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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

1

Cel modułu

Efekty kształcenia

Język obcy 1- Angielski B2+
Foreign Language 1– English B2+
angielski
obowiązkowy
studia II stopnia stacjonarne

2
1,4/0,6
mgr Joanna Rączkiewicz

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i
specjalistycznego.
Rozwijanie umiejętności w miarę sprawnej komunikacji w środowisku
zawodowym.
Ugruntowanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur
gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym.
Umiejętności:
1. U1.Posiada umiejętność w miarę sprawnej komunikacji w środowisku
zawodowym i sytuacjach życia codziennego
2. U2.Potrafi dyskutować, argumentować, relacjonować i interpretować
wydarzenia z życia codziennego
3. U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i analizowania
obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu reprezentowanej dziedziny
naukowej.
Kompetencje społeczne:
1. K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach
U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach
U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania słownictwa
specjalistycznego
K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach
Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia:
Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, dzienniczek
lektora przechowywany 5 lat
Znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie słownictwa
ogólnego w zakresie autoprezentacji, zainteresowań, życia w
społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej.
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Moduł obejmuje również ćwiczenie zaawansowanych struktur
gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę
sprawnej komunikacji.
W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo specjalistyczne danej
dyscypliny naukowej, studenci zostaną przygotowani do czytania ze
zrozumieniem literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem
źródłowym.

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe zapoznanie studenta z
kulturą danego obszaru językowego.
1.F.Eales, S.Oakes, Speakout Upper-intermediate 2nd Edition, Pearson,
2015
2.Wielki słownik angielsko-polski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2002
3.Słownik rolniczy angielsko-polski, Wydawnictwo IUNG, Puławy, 2001
4.Słownik medyczny angielsko-polski, Wydawnictwo Lekarskie,
Warszawa, 2009
5.Dictionary of Contemporary English, Pearson Education Limited, 2005
Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja,
metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda
komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności komunikowania się.
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

1

Cel modułu

Efekty kształcenia

Język obcy 1- Francuski B2+
Foreign Language 1– French B2+
francuski
obowiązkowy
studia II stopnia stacjonarne

2
1,4/0,6
mgr Elżbieta Karolak

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i
specjalistycznego.
Rozwijanie umiejętności w miarę sprawnej komunikacji w środowisku
zawodowym.
Ugruntowanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur
gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym.
Umiejętności:
1. U1.Posiada umiejętność w miarę sprawnej komunikacji w środowisku
zawodowym i sytuacjach życia codziennego
2. U2.Potrafi dyskutować, argumentować, relacjonować i interpretować
wydarzenia z życia codziennego
3. U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i analizowania
obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu reprezentowanej dziedziny
naukowej.
Kompetencje społeczne:
1. K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach
U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach
U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania słownictwa
specjalistycznego
K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach
Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia:
Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, dzienniczek
lektora przechowywany 5 lat
Znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie słownictwa
ogólnego w zakresie autoprezentacji, zainteresowań, życia w
społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej.
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Moduł obejmuje również ćwiczenie zaawansowanych struktur
gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę
sprawnej komunikacji.
W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo specjalistyczne danej
dyscypliny naukowej, studenci zostaną przygotowani do czytania ze
zrozumieniem literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem
źródłowym.

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe
Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe zapoznanie studenta z
kulturą danego obszaru językowego.
1.A. Berthet - Alter Ego – B2 , Hachette Livre 2008
2.G. Capelle - Espaces 2 i 3 , Hachette Livre 2008
Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja,
metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda
komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności komunikowania się.
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

1

Cel modułu

Efekty kształcenia

Język obcy 1- Niemiecki B2+
Foreign Language 1– German B2+
niemiecki
obowiązkowy
studia II stopnia stacjonarne

2
1,4/0,6
mgr Urszula Szuma

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i
specjalistycznego.
Rozwijanie umiejętności w miarę sprawnej komunikacji w środowisku
zawodowym.
Ugruntowanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur
gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym.
Umiejętności:
1. U1.Posiada umiejętność w miarę sprawnej komunikacji w środowisku
zawodowym i sytuacjach życia codziennego
2. U2.Potrafi dyskutować, argumentować, relacjonować i interpretować
wydarzenia z życia codziennego
3. U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i analizowania
obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu reprezentowanej dziedziny
naukowej.
Kompetencje społeczne:
1. K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach
U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach
U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania słownictwa
specjalistycznego
K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach
Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia:
Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, dzienniczek
lektora przechowywany 5 lat
Znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie słownictwa
ogólnego w zakresie autoprezentacji, zainteresowań, życia w
społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej.
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Moduł obejmuje również ćwiczenie zaawansowanych struktur
gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę
sprawnej komunikacji.
W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo specjalistyczne danej
dyscypliny naukowej, studenci zostaną przygotowani do czytania ze
zrozumieniem literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem
źródłowym.

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe zapoznanie studenta z
kulturą danego obszaru językowego.
1.H. Hilpert, S. Kalender, M. Kerner - Schritte international 5 i 6 Hueber 2012
2.M. Perlmann-Balme, A. Tomaszewski, D. Weers – Themen aktuell 3 –
Hueber 2010
3.M. Perlmann-Balme, A. Tomaszewski, D. Weers – Themen neu
Zertifikatsband –Hueber 2006
Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja,
metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda
komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności komunikowania się.
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

1

Cel modułu

Efekty kształcenia

Język obcy 1- Rosyjski B2+
Foreign Language 1– Russian B2+
rosyjski
obowiązkowy
studia II stopnia stacjonarne

2
1,4/0,6
mgr Anna Baran

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i
specjalistycznego.
Rozwijanie umiejętności w miarę sprawnej komunikacji w środowisku
zawodowym.
Ugruntowanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur
gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym.
Umiejętności:
1. U1.Posiada umiejętność w miarę sprawnej komunikacji w środowisku
zawodowym i sytuacjach życia codziennego
2. U2.Potrafi dyskutować, argumentować, relacjonować i interpretować
wydarzenia z życia codziennego
3. U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i analizowania
obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu reprezentowanej dziedziny
naukowej.
Kompetencje społeczne:
1. K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach
U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach
U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania słownictwa
specjalistycznego
K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach
Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia:
Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, dzienniczek
lektora przechowywany 5 lat
Znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie słownictwa
ogólnego w zakresie autoprezentacji, zainteresowań, życia w
społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej.
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Moduł obejmuje również ćwiczenie zaawansowanych struktur
gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę
sprawnej komunikacji.
W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo specjalistyczne danej
dyscypliny naukowej, studenci zostaną przygotowani do czytania ze
zrozumieniem literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem
źródłowym.

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe zapoznanie studenta z
kulturą danego obszaru językowego.
1.S.Czernyszow, A.Czernyszowa Pojechali 2.1, 2.2- Złatoust, SankiPetersburg 2014
2.В.Л Шуников.- Говорит и показывает Россия -курс аудирования на
материале теленовостей- Русский язык курсы 2012
Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja,
metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda
komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności komunikowania się.
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

1

Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Wewnętrzny audytor systemów zarządzania jakością
Internal auditor of quality management
Polski
fakultatywny
studia II stopnia (stacjonarne)

2
1,4/0,6
dr inż. Grzegorz Bartnik

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki
Celem realizowanego przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu
systemów zarządzania jakością. Student zapoznaje się z podstawowymi
wiadomościami z zakresu budowy i wdrażania systemów zarządzania
jakością oraz planowania, przeprowadzania i raportowania audytów tych
systemów. Nabyta wiedza ma być wykorzystywana w zakresie budowania,
utrzymywania i audytowania systemów zarządzania jakością.
Wiedza:
1. Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy najczęściej spotykanych systemów
zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami norm ISO, rozumie potrzebę
stosowania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach
2. Zna wymagania dotyczące budowy systemu zarządzania zgodnie z
wymaganiami norm ISO a zwłaszcza normy ISO 9001, identyfikuje potrzeby
przedsiębiorstwa w zakresie stosowania poszczególnych systemów
zarządzania
Umiejętności:
1. Student potrafi stworzyć podstawowe dokumenty systemu zarządzania
jakością (procedury, formularze zapisów).
2. Student potrafi wskazać niezgodność w trakcie audytu i napisać plan
audytów, raport z audytu oraz raporty niezgodności oraz zaproponować
działania korygujące ii je zapisać w dokumentacji audytowej
Kompetencje społeczne:
1. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej
odpowiedzialności za poprawnie zbudowany i utrzymywany system
zarządzania jakością.
2. Spostrzega potrzebę nadzoru nad systemem zarządzania jakością i
potrzebę jego ciągłego doskonalenia

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

W1- ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu
wykonującego ćwiczenie, test pisemny.
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W2 - ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu
wykonującego ćwiczenie, sprawdzian pisemny.
U1 - prezentacja, ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu
wykonującego ćwiczenie.
U2 - ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu
wykonującego ćwiczenie, sprawdzian pisemny.
K1 - ocena zadania projektowego i jego prezentacji oraz ocena pracy
studenta w charakterze lidera i członka zespołu wykonującego ćwiczenia.

Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

K2 - ocena zadania projektowego i jego prezentacji oraz ocena pracy.
Formy dokumentowania osiągniętych wyników: wyniki testu, sprawdzianu,
certyfikat audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością
brak
Student zapoznaje się z podstawowymi wiadomościami z zakresu budowy i
wdrażania
systemów
zarządzania
jakością
oraz
planowania,
przeprowadzania i raportowania audytów tych systemów ze szczególnym
uwzględnieniem normy ISO 9001. Nabywa wiedzę, która ma być
wykorzystywana w zakresie budowania, utrzymywania i audytowania
systemów zarządzania jakością. Zapoznanie się z istotą, celami i rodzajami
audytów, kwalifikacjami i obowiązkami audytorów oraz zakresem normy
ISO 19011. Poznaje etapy audytu, rodzaje dokumentów audytowych oraz
zapisów z audytu. Zajęcia obejmują również zagadnienia podejścia
procesowego, porozumiewania się z audytowanym oraz stosowania metod i
narzędzi ciągłego doskonalenia.
1. Hamrol A. „Zarządzanie jakością z przykładami”. Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa 2005.
2. Harmol A., Mantura W. „Zarządzanie jakością teoria i praktyka”.
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Poznań 1998
3. PN-EN ISO 19011 – Wytyczne dotyczące auditowania systemów
zarządzania.
4. Norma ISO 9001 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”.
5. Norma ISO 22000:2005 – „Systemy zarządzania bezpieczeństwem
żywności – wymagania dla wszystkich organizacji w łańcuchu
żywnościowym”
6. Skrzypek E. – „Jakość i efektywność”. Wydawnictwo UMCS, Lublin
2002.
Dyskusja, wykład, ćwiczenie, przygotowanie wystąpienia
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

1

Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Pozyskiwanie dotacji na działalność gospodarczą
Acquisition of grants for economic activity
Polski
fakultatywny
studia II stopnia stacjonarne

