Samodzielne studiowanie zagadnień z wykładu i literatury 10

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15

Przygotowanie do kolokwiów 15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2.4

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

2.8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Przygotowanie pracy dyplomowej

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 8 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 4 Semestr 7

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Samokształcenie - zaliczenie 

Koordynator prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Wymaganiem wstępnym jest podjęcie tematu pracy inżynierskiej wraz z wyborem promotora.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol efektu 
kierunko-wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ 
zajęć

S
am

o
ks

zt
ał

ce
n
ie

541. 
Potrafi opracować harmonogram swojej pracy 
inżynierskiej

AR_U02+++
AR_U22++

ocena pracy 
dyplomowej

+++

542. 
Potrafi wybrać i zgromadzić literaturę odpowiednią do 
podjętego tematu pracy inżynierskiej

AR_U01+++
ocena pracy 
dyplomowej

+++

543. 

Potrafi przygotować stanowisko badawcze dla swojej 
pracy (środowisko programistyczne, system 
komputerowy, symulator komputerowy, środowisko 
obliczeniowe, zestaw pomiarowy, prototyp urządzenia)

AR_U21+++
AR_U22+++
AR_U25+++

ocena pracy 
dyplomowej

+++

544. 
Potrafi przygotować dokumentację prezentującą pełne 
wyniki swojej pracy

AR_U03+++
ocena pracy 
dyplomowej

+++

545. 
Potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy w sposób 
zrozumiały i zwięzły

AR_U04+++
ocena pracy 
dyplomowej

+++

546. AR_U01+++ ocena pracy +++



Potrafi zdefiniować dalsze kierunki rozwoju 
przeprowadzonych przez siebie badań dyplomowej

547. 
Potrafi oszacować koszty realizowanego 
przedsięwzięcia inżynierskiego

AR_U22+++
ocena pracy 
dyplomowej

+++

Stosowane metody dydaktyczne

Nie dotyczy.

Warunki zaliczenia

Przygotowanie pracy dyplomowej kończy się zaliczeniem z oceną. Warunkiem zaliczenia modułu jest zrealizowanie 
w wystarczającym (nie mniejszym niż 50%) zakresie pracy dyplomowej, ocena jest wystawiana zgodnie ze skalą 
ocen określoną w Regulaminie Studiów PWSZ.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Nie dotyczy.

Treści kształcenia (pełny opis)

Nie dotyczy.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura z zakresu tematyki realizowanej pracy dyplomowej.

1. Nitin H. Vaidya „How to Read, Write, Present Papers”– http://www.crhc.illinois.edu/wireless/talks/howto.ppt
2. J.H. Lehr "Let there be Stoning!" – http://www.geol.wwu.edu/rjmitch/stoning.pdf
3. Ian Parberry „How to Present a Paper in Theoretical Computer Science: A Speaker's Guide for 
Students” – http://www.csd.uwo.ca/courses/CS9868b/project-help/speaker.html

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Zbieranie i czytanie literatury naukowej 40

Samodzielna realizacja pracy/projektu inżynierskiego 160

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 0

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Seminarium dyplomowe

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 11.3

Punkty ECTS 2 Rodzaj modułu obowiązkowy

Rok studiów 4 Semestr 7

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Seminarium 30 zaliczenie z oceną

Koordynator prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny Poziom kształcenia studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Wymaganiem wstępnym jest podjęcie tematu pracy inżynierskiej wraz z wyborem promotora.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł kształcenia/przedmiot
wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody 
sprawdzania 

i kryteria oceny 
efektów 

kształcenia

Typ 
zajęć

S
em

in
ar

iu
m

548. 
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł, 
umie interpretować pozyskane informacje oraz 
formułować i uzasadniać opinie i oceny

AR_U01+++ prezentacja +++

549. 
Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji 
zadania inżynierskiego i zredagować tekst prezentujący 
wyniki zadania

AR_U03+++
AR_U02++ prezentacja +++

550. Potrafi opracować i przedstawić krótką prezentację 
poświęconą rezultatom realizacji zadania inżynierskiego

AR_U04+++ prezentacja +++

551. 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i 
podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i 
społecznych

AR_K01+++ prezentacja +++

552. 
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz 
za wspólnie realizowane zadania

AR_K04+++
AR_K07+++

prezentacja +++



Stosowane metody dydaktyczne

Prezentacja, analiza studium przypadku.

Warunki zaliczenia

Seminarium kończy się zaliczeniem z oceną. Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny 
przedstawionej prezentacji oraz aktywność na zajęciach. Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen 
określoną w Regulaminie Studiów PWSZ.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Metodologia przygotowywania pracy dyplomowej.

Treści kształcenia (pełny opis)

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci seminarium w wymiarze 45 godzin w 10-tygodniowej 
organizacji semestru.