2
1,4/0,6
Dr hab. inż. Leszek Rydzak

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Zapoznanie studenta z problematyką związaną z prowadzeniem własnej
działalności gospodarczej oraz znaczeniem kapitału w ekonomii. Poznanie
najważniejszych barier stojących przed współczesnym przedsiębiorcą ze
szczególnym uwzględnieniem wysokich kosztów stałych i problemem
możliwości przeinwestowania. Poznanie dostępnych współcześnie
zewnętrznych źródeł kapitału, ich wad i zalet oraz z nimi związanych
zagrożeń dla przedsiębiorcy.
Wiedza:
1. ZI_W02 ma pogłębioną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną
umożliwiającą opis i analizę przyrodniczych procesów produkcyjnych
oraz ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania
jakością, zarządzania projektami, zarządzania strategicznego i
prowadzenia działalności w obszarze biogospodarki
2. ZI_W08 ma wiedzę w zakresie istoty koncepcji i zasad wdrażania
zrównoważonego rozwoju gospodarczego w aspekcie cyklu życia
urządzenia, obiektu lub funkcjonowania systemu
Umiejętności:
1. ZI_U01 posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i
wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i
w różnych formach właściwych zarządzania i inżynierii produkcji
2. ZI_U03 ma umiejętność poznawania i stosowania nowoczesnych
technologii informatycznych w celu pozyskiwania i przetwarzania
informacji z zakresu produkcji rolniczej, rolno-spożywczej, przemysłowej i
świadczenia usług
Kompetencje społeczne:
1. ZI_K01 ma przygotowanie do organizowania i kierowania pracą zespołów
(projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim oraz ma świadomość brania odpowiedzialności przed
współpracownikami, za powierzone mu zadania
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Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe
Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

2. ZI_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz rozumie
potrzebę ciągłego uczenia się i inspirowania innych
ZI W_02 Zaliczenie,
ZI W_08 Zaliczenie
ZI U_01 Zaliczenie sprawozdania
ZI U_03 Zaliczenie sprawozdania
ZI K_01 ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu
wykonującego ćwiczenie
ZI K_06 ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu
wykonującego ćwiczenie
Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany,
sprawozdania, dziennik prowadzącego.
Makroekonomia, mikroekonomia, podstawy nauk o zarządzaniu i
rachunkowości.
Trzy podstawowe czynniki produkcji: zasoby, kapitał i praca. Doniosła rola
kapitału w przedsiębiorczości. Problematyka związana z inwestowaniem i
możliwością niedostatecznego inwestowania oraz przeinwestowania.
Bariery prawne i ekonomiczne do pokonania przez przedsiębiorcę. Problem
wysokich kosztów stałych w Polsce. Jedenaście, współcześnie dostępnych
źródeł pozyskania kapitału: oszczędzanie, pożyczka od rodziny lub
przyjaciół, inkubatory przedsiębiorczości i ich ewolucja, dotacje z funduszy
europejskich, spółdzielnie socjalne, kredyt bankowy, konkursy
biznesplanów, finansowanie społecznościowe, Aniołowie biznesu, dotacje
z Urzędu Pracy oraz znalezienie wspólnika.
Literatura obowiązkowa:
1. Osiej M. Fundraising krok po kroku. Jak zdobyć pieniądze na Twoje
projekty? Onepress. 2016,
2. Materiały dostępne na stronach internetowych.
1) wykład,
2) dyskusja
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

1

Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Forecasting and simulation in business
Polski
obowiązkowy
studia II stopnia stacjonarne

2
1,4/0,6
Dr hab. inż. Leszek Rydzak, Dr hab. inż. Kazimierz Wrotkowski

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Katedra Maszyn i Urządzeń
Rolniczych
Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z dziedziny
prognozowania i symulacji w przedsiębiorstwach oraz opanowanie przez
niego umiejętności gromadzenia i oceny danych oraz pozyskiwania
informacji dla potrzeb tworzenia podstawowych modeli prognostycznych,
służących do wspomagania procesu decyzyjnego w zarządzaniu prywatną
firmą. Obsługa pakietu statystycznego (program Statistica) - tworzenie
arkuszy danych, przeprowadzanie wstępnej analizy danych (w formie
tabelarycznej i graficznej), tworzenie i interpretowanie modeli
ekonometrycznych, sporządzanie prognoz.
Wiedza:
1. ZI_W02 ma pogłębioną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną
umożliwiającą opis i analizę przyrodniczych procesów produkcyjnych
oraz ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania
jakością, zarządzania projektami, zarządzania strategicznego i
prowadzenia działalności w obszarze biogospodarki
2. ZI_W08 ma wiedzę w zakresie istoty koncepcji i zasad wdrażania
zrównoważonego rozwoju gospodarczego w aspekcie cyklu życia
urządzenia, obiektu lub funkcjonowania systemu
Umiejętności:
1. ZI_U01 posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i
wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i
w różnych formach właściwych zarządzania i inżynierii produkcji
2. ZI_U03 ma umiejętność poznawania i stosowania nowoczesnych
technologii informatycznych w celu pozyskiwania i przetwarzania
informacji z zakresu produkcji rolniczej, rolno-spożywczej, przemysłowej i
świadczenia usług
Kompetencje społeczne:
1. ZI_K01 ma przygotowanie do organizowania i kierowania pracą zespołów
(projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
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Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

nim oraz ma świadomość brania odpowiedzialności przed
współpracownikami, za powierzone mu zadania
2. ZI_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz rozumie
potrzebę ciągłego uczenia się i inspirowania innych
ZI W_02 Zaliczenie,
ZI W_08 Zaliczenie
ZI U_01 Zaliczenie sprawozdania
ZI U_03 Zaliczenie sprawozdania
ZI K_01 ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu
wykonującego ćwiczenie
ZI K_06 ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu
wykonującego ćwiczenie
Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany,
sprawozdania, dziennik prowadzącego.
Matematyka, Statystyka, Znajomość podstawowych wiadomości o obsłudze
arkuszy kalkulacyjnych
Wykład obejmuje następujące zagadnienia:
Podstawy i podstawowe pojęcia w procesie prognozowania, Struktura
procesu prognostycznego, Klasyfikacja metod prognozowania, Dane
prognostyczne, Statystyczna analiza danych, Modele szeregów czasowych,
Prognozowanie na podstawie modeli dynamicznych ARMA i ARIMA,
Metody prognozowania oparte na modelach ekonometrycznych, Metody
jakościowe w procesie prognozowania - prognozowanie przez ekspertów,
System prognostyczny przedsiębiorstwa - definicja i jego struktura,
Prognozowanie czynników otoczenia przedsiębiorstwa, Prognozowanie
wielkości sprzedaży
Ćwiczenia obejmują:
Repetytorium ze statystyki matematycznej i zasad modelowania zależności
ekonometrycznych. Formułowanie przykładowych zadań prognozowania w
przedsiębiorstwie. Proste metody prognozowania szeregów czasowych.
Zasady wygładzania wykładniczego
(modele: Browna, Holta, Wintersa). Dyskusja zagadnień prognozowania
przez analogie (rodzaje, kryteria podobieństwa, zmienne wiodące i
naśladujące). Formułowanie zadań symulacji zjawisk. Zasady symulacji
deterministycznej i metod Monte Carlo. Konstruowanie scenariuszy,
kryteria oceny wiarygodności wyników symulacji. Zapoznanie się z
narzędziami modelowania i prognozowania pakietu EXCEL i
STATISTICA.
Literatura obowiązkowa:
1. Paweł Dittmann: Prognozowanie w przedsiębiorstwie (Metody i ich
zastosowanie). Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,
Warszawa 2008
2. Mieczysław Sobczyk: Prognozowanie (Teoria, przykłady, zadania)
Wydawnictwo: Placet Warszawa 2008
3. Dariusz Błaszczuk: Wstęp do prognozowania i symulacji. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006.
4. Materiały dostępne na stronach internetowych.
1) rozwiązywanie zadań rachunkowych – 5 godz.,
2) 10 ćwiczeń laboratoryjnych w pracowni komputerowej – 10 godz.,
3) wykład,
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

1

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

1

Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą
Decision support and knowledge management systems
Polski
Obowiązkowy (wszystkie specjalności)
Studia stacjonarne II stopnia

3
1,5/1,5
prof. dr hab. inż. Kusz Andrzej

Katedra Podstaw Techniki, Zakład Modelowania i Systemów
Informacyjnych
Ugruntowanie nowoczesnego sposobu traktowania modeli komputerowych
i wykorzystanie ich do wbudowanego w system zarządzania adaptacyjnego
systemu wspomagania podejmowania decyzji. Praktyczne nabywanie
umiejętności konceptualizacji problemu, jego formalizacji i implementacji w
konkretnym środowisku. Wykonywanie konkretnych modeli i
przeprowadzenie na nich eksperymentów symulacyjnych rozumianych jako
uzyskiwanie odpowiedzi na konkretne, praktyczne pytania.
Wiedza:
1. Zna formalne systemy reprezentacji wiedzy oraz rozumie rolę
komputerowych modeli w zarządzaniu wiedzą i wspomaganiu procesów
decyzyjnych - z wykorzystaniem systemów adaptacyjnych z wbudowanymi
automatycznymi mechanizmami wnioskowania oraz zna metody kodowania
wiedzy w systemie opartym na regułach, w sieciach probabilistycznych
(sieci bayesowskie), w postaci zbiorów rozmytych oraz w sztucznych
sieciach neuronowych. Rozumie mechanizmy wnioskowania w tych
systemach. ZI_W01
Umiejętności:
1. Potrafi opracować model formalny wybranego zagadnienia oraz
zaimplementować ten model w środowisku BayesiaLab oraz przeprowadzić
eksperymenty symulacyjne z wykorzystaniem wbudowanych w ten system
metod automatycznego wnioskowania. ZI_U03
2. Potrafi zaproponować strukturę modelu w postaci regułowej bazy wiedzy.
Potrafi kodować wiedzę w postaci zbiorów rozmytych oraz w postaci
sztucznych sieci neuronowych. Potrafi wykorzystać te modele pod kątem
informacyjnego wspomagania zarządzania. ZI_U05
Kompetencje społeczne:
1. Jest świadomy znaczenia poprawnego rozumowania o złożonych
procesach z zakresu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy
oraz środowiskiem i poznawanie tych procesów poprzez ich modelowanie.
ZI_K03
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Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Szczegółowe kryteria przy ocenie egzaminów i prac kontrolnych
1) student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy lub umiejętności,
gdy uzyskuje od 51 do 60% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio,
przy zaliczeniu cząstkowym – jego części),
2) student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy lub
umiejętności, gdy uzyskuje od 61 do 70% sumy punktów określających
maksymalny poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu
(odpowiednio – jego części),
3) student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy lub umiejętności, gdy
uzyskuje od 71 do 80% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio –
jego części),
4) student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy lub umiejętności,
gdy uzyskuje od 81 do 90% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio –
jego części),
5) student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy lub umiejętności,
gdy uzyskuje powyżej 91% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio –
jego części)
Wiedza
1 - sprawdzian pisemny;
Umiejętności:
1, 2 - ocena poprawności wykonania aplikacji na każdym etapie jej realizacji
przez osobę prowadzącą ćwiczenia.
Kompetencje społeczne:
K1 – ocena pracy studenta w zakresie poprawnego podejścia do budowy
modeli komputerowych z wykorzystaniem różnych technik modelowania.
Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, aplikacje,
dziennik prowadzącego, ćwiczenia.
Elementy matematyki stosowanej, podstawy informatyki, wiedza z zakresu
procesów produkcji oraz wiedzy pptrzebnej do zarządzania tymi procesmi.
Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące formalnych systemów
reprezentacji wiedzy. Sieci probabilistyczne, zasady kodowania wiedzy,
metody wnioskowania. Reprezentacja wiedzy w postaci zmiennych
dyskretnych. Implementacja procedur obliczeniowych. Regułowa
reprezentacja wiedzy. Struktura systemu. Kodowanie wiedzy. Metody
wnioskowania. Modelowanie niepewności w systemie regułowym. Pojęcie
zbioru rozmytego. Wnioskowanie rozmyte. Podejmowanie decyzji w
otoczeniu rozmytym. Modele neuronowe. Zasada działania sztucznego
neuronu. Zasady uczenia sieci. Klasyfikacja sieci i ich zastosowania.
Systemy adaptacyjne, automatyczne wnioskowanie, uczenie maszynowe na
przykładach. Tworzenie modeli koncepcyjnych różnych zagadnień
praktycznych. Budowa aplikacji i eksperymenty symulacje z modelami
komputerowymi.
Literatura obowiązkowa:
1. Wykłady, źródła internetowe.
Literatura zalecana:
1. Sikora W.: Badania operacyjne. PWE, Warszawa 2008
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Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

2. Michalewicz Z., Fogel D.B.: Jak to rozwiązać, czyli nowoczesna
heurystyka. WNT, 2006.
3. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo
Naukowe PWN. Warszawa 2006.
4. Tadeusiewicz R. Elementarne wprowadzenie do techniki sieci
neuronowych z przykładowymi programami, Akademicka Oficyna
Wydawnicza, Warszawa 1998.
1) Wykład.
2) Zajęcia audytoryjne obejmują konceptualizację problemu oraz budowę
modelu formalnego.
3) Zajęcia laboratoryjne – to budowa dedykowanych aplikacji pod
nadzorem osoby prowadzącej ćwiczenia polegająca na:
- implementacji modelu w konkretnym środowisku,
- modelowaniu,
- analizie wyników eksperymentów symulacyjnych.
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

obowiązkowy

Rok studiów dla kierunku

1

Semestr dla kierunku

1

Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca przedmiot

5
2,0/3,0

Cel modułu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi
pojęciami ekonomiki założenia oraz prowadzenia przedsiębiorstwa oraz
organizacji produkcji (podatek, nakłady w produkcji, rachunek
ekonomiczny, proces produkcji, typy produkcji, analiza popytu itp.)
dotyczącej odnawialnych źródeł energii.
Efekty kształcenia
Wiedza:

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu (4-8).
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu. Należy
przedstawić efekty dla
zastosowanych form zajęć
łącznie.

Organizacja systemów produkcyjnych
ORGANIZATION OF PRODUCTION SYSTEMS
polski

II stopień stacjonarne

dr inż. Magdalena Kachel-Jakubowska
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

1. ma pogłębioną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną
umożliwiającą opis i analizę przyrodniczych procesów
produkcyjnych oraz ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą zarządzania,
w tym zarządzania jakością, zarządzania projektami, zarządzania
strategicznego i prowadzenia działalności w obszarze
biogospodarki
2. wykazuje się znajomością zasad zrównoważonego rozwoju i
wiedzą w zakresie wdrażania zintegrowanych procesów produkcji
w warunkach wzrostu w nich stopnia mechanizacji pracy
3. ma wiedzę w zakresie przepisów, dyrektyw i zaleceń unii europejskiej
regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz przepływ
towarów, usług i ludzi na jednolitym rynku europejskim
Umiejętności:
1. posiada skutecznego i sprawnego umiejętność precyzyjnego
porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej,
pisemnej i graficznej w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji z
zakresu produkcji rolniczej, rolno-spożywczej
2. planuje i samodzielnie wykonuje w oparciu o dostępne metody i
techniki, zadania badawcze lub projektowe, dotyczące biogospodarki,
potrafi prawidłowo interpretować rezultaty i wyciągać wnioski
3. potrafi dobrać i modyfikować działania i procedury przy
zastosowaniu odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i
materiałów, w celu rozwiązania bieżących problemów w zakresie:
procesów produkcyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-
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spożywczym, stanie środowiska, gospodarowaniu zasobami ludzkimi i
naturalnymi
4. posiada umiejętność samodzielnego, wnikliwego i
wielowariantowego także teoretycznego rozpatrywania zaistniałych
sytuacji i podejmowanych działań w celu rozwiązywanie powstałych
lub spodziewanych problemów z zakresu zarządzania i inżynierii
produkcji
Kompetencje społeczne:

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

1. ma przygotowanie do organizowania i kierowania pracą zespołów
(projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i
poza nim oraz ma świadomość brania odpowiedzialności przed
współpracownikami, za powierzone mu zadania
2. potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz
umiejętności profesjonalne i badawcze, także inspirowania innych osób
3. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz rozumie
potrzebę ciągłego uczenia się i inspirowania innych
W1- Sprawdzian pisemny,
W2 – Sprawdzian pisemny,
W3 – Sprawdzian pisemny,
U1 – ocena wykonania projektu,
U2 – ocena wykonania projektu,
Formy dokumentowania osiągniętych wyników: ocena sporządzonego
projektu, sprawdziany.
Matematyka, Mikroekonomia, Rachunek kosztów dla inżynierów,
Marketing, Zarządzanie produkcja i usługami.
Wykłady obejmują:
Wprowadzenie do zagadnień organizacji produkcji. Przedstawienie
podstawowych pojęć systemu produkcyjnego; analiza potrzeb, ich
rozwój i stopień zaspokojenia, formy potrzeb, analiza zachowania
człowieka jako nabywców dóbr na rynku. Lean Management. Proces
gospodarczy i jego podstawowe ogniwa, przedsiębiorstwo, system
produkcyjny. Istota i zadania organizacji procesów produkcyjnych.
Parametry procesu produkcyjnego. Charakterystyka procesu
wejściowego i wyjściowego w systemie produkcyjnym. Powiązania
materiałowe, energetyczne i informacyjne jako elementy systemu
produkcyjnego. Otoczenie systemu produkcyjnego. Proces produkcyjny
i wytwórczy Czynniki produkcji. Struktury produkcyjne i produkcyjnoadministracyjne.
Zasady
budowy
struktury
produkcyjnoadministracyjnej. Planowanie i sterowanie produkcją. Zarządzanie
systemami
i
przedsiębiorstwami
produkcyjnymi.
Majątek
(przedsiębiorstw, gospodarstw). Nakłady – formy ujęcia nakładów i ich
rodzaje. Koszty – różnice między kosztami a nakładami.
Ćwiczenia obejmują:
Tematyka i organizacja ćwiczeń z przedmiotu oraz warunki i sposób
zaliczania. Prognozowanie popytu w kontekście wyznaczania programu
produkcyjnego, metody szacowania przyszłej wielkości popytu,
wielkość popytu a wielkość programu produkcyjnego - zadania.
Optymalizacja programu produkcyjnego przedsiębiorstwa - metodą
marży brutto. Założenia organizacji produkcji. Wybór kierunku
produkcji, wielkość produkcji. Proces produkcyjny. Tworzenie
struktury wybranego procesu według faz technologicznych oraz części i
zespołów. Dokumenty procesowe. Planowanie według cyklu
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Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

produkcyjnego; cyklogram i jego wykorzystanie do określenia planu
wykonania wyrobu gotowego. Planowanie potrzeb materiałowych –
MRP. Sterowanie produkcją z wykorzystanie kart – Kanban. Całkowita
efektywność sprzętu – wskaźnik OEE.
Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:
M. Brzeziński. Organizacja i sterowanie produkcją. Wyd. Placet.
Warszawa 2002.
M. Brzeziński. Organizacja produkcji. Wyd. Politechnika Lubelska.
Lublin, 2000.
M. Brzeziński. Organizacja podstawowych systemów produkcyjnych.
Materiały do ćwiczeń i projektowania. Wyd. Politechnika Lubelska.
Lublin, 1997
A. Kosiarkiewicz, A. Chojnacka, B Gładysz. Podstawy zarządzania
produkcją – ćwiczenia. Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa
2008.
I. Duplik. Inżynieria zarządzania. Cz. 1 Wyd. Placet 2004.
J. Bałuk, W. Lenard. Organizacja procesów produkcyjnych. Materiały
pomocnicze do ćwiczeń. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa
1996.
J. Lewandowski. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. Wyd.
Politechniki Łódzkiej 2002.
Rozwiązywanie zadań dotyczących organizacji połączonych z dyskusją
– 30 godz.
Wykłady – 15 godz.
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Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzenie i komputerowe wspomaganie eksploatacji
zakładów przemysłu spożywczego

Management and computer aided operation&maintenance
in food industry
polski

Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

obowiązkowy

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku

I

Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca przedmiot
Cel modułu

5
2,6/2,4

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu (4-8).
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien nabyć po
zrealizowaniu przedmiotu.
Należy przedstawić efekty dla
wykładu i ćwiczeń.

II

dr hab. inż. Grzegorz Łysiak
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Przedmiot daje podstawy do zrozumienia elementów
składających się na efektywność eksploatacji zakładów
przemysłu spożywczego w tym organizacji systemu
eksploatacji i kierowania nim. Student ma możliwość
poznania zadań oraz metod i narzędzi dla opracowania
najlepszych praktyk BMP, metod analizy i oceny systemu
eksploatacji.
Przedstawione
zostaną
rozwiązania
informatyczne wspomagającymi efektywne wykorzystanie
środków trwałych w przedsiębiorstwie. W części
ćwiczeniowej praktyczne zapoznanie ze strukturą
systemów informatycznych wspierających działania w
sferze użytkowania i odsługiwania maszyn.
Wiedza:
W1. Znajomość elementów składających się na najlepsze
praktyki eksploatacji. Dostrzegania i wyjaśniania roli
kadry kierowniczej w procesach eksploatacji maszyn,
znaczenia struktury i organizacji systemu roli i znaczenia
człowieka w każdym elemencie systemu eksploatacji.
W2. Metod oraz współczesnych narzędzi i systemów
informatycznych wspomagających procesy eksploatacji
zakładów przemysłu spożywczego.
Umiejętności:
U1. Posługiwania się systemami wspomagającymi
eksploatację maszyn w zakresie planowania, organizacji
pracy i utrzymania środków technicznych.
U2. Oceny efektywności działań eksploatacyjnych w
oparciu o proste wskaźniki i systemy informatyczne.
U3. Analizy stanu oraz prognozowania efektów
planowanych decyzji eksploatacyjnych.
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Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe
Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Kompetencje społeczne:
K1. Przygotowania do organizowania i kierowania pracą
zespołów w środowisku pracy.
K2. Promowania pracy zespołowej oraz właściwego
podziału odpowiedzialności i obowiązków w środowisku
zakładu przemysłowego.
W1- aktywność na zajęciach, sprawdziany,
W2- aktywność na zajęciach, sprawdziany,
U1- aktywność na zajęciach, sprawdziany
U2- aktywność na zajęciach, sprawdziany
K1- aktywność na zajęciach, sprawdziany
K2 -.aktywność na zajęciach, sprawdziany
Formy dokumentowania osiągniętych wyników:
sprawdziany, praca kontrolna, egzamin
matematyka, eksploatacja maszyn spożywczych,
utrzymanie maszyn, podstawy zarządzania
Wykład obejmuje: Zadania, obowiązki i umiejętności w
eksploatacji maszyn. Najlepsza Praktyka Eksploatacyjna.
Elementy BMP. Efektywność eksploatacji w przemyśle
spożywczym. Rola i znaczenia menadżera. Zarządzanie
eksploatacją maszyn. Systemy eksploatacji maszyn.
Miejsce i rola człowieka w systemie eksploatacji.
Organizacja czynności użytkowania i obsługiwania.
Wspomaganie komputerowe w eksploatacji. Systemy
wspomagające zadania w obszarze użytkowania i
utrzymania maszyn.
Ćwiczenia obejmują: Systemy zarządzania produkcją
MES. Elementy i przykłady rozwiązań systemów. Systemy
zarządzania utrzymaniem maszyn CMMS. Elementy i
przykłady rozwiązań. Elementy TPM i obliczanie
wskaźnika efektywności wyposażenia OEE. Kluczowe
wskaźniki wydajności KPI. Inne oprogramowanie do
wspomagania procesów eksploatacji.
Materiały własne
1) wykład,
2) praktyczna zapoznanie ze strukturą i zadaniami
systemów wspomagających eksploatację maszyn oraz
wybranym specjalistycznym oprogramowaniem.
3) samodzielny projekt
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Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia, także
nazwa w języku angielskim
Język wykładowy