Seminarium obejmuje zagadnienia związane z metodologią przygotowywania pracy dyplomowej oraz pracy 
naukowej ilustrowane na bazie realizowanych prac dyplomowych.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia, Wrocław 2001. Cabarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę 
dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków 1998;
2. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN, Warszawa 2000;
3. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, 
Wrocław 1997.

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach seminaryjnych 30

Przygotowanie prezentacji 15

Praca własna z literaturą 5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.2

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut



S Y L A B U S  M O D U Ł U  K S Z T A Ł C E N I A / P R Z E D M I O T U

Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Automatyka i robotyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Praktyka zawodowa

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 06.0

Punkty ECTS 12 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 3 Semestr 7

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Praktyka 360 zaliczenie z oceną

Koordynator mgr inż. Rafał Jędryka

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny
Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie 6 semestrów, które poprzedzają praktykę zawodową.

Efekty kształcenia

Numer 
efektu 

kształce-
nia

Student, który zaliczył moduł 
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol 
efektu 

kierunko-
wego 

kształcenia

Metody sprawdzania 
i kryteria oceny efektów 

kształcenia

Typ 
zajęć

Pr
ak

ty
ka

553.
Potrafi określić podstawowe wymagania dla 
projektowanego systemu/przedsięwzięcia 
inżynierskiego oraz je udokumentować.

AR_U02++
AR_U03+++
AR_U10++
AR_U15++
AR_U17++
AR_U18++
AR_U19++

AR_U23+++
AR_U25+++
AR_U27+++

dokumentacja zadania 
inżynierskiego

+++

554.
Potrafi w znacznym stopniu zrealizować 
zaprojektowany komponent systemu zgodnie 
z dokumentacją.

AR_U13+++
AR_U14+++
AR_U21+++
AR_U27+++

dokumentacja zadania 
inżynierskiego,

projekt inżynierski
+++

555.
Potrafi w znacznym stopniu skonfigurować 
urządzenie automatyki  lub robotyki zgodnie z 
postawionymi wymaganiami.

AR_U09+++
AR_U26++

dokumentacja zadania 
inżynierskiego

+++



556.
Potrafi korzystać z literatury oraz różnego 
rodzaju dokumentacji, specyfikacji i norm 
w realizacji zadań inżynierskich.

AR_U01+++
AR_W22+++
AR_U26+++
AR_U27+++
AR_U28+++

dokumentacja zadania 
inżynierskiego,

projekt inżynierski
+++

557. Potrafi pracować z zespole, dzielić się i korzystać 
z wiedzy oraz umiejętności członków zespołu.

AR_U02++
AR_K03+++

dokumentacja zadania 
inżynierskiego,

projekt inżynierski
+++

558. Potrafi myśleć i działać twórczo, realizując cele 
operacyjne przedsiębiorstwa.

AR_K05+++
AR_U23+++
AR_W25++

dokumentacja zadania 
inżynierskiego,

projekt inżynierski
+++

559. Potrafi stosować zasady ergonomii, 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

AR_U24+++
AR_K02++

dokumentacja zadania 
inżynierskiego

+++

560.

Ma poczucie odpowiedzialności za 
zaprojektowane systemy automatyki i robotyki 
oraz zdaje sobie sprawę z potencjalnych 
niebezpieczeństw dla ludzi lub społeczeństwa z 
powodu ich nieodpowiedniego wykorzystania.

AR_K02+++
AR_K03++

dokumentacja zadania 
inżynierskiego,

projekt inżynierski
+++

561.

Ma świadomość ważności prawidłowej 
interpretacji oraz rozstrzygania dylematów 
i problemów związanych z realizacją zadań 
w zakresie automatyki i robotyki, informatyki, 
telekomunikacji, elektroniki oraz mechaniki.

AR_U25++
AR_K03+++

dokumentacja zadania 
inżynierskiego

+++

Stosowane metody dydaktyczne

Warsztaty, studia przypadków, symulacje.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie szczegółowej oraz łącznej oceny praktykanta wg Karty Oceny 
Praktyki a także przeglądu i analizy Dziennika Praktyk studenta. Dodatkowym elementem oceny mogą być 
hospitacje zajęć praktyki zawodowej.

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie Studiów PWSZ.

Treści kształcenia (skrócony opis)

Ramowy Program i Organizacja Praktyk dla studentów kierunku Automatyka i robotyka.

Treści kształcenia (pełny opis)

Ramowy Program i Organizacja Praktyk dla studentów kierunku Automatyka i robotyka.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, Tom I i II, CIOP, Danuta Koradecka
2. Kodeks  Pracy
3. Dokumentacja techniczna, normy, specyfikacje w zakładzie pracy

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki techniczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Realizacja praktyki zawodowej w zakładzie pracy 360



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 360

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 12

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym

12

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut
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