IZPiU
Ekonometria
Econometrics
polski

Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

obowiązkowy

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku

1

Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca przedmiot
Cel modułu

5
2,6/2,4

Studia stacjonarne 2 stopnia

Dorota Domagała

Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Celem modułu jest uzyskanie wiedzy o metodach
ekonometrycznych oraz wykształcenie umiejętności
praktycznego ich zastosowania do badania ilościowych
prawidłowości w życiu gospodarczym.
Efekty kształcenia – łączna liczba Wiedza: Student po zakończeniu kursu:
efektów nie może przekroczyć
W1. Rozumie rolę i miejsce ekonometrii w analizach i
dla modułu (4-8). Należy
badaniach ekonomicznych oraz specyfikę modelu
przedstawić opis zakładanych
ekonometrycznego.
efektów kształcenia, które student W2. Zna podstawy teoretyczne budowy modeli
powinien nabyć po zrealizowaniu ekonometrycznych.
przedmiotu. Należy przedstawić
Umiejętności: Student:
efekty dla wykładu i ćwiczeń.
U1. Potrafi opisać zjawiska za pomocą modeli
ekonometrycznych, dokonać weryfikacji merytorycznej i
statystycznej modelu oraz jego interpretacji.
U2. Potrafi prognozować w oparciu o modele ekonometryczne
i szeregi czasowe.
Kompetencje społeczne: Student:
K1. Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę dokształcania się.
K2. Dostrzega rolę i potrzebę stosowania narzędzi
statystycznych w różnych dziedzinach.
Sposoby weryfikacji oraz formy
W1, W2: wejściówka, zaliczenia
dokumentowania osiągniętych
U1, U2: ocena w oparciu o wykonywane zadania na ćwiczeniach
efektów kształcenia
oraz sprawdziany
K1, K2: na podstawie postawy i udziału w dyskusjach
prowadzonych w trakcie zajęć.
Wymagania wstępne i dodatkowe Matematyka, statystyka matematyczna, Technologia
informacyjna
Treści modułu kształcenia –
Podstawowe pojęcia i cele ekonometrii. Model
zwarty opis ok. 100 słów.
ekonometryczny – definicja, elementy, klasyfikacja modeli.
Metody doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego.
Regresja liniowa – estymacja parametrów MNK, weryfikacja i
interpretacja modelu. Regresja nieliniowa linearyzowana.
Prognozowanie – pojęcie prognozy, założenia, rodzaje
prognoz, etapy prognozowania, miary dokładności prognoz.
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Zalecana lista lektur lub lektury
obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne
Bilans punktów ECTS

Prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych.
Metody wygładzania szeregów czasowych. Prognozowanie
zjawisk sezonowych.
Literatura obowiązkowa:
Kukuła: Wprowadzenie do ekonometrii, PWN W-wa 2009,
Gruszczyński M., Podgórska M.: Ekonometria, Wyd. SGH, Wwa 2008,
Dziechciarz J.: Ekonometria. Metody, przykłady, zadania,
Wrocław 2002,
Maddala G.S.: Ekonometria, PWN, W-wa 2006
Formy dydaktyczne zajęć: wykład i zajęcia audytoryjne i
laboratoryjne
Metody dydaktyczne: pokaz, dyskusja, realizacja zadań
- udział w wykładach – 10 godz.,
- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 10
godz.,
- przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych – 20 godz.,
- przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych – 20 godz.,
- dokończenie zadań z ćwiczeń laboratoryjnych – 30 godz.
- przygotowanie własnego modelu ekonometrycznego – 10
godz.
- studiowanie literatury – 20 godz.
- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do
zaliczenia – 2 godz.
Łączny nakład pracy studenta to 122 godz. co odpowiada 5
punktom ECTS.
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

1

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

1

Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Modelowanie procesów produkcyjnych
Modelling of production processes
Polski
Obowiązkowy, specjalność ZPiU
Studia stacjonarne II stopnia

4
2,0/2,0
prof. dr hab. inż. Kusz Andrzej

Katedra Podstaw Techniki, Zakład Modelowania i Systemów
Informacyjnych
Ugruntowanie nowoczesnego sposobu traktowania modeli komputerowych
jako narzędzi do modelowania złożonych procesów produkcyjnych i
wykorzystanie tych modeli do eksperymentów symulacyjnych. Praktyczne
nabywanie umiejętności konceptualizacji problemu, jego formalizacji i
implementacji w konkretnym środowisku w celu uzyskiwania odpowiedzi
na konkretne, praktyczne pytania.
Wiedza:
1. Rozumie rolę komputerowych doświadczeń z wykorzystaniem modeli
symulacyjnych dla potrzeb optymalizacji zarzadzania procesami
produkcyjnymi. Ma podstawową wiedzę z zakresu modelowania układów w
których dominują zmiany o charakterze ciągłym i dyskretnym. Zna
podstawowe etapy budowy modelu od opracowania modelu konceptualnego,
poprzez jego algorytmizację, implementację oraz prowadzenie
eksperymentów symulacyjnych. ZI_W02
Umiejętności:
1. Potrafi opracować model formalny układu dynamicznego z
wykorzystaniem metafory przepływów ze sprzężeniami zwrotnymi,
zaimplementować ten model w postaci diagramu w środowisku POWERSIM
oraz przeprowadzić eksperymenty numeryczne i zinterpretować uzyskane
wyniki. ZI_U05
2. W przypadku układu dyskretnego potrafi opracować koncepcję algorytmu
symulacyjnego metodą kolejnych zdarzeń z uwzględnieniem
stochastycznego modelowania zmian stanów modelowanego procesu.
ZI_U05
Kompetencje społeczne:
1. Jest świadomy znaczenia poprawnego rozumowania o złożonych
procesach produkcji oraz rozumie znaczenie i korzyści wynikające ze
stosowania metod symulacji komputerowej w optymalizacji procesów
zarządzania procesami produkcyjnymi. ZI_K03
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Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Szczegółowe kryteria przy ocenie egzaminów i prac kontrolnych
6) student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy lub umiejętności,
gdy uzyskuje od 51 do 60% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio,
przy zaliczeniu cząstkowym – jego części),
7) student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy lub
umiejętności, gdy uzyskuje od 61 do 70% sumy punktów określających
maksymalny poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu
(odpowiednio – jego części),
8) student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy lub umiejętności, gdy
uzyskuje od 71 do 80% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio –
jego części),
9) student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy lub umiejętności,
gdy uzyskuje od 81 do 90% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio –
jego części),
10) student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy lub umiejętności,
gdy uzyskuje powyżej 91% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio –
jego części)
Wiedza
1 - sprawdzian pisemny;
Umiejętności:
1, 2 - ocena poprawności wykonania aplikacji na każdym etapie jej realizacji
przez osobę prowadzącą ćwiczenia.
Kompetencje społeczne:
1 – ocena pracy studenta w zakresie poprawnego podejścia do
konceptualizacji problemów optymalizacyjnych oraz budowy modeli z
wykorzystaniem różnych technik modelowania.
Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, aplikacje,
dziennik prowadzącego, ćwiczenia.
Elementy matematyki stosowanej, metody optymalizacji, podstawy
informatyki, podstawowa wiedza o procesów produkcyjnych oraz z zakresu
zarządzania tymi procesami.
Symulacja komputerowa jako numeryczna technika przeprowadzania
komputerowych doświadczeń. Symulacje stochastyczne i deterministyczne,
z czasem ciągłym i dyskretnym. Formy danych wyjściowych:- statyczne
(wynikiem jest zbiór danych) oraz dynamiczne (wynikiem jest proces
przebiegający w czasie). Symulacje interaktywne oraz nieinteraktywne.
Podstawy modelowania układów dynamicznych w języku POWERSIM.
Modelowanie procesu z wykorzystaniem metafory przepływów ze
sprzężeniami zwrotnymi. Obiekty modelowe, dynamiczne, statyczne.
Diagramy modelowania. Dyskretyzacja czasu w modelu procesu. Procesy
dyskretne, konceptualizacja i budowa algorytmu z wykorzystaniem metody
kolejnych zdarzeń, zastosowanie liczb pseudolosowych do stochastycznego
modelowania zmian stanu procesu. Implementacja procedur
obliczeniowych w sieciach bayesowskich. Modelowanie
wielowymiarowych procesów losowych w sieciach dynamicznych w
których czas jest rekurencyjne symulowany przez dwie warstwy sieci
odpowiadające kolejnym przekrojom czasowym. W trakcie ćwiczeń
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Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

studenci nabywają praktycznych umiejętności w zakresie modelowania
poprzez opracowanie koncepcji modelu, budowę algorytmu, jego
implementację w konkretnym środowisku programistycznym,
przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych oraz analizę ich
wyników. Wykonywane aplikacje obejmują optymalizację zarządzania
zapasami wyrobów na przykładzie hurtowni, symulacyjne szacowanie
kosztów procesu eksploatacji przy realizacji zadanego programu
produkcyjnego, wyznaczanie optymalnej strategii wymian prewencyjnych
ze względu na wymagany poziom niezawodności oraz koszty eksploatacji.
Literatura obowiązkowa:
2. Wykłady, źródła internetowe.
Literatura zalecana:
1. Dokumentacja programu POWERSIM oraz BayesiaLab.
2. Michalewicz Z., Fogel D.B.: Jak to rozwiązać, czyli nowoczesna
heurystyka. WNT.
1.Wykład.
2. Zajęcia audytoryjne obejmują konceptualizację modelu, określenie
podstawowych elementów modelu, opracowanie algorytmu symulacyjnego.
3. Zajęcia laboratoryjne – to opracowywanie pod nadzorem prowadzącego
algorytmów symulacyjnych, ich implementacja w konkretnym środowisku
i wykonywanie eksperymentów symulacyjnych oraz analiza uzyskanych
wyników.
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

I

Cel modułu
Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Ochrona własności przemysłowej
Protection of Industrial Property
Polski
obowiązkowy
II stopnia stacjonarne

2
1,6/1,4
prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony
własności przemysłowej.
Wiedza:
1. zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości w obszarach wiejskich oraz rozumie pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w zakresie
nauk rolniczych i związanych; potrafi korzystać z zasobów informacji
patentowej i cytować te zasoby.
2.
Umiejętności:
1. zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości w obszarach wiejskich oraz rozumie pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w zakresie
nauk rolniczych i związanych; potrafi korzystać z zasobów informacji
patentowej i cytować te zasoby.
2.
Kompetencje społeczne:
1. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz rozumie potrzebę
ciągłego uczenia się i inspirowania innych
2.

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia
Wymagania wstępne i
dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Projekt, kolokwium, zaliczenie

Maszyny spożywcze,
Podstawowe informacje dotyczące ochrony własności przemysłowej.
Patent, zasady opracowania. Procedury związane ze zgłoszeniem
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wynalazku. Zasady korzystania z patentu. Umowy licencyjne. Wzory
użytkowe. Wzory przemysłowe. Znaki towarowe. Oznaczenia
geograficzne. Ochrona praw autorskich. Ochrona międzynarodowa
wynalazku. Naruszenie prawa ochronnego. Unieważnienie i wygaśnięcie
prawa ochronnego. Działanie Urzędu Patentowego.

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

1.Bieguński L.: Ochrona własności przemysłowej PARP 2004 Warszawa
2.Kuś I., Senda Z.: Prawa autorskie i prawa pokrewne. PARP 2004
Warszawa
3. Kotarba W.: Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej.
ORGMASZ, 2000 Warszawa
Przekazywanie wiedzy studentom odbywa się na wykładach z
wykorzystaniem technik wizualnych, oraz na ćwiczeniach wykorzystując do
tego celu między innymi pracownię komputerową
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

1

Cel modułu
Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Zarządzanie projektem i innowacjami
Project and Innovation Management
Polski
obowiązkowy
II stopnia

4
2,1/1,9
dr Beata Stasińska

Katedra Energetyki i Środków Transportu
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstaw wiedzy w tematyce
definicji i rodzajów innowacji oraz procesem wdrażania innowacji i ich
znaczeniem dla rozwoju gospodarki
Wiedza:
1. Ma wiedzę pozwalającą mu definiować, opisywać i tłumaczyć problemy
związane z wdrażaniem innowacji poprzez realizację projektu.
2. Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą zarządzania projektami oraz
zarządzania innowacjami strategicznymi wspieranymi w kraju i Unii
Europejskiej
Umiejętności:
1. Potrafi zdefiniować rodzaj innowacji i zaproponować plan wdrożenia tej
innowacji
2. Potrafi planować działania, tworzyć harmonogram i kosztorys projektu,
czytać matrycę logiczną projektu, wskazać na przykładzie ryzyko i sukces
projektu.
Kompetencje społeczne:
1. Jest świadomy potrzeby aktualizowania i kumulacji wiedzy z różnych
źródeł, a także ma nawyk samodzielnej pracy.
2. Ma świadomość potrzeby ciągłego uczenia się.

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe

W1 i W2- ocena wynikająca z punktacji systematycznie zbieranej podczas
zajęć - kolokwia sprawdzająceh przyswojenie wiedzy z wykładów oraz za
przygotowanie na ćwiczenia prac własnych)
U1 – samodzielne opracowanie i zaprezentowanie zagadnienia
U2 – samodzielne opracowanie i zaprezentowanie zagadnienia
K1 – samodzielne opracowanie i zaprezentowanie zagadnienia
K2- dyskusja i wypowiedzi podczas zajęć
Podstawy matematyki, Excela i Worda
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Przedmiot obejmuje zagadnienia nakreślone programem.
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Studenci poznają definicje i rodzaje innowacji, pojęcia związane z procesem
wdrażania innowacji - od pomysłu do przemysłu w przedsiębiorstwie.
Znaczenie rozwoju innowacji dla przedsiębiorstwa, kraju i globalnie.
Strategie i polityki wsparcia rozwoju innowacji, instytucje wspierające i
finansujące rozwój innowacji poprzez realizację projektów w kraju i UE.
1. Podręcznik Oslo Manual, Zasady gromadzenia i interpretacji danych
dotyczących innowacji(dostępny na stronie wydanie III, 2005
(bezpłatne dostępne pod linkiem:
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=E57FDB129BC04E42B
19E7D4AC12269A1
2. K. Piech, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku
pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut wiedzy i innowacji
Warszawa 2009 (dostępna bezpłatnie:
http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/documents/512265/735201/Wiedza_i_i
nnowacje_w_rozwoju_gosp/d4c9b3b8-250e-4d5e-804f-f5beef789ad2
3. Materiały i opracowania udostępnione bezpłatnie na stronie
prowadzonej przez PARP: Portal innowacji:
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp
Omawianie zagadnień w oparciu o schematy i ilustracje, prezentacja
wybranych zagadnień w oparciu o przygotowana samodzielnie prezentację,
kolokwia sprawdzające i utrwalających wiedzę zdobytą na wykładach,
dyskusja na forum całej grupy ćwiczeniowej, konfrontacja różnych
stanowisk studentów poprzez ćwiczenia praktyczne.
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Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia, także
nazwa w języku angielskim
Język wykładowy

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Specjalność- Zarządzanie i Inżynieria
Przetwórstwa Spożywczego
Analiza Instrumentalna Żywności
Instrumental Food Analysis
Polski

Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia
Rok studiów dla kierunku
Semestr dla kierunku

obowiązkowy

Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca przedmiot

3
2,0/1,0

Cel modułu
Efekty kształcenia – łączna liczba
efektów nie może przekroczyć
dla modułu (4-8). Należy
przedstawić opis zakładanych
efektów kształcenia, które student
powinien nabyć po zrealizowaniu
przedmiotu. Należy przedstawić
efekty dla wykładu i ćwiczeń.

Sposoby weryfikacji oraz formy
dokumentowania osiągniętych
efektów kształcenia

1 rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia
czwarty
VIII

Dr hab. Marek Szmigielski
Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, Wydział
Inżynierii Produkcji, UP Lublin
Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat najnowszych,
instrumentalnych technik w analizie chemicznej surowców i produktów
żywnościowych
Wiedza:
ZI_W03 (R2A_W03, R2A_W04) Ma pogłębioną wiedzę o wpływie
zmechanizowanych technologii rolniczych, procesów zachodzących w
biosferze na środowisko i właściwości surowców rolniczych (wykłady i
ćwiczenia).
ZI_W04 (R2A_W05) Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie techniki i
technologii pozwalającą oceniać, kształtować i racjonalnie
wykorzystywać potencjał przyrody (wykłady i ćwiczenia).
Umiejętności:
ZI_U04 (R2A_U04) Planuje i samodzielnie wykonuje w oparciu o
dostępne metody i techniki, zadania badawcze lub projektowe, dotyczące
biogospodarki, potrafi prawidłowo interpretować rezultaty i wyciągać
wnioski (wykłady i ćwiczenia).
ZI_U07 (R2A_U06) Potrafi dobrać i modyfikować działania i procedury
przy zastosowaniu odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i
materiałów, w celu rozwiązania bieżących problemów w zakresie:
procesów produkcyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolnospożywczym, stanie środowiska, gospodarowaniu zasobami ludzkimi i
naturalnymi (wykłady i ćwiczenia).
Kompetencje społeczne:
ZI_K03 (R2A_K07, R2A_K08) Potrafi samodzielnie zdobywać i
doskonalić wiedzę oraz umiejętności profesjonalne i badawcze, także
inspirowania innych osób (wykłady i ćwiczenia).
ZI_W03, ZI_W04- weryfikacja wiadomości na podstawie kolokwiów oraz
sprawozdań z realizowanych zajęć laboratoryjnych.
ZI_U04, ZI_U07 - weryfikacja wiadomości na podstawie kolokwiów oraz
sprawozdań z realizowanych zajęć laboratoryjnych.
ZI_K03 - weryfikacja wiadomości na podstawie kolokwiów oraz
sprawozdań z realizowanych zajęć laboratoryjnych, pisemne zaliczenie
części wykładowej, kolokwia cząstkowe oraz kolokwium zaliczeniowe
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Zalecana lista lektur lub lektury
obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawozdania i notatki
studentów, dziennik prowadzącego zajęcia.
Chemia, Fizyka, Towaroznawstwo, Ogólna Technologia Żywności,
Klasyczna Analiza Chemiczna
Zapoznanie studentów z najnowszymi, instrumentalnymi metodami analiz
chemicznych wspomaganych elektronicznie i numerycznie, ze
szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w przemyśle
spożywczym i paszowym oraz ochronie środowiska przyrodniczego
zakładów przemysłowych.
Literatura obowiązkowa:
1. Walenty Szczepaniak. Metody instrumentalne w analizie
chemicznej, PWN Warszawa 2004.
2. Maria Krełowska-Kułas. Badanie jakości produktów
spożywczych. PWE 1993.
3. Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko. Chemia Analityczna (T
3). PWN Warszawa 2008.
wykład, pokaz dotyczący wybranych doświadczeń, nadzór nad
przebiegiem doświadczeń, dyskusja wyników badań
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Kierunek lub kierunki studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Nazwa modułu kształcenia, także
w języku angielskim
Język wykładowy

Zarządzanie infrastrukturą komunalną
Management municipal infrastructure
polski

Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

obowiązkowy

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku

I

Liczba punktów ECTS z
podziałem na
kontaktowe/niekontaktowe
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca przedmiot

3
2,0/1,0

Cel modułu

Charakterystyka infrastruktury komunalnej oraz specyficznych
problemów związanych z jej funkcjonowaniem, a także elementów
organizacji oraz modeli nowoczesnego zarządzania wybranymi
usługami publicznymi świadczonymi w systemie infrastruktury
komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Klasyfikacja, zadania i cechy infrastruktury komunalnej,
uwarunkowania organizacji pracy w gospodarce komunalnej,
modele zarządzania infrastruktura komunalną, metody poprawy
efektywności sektora komunalno-bytowego, ramy prawne i
organizacyjne transportu publicznego, integracja transportu
miejskiego, rola państwa w gospodarce wodnej, obowiązki gminy
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
technologie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków, system
informacji przestrzennej o infrastrukturze komunalnej, formy
organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej.
1. Denczew S. Gospodarka komunalna w praktyce: ćwiczenia z

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Zalecana lista lektur lub lektury
obowiązkowe

II

Adam Węgrzyn
Zakład Maszyn Ogrodniczych i Leśnych

gospodarki komunalnej. Wyd. PB, Białystok 2007.
2. Denczew S. Organizacja i zarządzanie infrastrukturą
komunalną
w ujęciu systemowym. Wyd. SGSP, Warszawa 2006.
3. Goleń M. (red). Ekonomika gospodarki ściekowej na wsi:
poradnik dla gmin oraz mieszkańców terenów niezurbanizowanych. Wyd. SGH, Warszawa 2011.

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Zagadnienia z zakresu tematyki ćwiczeń omawiane są na
podstawie literatury przedmiotu, prezentacji a także podczas
dyskusji i konsultacji indywidualnych. Samodzielna praca
studentów nad przygotowaniem do zajęć oraz opracowaniem
referatu na wybrany temat.
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

II

Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Zarządzanie strategiczne
Strategic management
Polski
obowiązkowy
studia II stopnia (niestacjonarne)

4 ECTS
2,0 ECTS (kontaktowe ) / 2,0 ECTS (niekontaktowe)
Dr hab. Monika Stoma
Katedra Energetyki i Środków Transportu
Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy
w zakresie zarządzania strategicznego, przede wszystkim w kontekście
zastosowania narzędzi analizy strategicznej. Szczególny nacisk położony
zostanie na problematykę organizacji jako uczestnika rynku, który
powinien dokonywać analizy otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.
Ponadto przekazana zostanie wiedza dotycząca diagnozy strategicznej
przedsiębiorstwa, formułowania na jej podstawie strategii oraz jej
implementacji. Prezentowane będą również nowoczesne koncepcje
i problemy zarządzania strategicznego.
Efekty
Wiedza:
1. Zna podstawy teoretyczne i potrafi definiować pojęcia, oraz podstawowe
koncepcje zarządzania strategicznego. Rozumie i potrafi rozpoznać procesy
i zjawiska zachodzące w otoczeniu organizacji i dokonać charakterystyki
narzędzi i metod zarządzania strategicznego. ZI_W02+++,
ZI_W08+
2. Ma wiedzę pozwalającą definiować, opisywać i wytłumaczyć problemy
związane z zastosowanie różnych analiz zarządzania strategicznego, oraz
opisać obszary podlegające analizie, jak np. metoda 5 sił Portera, macierz
BCG, macierz ADL, mapa grup strategicznych czy analiza PEST.
ZI_W02++
Umiejętności:
1. Potrafi wskazać etapy procesu zarządzania strategicznego
w przedsiębiorstwie i dokonać ich klasyfikacji. Potrafi docierać do źródeł
wiedzy związanych z zarządzaniem strategicznym, korzystać z uzyskanych
informacji, dokonywać analizy otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego
organizacji. ZI_U01++, ZI_U05++
2. Posiada umiejętność scharakteryzowania celów organizacji w kontekście
podejmowania skutecznych decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie.
ZI_U09++
Kompetencje społeczne:

39

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

1. Jest zdolny do skutecznego komunikowania się z otoczeniem oraz do
przekonywania co do swoich racji - potrafi współdziałać i pracować
w grupie, ale także posiada niezbędne umiejętności analityczne do
wykonania założeń w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. ZI_K01+
ZI_K03++.
2. Jest chętny do wyrażania ocen oraz przekazywania swojej wiedzy przy
użyciu różnych środków przekazu informacji. Jest świadomy znaczenia
procesów zarządzania strategicznego w obszarze różnorodnych rodzajów
działalność gospodarczej. ZI_K06+.
Określa się sposoby sprawdzenia wymienionych efektów kształcenia:
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w poszczególnych kategoriach:
Wiedza
Ad. 1- Egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu objętego efektami
kształcenia;
Ad. 2 - Udział w dyskusji na zajęciach sprawdzający znajomość
problemów współczesnego zarządzania strategicznego w warunkach
niepewności i ryzyka rynkowego;
Umiejętności:
Ad. 1 i 2. - Udział w dyskusjach na forum grupy; Przygotowanie projektu
lub referatu (praca grupowa trzy-czteroosobowa);
Kompetencje społeczne:
Ad. 1 - Udział w dyskusjach na zajęciach oraz w przygotowaniu projektu
lub referatu, aktywność;
Ad. 2. - Wykonywanie ćwiczeń domowych oraz przygotowanie się do
egzaminu.
Realizacja przedmiotu zakłada posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu
zarządzania, marketingu, oraz podstaw organizacji i procesów planowania
w przedsiębiorstwie.
Przedmiot obejmuje zagadnienia nakreślone programem.
W ramach tego przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu
zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Omawiana jest istota
podstawowych koncepcji zarządzania strategicznego, jak i problematyka
związana z wykorzystaniem narzędzi i analiz strategicznych
w przedsiębiorstwie. Omówione zostaną również zagadnienia związane
z planowaniem strategicznym i strategią rozwoju przedsiębiorstwa.
Literatura obowiązkowa:
1. Gierszewska G., Olszewska B., Skonieczny J., Zarządzanie
strategiczne dla inżynierów, PWE, Warszawa 2013.
Literatura zalecana:
2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna
przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
3. Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje tożsamość /
Strategor; tł. Krystyna Bolesta-Kukułka, PWE, Warszawa 2001.
Omawianie zagadnień w oparciu o schematy i ilustracje, prezentacja
wybranych zjawisk za pomocą modeli dydaktycznych, case studies,
techniki pobudzania myślenia twórczego (np. burza mózgów), praca
w małych, ok. 2 – 4 osobowych grupach, wystąpienia indywidualne
studentów, dyskusja na forum całej grupy, konfrontacja różnych stanowisk
studentów poprzez ćwiczenia praktyczne, np. analiza strategiczna
przedsiębiorstwa wykonywana na przykładach.
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Kierunek lub kierunki studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Planowanie i ocena inwestycji technicznych
Planning and evaluation of technical investment

Rok studiów dla kierunku

II

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko
osoby odpowiedzialnej
Jednostka oferująca przedmiot

2

Polski
obowiązkowy
studia II stopnia stacjonarne

3
2,0/1,0
Prof. dr hab. Edmund Lorencowicz
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Cel modułu

Celem jest wykształcenie umiejętności oceny inwestycji technicznych, w
szczególności w sektorze rolnictwa.

Efekty kształcenia –

Wiedza:
1. Ma pogłębioną wiedzę ekonomiczną umożliwiającą podejmowanie
decyzji w zakresie zarządzania środkami trwałymi
Umiejętności:
1. Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i
wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z równych źródeł.
Kompetencje społeczne:
1. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia
Wymagania wstępne i
dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów
Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe
Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Wiedza
Kolokwia sprawdzające wiedzę.
Umiejętności:
Praca kontrolna - analiza efektywności i racjonalności inwestycji dla
wybranych gospodarstw
Kompetencje społeczne:
Przygotowanie materiałów do zajęć i współpraca w ramach grupy.
Zdefiniowanie podstawowych pojęć i kryteria kwalifikacji inwestycji.
Planowanie wyposażenia technicznego rolnictwa różnymi metodami.
Analiza opłacalności inwestycji. Analiza opłacalności remontów
kapitalnych. Ocena i racjonalizacja wyposażenia technicznego
gospodarstw rolniczych.
1. Wykład
2. Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań i analiz
3. Analizy realnych przypadków – praca grupowa
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Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia, także
nazwa w języku angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia
Rok studiów dla kierunku
Semestr dla kierunku

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie produkcją żywności mrożonej
Managing of frozen food production
polski
obowiązkowy

Liczba punktów ECTS z podziałem
na kontaktowe/ niekontaktowe
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca przedmiot
Cel modułu

2
1,8/,0,2
Prof. dr hab. Franciszek Kluza

Efekty kształcenia – łączna liczba
efektów nie może przekroczyć dla
modułu (4-8). Należy przedstawić
opis zakładanych efektów
kształcenia, które student powinien
nabyć po zrealizowaniu
przedmiotu. Należy przedstawić
efekty dla wykładu i ćwiczeń.

Sposoby weryfikacji oraz formy
dokumentowania osiągniętych
efektów kształcenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Treści modułu kształcenia – zwarty
opis ok. 100 słów.

II
I
1

Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
Przekazanie kompleksowej wiedzy o współczesnej technologii,
chłodzenia, zamrażania i rozmrażania żywności, w tym o wysokim
stopniu przetworzenia i dań gotowych oraz o organizowaniu i
zarządzaniu systemami produkcji i dostaw.
Wiedza:
W1. Zna procesy chłodzenia, zamrażania i przechowywania
żywności, także w aspekcie praktycznym.
W2. Zna transport i technologie użytkowania mrożonej żywności
Umiejętności:
U1. Umie scharakteryzować i dobrać technologie chłodzenia i
zamrażania produktów wytwarzanych we wszystkich gałęziach
przemysłu spożywczego
U2. Potrafi przeprowadzić obliczenia bilansujące komorę i tunel
chłodniczy, z podaniem wymaganej wydajności chłodniczej
Kompetencje społeczne:
K1. Rozumie potrzebę stworzenia odpowiednich warunków do
produkcji żywności w aspekcie jej jakości i bezpieczeństwa
zdrowotnego
W1-zaliczenie sprawdzające wiedzę z zakresu objętego efektami
kształcenia
W2- zaliczenie sprawdzające wiedzę z zakresu objętego efektami
kształcenia
U1- prezentacja, referat, projekt,
U2- kolokwium cząstkowe,
K1- odpowiedzi ustne na zajęciach, dyskusje.
Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany
(referaty), dziennik prowadzącego, zaliczenie
Operacje wstępne i procesy cieplne chłodniczej technologii żywności.
Teoretyczne podstawy chłodzenia, zamrażania i rozmrażania
materiałów biologicznych. Termofizyczne właściwości produktów
spożywczych podczas zamrażania. Kinetyka zamrażania i
rozmrażania. Metody i technologie zamrażania materiałów
roślinnych i zwierzęcych. Opakowania i pakowanie żywności
chłodzonej i mrożonej. Techniki rozmrażania żywności. Jakość
żywności, wyróżniki i charakterystyka. Wybrane zagadnienia
transportu chłodniczego oraz dystrybucji żywności. Podstawy
chłodniczego przechowalnictwa. Bilansowanie energetyczne

42

Zalecana lista lektur lub lektury
obowiązkowe

Planowane formy/działania/metody
dydaktyczne

pomieszczeń i obiektów chłodzonych, obciążenie cieplne. Podstawy
zarządzania procesami chłodniczymi i łańcuchem dostaw.
1. Gruda Z., Postolski J.: Zamrażanie żywności. WNT, Warszawa,
1999
2. Michałowski S.: Technologia chłodnictwa żywności. Procesy i
ich kontrola. Politechnika Łódzka 1994
3. Michałowski S.: Technologia chłodnictwa żywności. Składniki
pokarmowe i kontrola ich przemian. Politechnika Łódzka 1995
4. Kennedy C.J.: Managing frozen foods. CRC Press. 2000.
Cambridge, England
5. Sikorski Z.E.: Technologia żywności pochodzenia morskiego.
WNT, Warszawa 1980
6. Jeremiah L.E.: Freezing effects on food quality. Marcel Dekker,
Inc., New York, 1996
7. Cichoń Z.: Nowoczesne opakowalnictwo żywności. Ossolineum,
Wrocław 1996
8. Czasopisma:
Chłodnictwo,
Technika
Chłodnicza
i
Klimatyzacyjna, Przemysł Spożywczy
Prezentacja zagadnień z wykorzystaniem środków audiowizualnych,
filmy dydaktyczne; ćwiczenia słowne, pisemne, dyskusja słowna
metoda problemowa, praca w małych grupach, dyskusja na forum
całej grupy ćwiczeniowej, konfrontacja stanowisk studentów poprzez
ćwiczenia praktyczne np. opracowanie projektu, referatu, konsultacje,
interpretacja wykresów, pomiar z obliczeniami.
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Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia, także
nazwa w języku angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia
Rok studiów dla kierunku
Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko
osoby odpowiedzialnej
Jednostka oferująca moduł
Cel modułu
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Zalecana lista lektur lub lektury 1.
obowiązkowe
2.
3.

4.

5.

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Ocena techniczna i wycena maszyn
Technical evaluation and valuation of machines
Polski
Obowiązkowy
II
II
2
3
2,0/1,0
Dr hab. inż. Sławomir Kocira
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami
Produkcyjnymi – Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii
Rolniczej
Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z oceną
techniczną i metodami wyceny maszyn oraz zasadami
wykonywania operatów szacunkowych
Aspekty prawne oceny i wyceny maszyn. Metody oceny stanu
technicznego maszyn. Rodzaje i miary zużycia – zużycie
techniczne, zużycie funkcjonalne, środowiskowe. Ilościowe
miary zużycia technicznego. Podstawowe pojęcia związane z
wyceną. Układ i elementy składowe operatu szacunkowego
wyceny maszyn. Identyfikacja przedmiotu wyceny – elementy
danych identyfikacyjnych, przeznaczenie, działanie i
konstrukcja, dane nominalne i techniczne, wyposażenie
dodatkowe, informacje o naprawach, stan techniczny. Rodzaje
wartości – wartość rynkowa, odtworzeniowa, księgowa.
Porównawcza metody wyceny maszyn - metoda porównywania
parami, metoda analizy statystycznej rynku, Metoda wyceny
maszyn – podejście kosztowe, podejście księgowe, podejście
mieszane
Prystupa. M. 2000. Wycena mienia. Wydawnictwo Centrum
Informacji Menadżera. Warszawa.
Napiórkowski J. 2005. Zasady wyceny maszyn i urządzeń
rolniczych, ZG SITR Warszawa
Napiórkowski J., Muzalewski A. 2006. Ekspertyza- Metodyka
wyceny używanego sprzętu rolniczego refundowanego w
ramach
Sektorowego
Programu
Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. SITR Warszawa
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Dz.U.
2004 Nr 207 poz. 2109.
Michalski R. , Jóźwiak W. 1999. Metody oceny stanu
technicznego, wyceny pojazdów i maszyn. Materiały
edukacyjne. Educatera Olsztyn
wykłady, ćwiczenia, praca w grupie, prezentacje, dyskusje
wykonanie operatu szacunkowego
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Kierunek lub kierunki studiów

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim

Zintegrowane systemy zarządzania

Język wykładowy

polski

Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)

Obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia

Stacjonarne drugiego stopnia

Rok studiów dla kierunku

II

Semestr dla kierunku

2

Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej

Integrated management systems

4
2,0/2,0
Dr hab. inz. Jacek Skwarcz

Jednostka oferująca przedmiot

Katedra Podstaw Techniki

Cel modułu

Celem modułu jest zapoznanie studenta z nowoczesnymi
teoriami, metodami budowy oraz kierunkami rozwoju
informatycznych systemów zarządzania oraz ukształtowanie u
studentów myślenia systemowego w zarządzaniu
menadżerskim w odniesieniu do nowoczesnych
zintegrowanych systemów informatycznych.
Wiedza:
W1.

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu (4-8).
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu. Należy
przedstawić efekty dla
zastosowanych form zajęć
łącznie.

Wiedza z zakresu ekonomii w zakresie rozumienia
podstawowych
procesów
ekonomicznych
i
zasad
umożliwiających sterowanie nimi.
W2. Elementarna wiedza w zakresie architektury systemów i
sieci komputerowych raz systemów operacyjnych, niezbędną
do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych
służących do projektowania i wspomagania w technice
Umiejętności:
U1.

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
U2. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie
oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania;
potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac
zapewniający dotrzymanie terminów
U3. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji
zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający
omówienie wyników realizacji tego zadania
Kompetencje społeczne:

1. K1. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole
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i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane
zadanie
K2. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania
się (studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy)
— podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i
społecznych
Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

W1 - Sprawdzian, egzamin pisemny,
W2 - Sprawdzian, egzamin pisemny,
U1 - Sprawdzian, egzamin pisemny,
U2 - Kartkówka, sprawdzian praktyczny,
U3 - sprawdzian, egzamin pisemny,
K1, K2 - ocena pracy studenta, rozmowa w czasie zajęć.
Formy dokumentowania osiągniętych wyników:
sprawdziany, sprawozdania, dziennik prowadzącego, egzamin.
Matematyka, Podstawowa wiedza z akresu informatyki i budowy
systemów informatycznych
1. Informacja i wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2.
Podstawowe systemy informacyjne wspierające procesy zarządzania
3. Przedsięwzięcia informatyczne wspomagające zarządzanie 4.
Ewolucja informatycznych systemów zarządzania 5. Zintegrowane
systemy informacyjne (ZSI) wspierające procesy zarządzania 6.
Prezentacje wybranych systemów, metodyka wdrażania oraz
oprogramowania wspomagającego ich realizację: - systemy
zarządzania dokumentami elektronicznymi -Document Management
System (DMS) - systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa Enterprise Resource Planning (ERP) - systemy zarządzania kontaktami
z klientem - Customer Relationship Management (CRM) - systemy
zarządzania procesem sprzedaży i automatyzacji zadań - Business
Intelligence (BI) - systemy planowania potrzeb materiałowych i
zasobów produkcyjnych Manufacturing Requirements Planning (MRP),
Manufacturing Resource Planning (MRP II), - systemy wspomagania
decyzji - Decision Support Systems (DSS) 7. Zastosowanie TI
(Technologii Informacyjnych) dla wspomagania e-zarzadzania 8.
Ekonomiczno-społeczne
aspekty
komputeryzacji
systemów
informacyjnych w biznesie.
Literatura zalecana:
1. Architektura zintegrowanego systemu informatycznego
zarządzania pod red. A. Bytniewskiego wyd. AE we Wrocławiu 2005.
2. Janiszewski A. Funkcjonalność informatycznych systemów
zarządzania, Tom I Zintegrowane systemy transakcyjne. Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2008.
3. Przemysław Lech „Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II.
Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie”, Difin, Warszawa, 2003
1) wykład
2) ćwiczenia laboratoryjne,
3) sprawdzian zaliczeniowy, egzamin pisemny
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

II

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

II

Cel modułu
Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Normalizacja w przemyśle spożywczym
Standardization in the food industry
Polski
obowiązkowy
II stopnia stacjonarne

3
2,0/1,0
prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów
normalizacyjną w przemyśle spożywczym

z

problematyką

Wiedza:
1. wykazuje się znajomością zasad zrównoważonego rozwoju i wiedzą
w zakresie wdrażania zintegrowanych procesów produkcji w warunkach
wzrostu w nich stopnia mechanizacji pracy
2.
Umiejętności:
1. potrafi dobrać i modyfikować działania i procedury przy zastosowaniu
odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, w celu
rozwiązania bieżących problemów w zakresie: procesów produkcyjnych
występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, stanie
środowiska, gospodarowaniu zasobami ludzkimi i naturalnymi
2.
Kompetencje społeczne:
1. jest świadomy ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki
działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, produkcję
żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje
2.

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia
Wymagania wstępne i
dodatkowe

Projekt, kolokwium, zaliczenie

Maszyny spożywcze, eksploatacja, procesy technologiczne
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Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Zakres i cel normalizacji. System normalizacyjny w Polsce.
Struktura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Komitety Techniczne
PKN. Rodzaje norm. ISO 22000.
Zasady wdrażania ISO 22000 w przemyśle spożywczym.
Audyt wewnętrzny. Audyt zewnętrzny. Certyfikacja.
Prawno-ekonomiczne uwarunkowania normalizacji w Polsce.
Wybrane zagadnienia normalizacji międzynarodowej.
Nowa dyrektywa maszynowa.
Problematyka normalizacyjna z zakresu terminologii, badań i klasyfikacji
gleb oraz zagadnień pokrewnych. Bieganowski, Andrzej. Lublin : Wydaw.
PAN 2006
Norma PN-EN 45020 Podstawy działalności normalizacyjnej
Normalizacja dziedziny związane - Terminologia.
Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1386,
z 2002 r.
Gruszka A. Organizacja systemów normalizacji
międzynarodowej, europejskiej, krajowej. Rozdział w Skrypcie Studium
Podyplomowego Zarządzanie Jakością, Część 2 - Normy ISO serii 9000.
Praca zbiorowa pod red. J.Zymonika. Wrocławskie Centrum Transferu
Technologii, Politechnika Wrocławska, 2003 r.
Wykłady, zajęcia audytoryjne, zajęcia laboratoryjne ,omawianie zagadnień
w oparciu o schematy i ilustracje, prezentacja wybranych zjawisk za pomocą
modeli dydaktycznych,
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

II

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

2

Cel modułu

Infrastruktura komunikacyjna
Communications Infrastructure
Polski
obowiązkowy
studia II stopnia (stacjonarne)

5
2,6/2,4
Dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz

Katedra Energetyki i Środków Transportu
Przedstawienie wiadomości z zakresu infrastruktury transportowej w ujęciu
jakościowym i ilościowym.

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Wiedza:

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

W1, U1 - odpowiedzi ustne na zajęciach, aktywność na zajęciach,

Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

1. Znajomość terminologii oraz zjawisk zachodzących w wyniku tworzenia,
istnienia i funkcjonowania infrastruktury transportowej.
2. Posiadanie rozszerzonej wiedzy w zakresie oceny oddziaływania
inwestycji infrastrukturalnych na środowisko.
Umiejętności:
1. Stosowanie w pracy lub nauce wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu
kosztów zewnętrznych w transporcie.
Kompetencje społeczne:
1. Przygotowanie do inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza nim.
2. Uświadomienie znaczenia infrastruktury komunikacyjnej w aspekcie
ekologicznym, gospodarczym i politycznym.
W2, K1, K2 - ocena zadania projektowego i jego prezentacji.
Formy
dokumentowania
osiągniętych
wyników:
sprawdziany,
sprawozdania, prezentacja, dziennik prowadzącego
Matematyka, chemia, fizyka, geografia
Przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu ochrony środowiska i
krajobrazu w aspekcie rozwoju infrastruktury drogowej w następujących
zagadnieniach: interdyscyplinarny charakter infrastruktury drogowej, system
ochrony środowiska i jego monitoring w transporcie, podmioty i przedmioty
oddziaływania motoryzacji na środowisko, oddziaływanie związków
toksycznych emitowanych przez pojazdy na człowieka i środowisko, ogólne
problemy związane z hałasem i wibracjami, sposoby ograniczania
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oddziaływania motoryzacji na środowisko przyrodnicze, ocena
oddziaływania inwestycji na środowisko, szlaki komunikacyjne w
krajobrazie, model zależności między elementami sytuacji drogowej,
tendencje rozwojowe wdrażane przy projektowaniu i realizacji nowych i
przebudowywanych sieciach infrastruktury drogowej, korytarze migracyjne
zwierząt i wpływ dróg na zachowania zwierząt.

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Obowiązkowa:
1. Merkisz J., Piekarski W., Słowik T.. Motoryzacyjne
zanieczyszczenia środowiska. WAR w Lublinie 2005.
2. Gronowicz J.. Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Instytut
Technologii Eksploatacji. Poznań-Radom 2004.
3. Datka S. i in.. Inżynieria ruchu. WKŁ 1999.
Uzupełniająca:
1. Ledwon K. Ekologiczne podstawy kształtowania technosfery. PWN
Warszawa 1998.
2. Pyłka-Gutowska E. Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata.
Warszawa 2000.
3. Wnuk Z., Wieczorek S.. Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony
środowiska. Oficyna Wydawnicza PL Rzeszowskiej. Rzeszów 2004.
Wykłady informacyjne i problemowe, dyskusje dydaktyczne jako metody
aktywizujące, wykonywanie i przedstawienie projektu. Powyższe powinno
być uzupełnione pracą własną studenta, szczególnie w odniesieniu do
dyskusji i wykonania projektu.
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Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia, także
nazwa w języku angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia
Rok studiów dla kierunku
Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko
osoby odpowiedzialnej
Jednostka oferująca moduł
Cel modułu

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Zalecana lista lektur lub lektury 1.
obowiązkowe
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Bezpieczeństwo i ochrona żywności
Protection and food safety
polski
obowiązkowy
I
II
2
4
2,0/2,0
Dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz
Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
Przekazanie wiedzy o jakości żywności pod kątem
bezpieczeństwa zdrowotnego osiąganego poprzez stosowanie
właściwych surowców, procesów technologicznych, sposobów
magazynowania i dystrybucji, odpowiedniego nadzoru nad jej
jakością zdrowotną włącznie z kontrolą mikrobiologiczną
procesów produkcyjnych i wytworzonych produktów.
Jakość żywności, pojęcie higieny i bezpieczeństwa żywności.
Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Mikroorganizmy żywności. Czynniki wzrostu i inaktywacji
mikroorganizmów w żywności. Dobra praktyka rolnicza (GAP)
– kodeks dobrej praktyki rolniczej. Dobra praktyka higieniczna
(GHP). Dobra praktyka produkcyjna (GMP) - warunki
przechowywania i magazynowania żywności ze względu na jej
bezpieczeństwo zdrowotne. Dobra praktyka cateringowa
(wymagania bezpieczeństwa i projektowanie zakładów żywienia
zbiorowego). HACCP jako system kontroli bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności. Charakterystyka i zadania systemu
RASFF. Przemysłowa kontrola jakości żywności. Kontrola
procesów produkcji i obróbki. Urzędowe kontrole żywności.
Graniczne kontrole sanitarne
Luning P.A. i in.: Zarządzanie jakością żywności. WNT
Warszawa 2005
Czarnecki J., Trochimczuk G. (pod. red.): Przewodnik dobrej
praktyki higienicznej dla produkcji mrożonej żywności. PFPŻ
Warszawa 2002
Libudzisz Z., Kowal K.: Mikrobiologia techniczna. Wyd. PŁ
Łódź 2000
Kołożyn-Krajewska D.: Higiena produkcji żywności. Wyd.
SGGW Warszawa 2007
Wasilewski L.: Podręcznik zarządzania jakością. PWN 2002
Grochowska M.: Bezpieczeństwo żywności i żywienia.
Komentarz do ustawy oraz przepisów wspólnotowych. ODDK
Gdańsk 2007
Brejewo J. i in.: Poradnik dla producentów żywności. Zielona
Góra 2003
Zaleski S.: Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego.
WNT, Warszawa 1985
Żakowska Z., Stobińska H.: Mikrobiologia i higiena w
przemyśle spożywczym. Wyd. PŁ Łódź 2000
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Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

10. Myszewski J.M.: Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania
jakością. WSPiP 2007
11. Marilyn C. Erickson, Yen-Con Hung: Quality in frozen food.
Springer
Omawianie
zagadnień
z
wykorzystaniem
środków
audiowizualnych, filmy dydaktyczne; ćwiczenia słowne,
pisemne, dyskusja, słowna metoda problemowa, praca w małych
grupach, dyskusja na forum całej grupy ćwiczeniowej,
konfrontacja różnych stanowisk studentów poprzez ćwiczenia
praktyczne np. opracowanie projektu czy referatu, konsultacje.
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

1

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

2

Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Teoria podejmowania decyzji
Decision Making Theory
Polski
Obowiązkowy, specjalność ZPiU
Studia stacjonarne II stopnia

2
1,4/0,6
Prof. dr hab. Andrzej Kusz

Katedra Podstaw Techniki, Zakład Modelowania i Systemów
Informacyjnych
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem modeli
komputerowych ukierunkowanych na informacyjne wspomaganie
podejmowania decyzji w planowaniu i zarządzaniu procesami
produkcyjnymi. Prezentowane koncepcje i konkretne modele są
ukierunkowane na rozwiązywanie problemów praktycznych.
Wiedza:
1. Zna metody teorii grafów i sieci oraz drzew decyzyjnych niezbędne do
rozumienia zasad reprezentacji wiedzy działaniowej z zakresu problemów
planowania i harmonogramowania i zarządzania procesami produkcyjnymi.
ZI_W01(+)
2. Zna metody modelowania sytuacji decyzyjnych w przypadku gier
strategicznych w warunkach ryzyka (zarządzanie ryzykiem) oraz w
warunkach niepewności (gra z naturą, gra z partnerem). Zna zasady
reprezentacji niepewności w zarządzaniu procesami produkcyjnymi.
ZI_W01(+)
Umiejętności:
1. Potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się środowiskiem MS
Project. Potrafi opracować koncepcję harmonogramu przedsięwzięcia z
uwzględnieniem relacji kolejnościowych, zaimplementować ten model w
środowisku MS Project oraz zastosować tę aplikacje do zarządzania
zasobami przy zadanych ograniczeniach czasowych, kosztowych i
zasobowych. ZI_U01(+)
2. Potrafi opracować model koncepcyjny, określić przestrzeń możliwych
decyzji, zdefiniować preferencje, określić kryteria wyboru oraz zastosować
drzewa decyzyjne do formalnej reprezentacji
wiedzy z zakresu
wartościowania możliwych strategii. ZI_U03(+)
Kompetencje społeczne:
1. Ma świadomość roli i znaczenia doboru odpowiednich metod
reprezentacji wiedzy do budowy modeli wykorzystywanych do
informacyjnego wspomagania procesów decyzyjnych. ZI_K01(+)
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Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Szczegółowe kryteria przy ocenie egzaminów i prac kontrolnych
11) student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy lub umiejętności,
gdy uzyskuje od 51 do 60% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio,
przy zaliczeniu cząstkowym – jego części),
12) student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy lub
umiejętności, gdy uzyskuje od 61 do 70% sumy punktów określających
maksymalny poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu
(odpowiednio – jego części),
13) student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy lub umiejętności, gdy
uzyskuje od 71 do 80% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio –
jego części),
14) student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy lub umiejętności,
gdy uzyskuje od 81 do 90% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio –
jego części),
15) student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy lub umiejętności,
gdy uzyskuje powyżej 91% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio –
jego części)
Wiedza
1, 2 - sprawdzian pisemny;
Umiejętności:
1, 2 - ocena poprawności wykonania aplikacji na każdym etapie jej realizacji
przez osobę prowadzącą ćwiczenia.
2 - oceniania jest poprawność przejścia od opisu problemu w języku
naturalnym, jego reprezentacji w postaci drzewa decyzyjnego oraz
implementacji w wybranym środowisku w zakresie walidacji modelu oraz w
zakresie analizy uzyskanych wyników.
Kompetencje społeczne:
K1 – ocena pracy studenta w zakresie poprawnego podejścia do budowy
modeli komputerowych z wykorzystaniem różnych technik modelowania.
Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, aplikacje,
dziennik prowadzącego, ćwiczenia.
Badania operacyjne, systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą,
wiedza o zarządzaniu procesami produkcyjnymi.
Wykład obejmuje anatomia procesu decyzyjnego: ideę racjonalnego
wyboru - wartości, preferencje, cele decydenta. Sieciowe modele
przedsięwzięć – struktura logiczna , charakterystyki technicznoekonomiczne. Optymalizacja planów z uwzględnieniem kosztów, czasu i
zapotrzebowania na zasoby stałe. Metody: CPM i PERT. Elementy
statystycznej teorii podejmowania decyzji, wartość oczekiwana,
subiektywnie oczekiwana użyteczność, model decyzji z nową informacją.
Gry dwuosobowe, strategie czyste i mieszane. Równowaga Nasha.
Ćwiczenia - wykonanie aplikacji w środowisku MS Project, implementacja
relacji kolejnościowych, ograniczeń czasowych i zasobowych oraz
wykorzystanie modelu do zarządzania zasobami przy zadanych
ograniczeniach czasowych i kosztowych. Rozwiązywanie przykładów
ilustrujących zastosowanie metod statystycznyc. Wyznaczanie strategii
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Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

mieszanych i równowagi Nasha w złożonych sytuacjach decyzyjnych.
Analiza uzyskanych wyników.
Literatura obowiązkowa:
5. Wykłady, źródła internetowe.
Literatura zalecana:
6. Sikora W.: Badania operacyjne. PWE, Warszawa 2008
7. Dixit A.K., Nalebuff B.J.: Sztuka strategii. Teoria gier w biznesie i
życiu prywatnym. MT Biznes 2009
8. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., 2001. Racjonalność decyzji. Pewność i
ryzyko, Warszawa: PWE
4) Wykład.
5) Zajęcia audytoryjne obejmują konceptualizację problemu oraz budowę
modelu formalnego.
6) Zajęcia laboratoryjne – to budowa dedykowanych aplikacji pod
nadzorem osoby prowadzącej ćwiczenia polegająca na:
- implementacji modelu w konkretnym środowisku,
- modelowaniu,
- rozwiązywanie zadań o charakterze praktycznym,
- analiza i praktyczna interpretacja uzyskanych wyników.
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

II

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

2

Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Ekstruzja surowców roślinnych
Extrusion-cooking of vegetable raw materials
Polski
obowiązkowy
II stopnia (stacjonarne)

3
2,0/1,0
Prof. dr hab. Leszek Mościcki

Katedra Inżynierii Procesowej
Celem jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi procesu
ekstruzji surowców roślinnych, zastosowanie ekstruzji w przemyśle rolnospożywczym, budowa ekstruderów jedno i dwuślimakowych, linie
technologiczne produkcji zbożowej galanterii śniadaniowej, linie
technologiczne do produkcji snacków, linie technologiczne do produkcji
karmy dla zwierząt domowych, ekspandery – budowa i zastosowanie,
perspektywy rozwoju ekstruzji w przetwórstwie spożywczym, paszowym i
innych gałęziach przetwórstwa
Wiedza:
1. Ma wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów fizycznych występujących
podczas procesu ekstruzji surowców roślinnych, poznaje technologię
produkcji ekstrudatów
2. Potrafi opisać zasadę działania podstawowych urządzeń i linii
technologicznych stosowanych w produkcji produktów ekstrudowanych
Umiejętności:
1. Samodzielnie wykonuje, analizuje i ocenia poprawność wykonania badań
właściwości fizycznych produktów ekstrudowanych
2. Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy potrzebnych
informacji z zakresu ekstruzji surowców roślinnych, doboru maszyn i
urządzeń
Kompetencje społeczne:
1. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej
odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności ekstrudowanej
2.

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wiedza
Ad.1 – Zaliczenie pisemne sprawdzające wiedzę z zakresu przedmiotu;
Ad.2 - Zaliczenie pisemne sprawdzające z zakresu przedmiotu;
Umiejętności:
Ad.1. - Udział w ćwiczeniach, sprawozdania z ćwiczeń stanowiskowych;
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Ad.2. – Przygotowanie i udział w ćwiczeniach, sprawozdania z ćwiczeń
stanowiskowych;
Kompetencje społeczne:
Ad.1. - Udział w ćwiczeniach, sprawozdania z ćwiczeń stanowiskowych;
Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Barotermiczna obróbka surowców roślinnych – wprowadzenie,
zastosowanie. Budowa urządzeń – elementy składowe, podzespoły robocze,
typy urządzeń stosowanych w przemyśle. Zmiany w surowcach
poddawanych obróbce barotermicznej. Badanie właściwości fizycznych
produktów, organizacja badań i zaplecza kontrolno-pomiarowego.
Urządzenia i linie technologiczne służące do produkcji ekstrudowanej
żywności i pasz. Surowce poddawane obróbce barotermicznej. Produkcja
zbożowej galanterii śniadaniowej. Produkcja teksturatów sojowych i
teksturatów białkowych. Produkcja karmy dla zwierząt domowych i ryb.
Ekspandery, budowa i zastosowanie w przemyśle rolno-spożywczym.
Zastosowanie obróbki barotermicznej w przemyśle cukierniczym. Technika
wysokich ciśnień w przemyśle spożywczym. Produkcja wyrobów
ekstrudowanych i badanie ich wybranych właściwości fizycznych.

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

1. Mościcki L., Wójtowicz A., Mitrus M.: Technika ekstruzji w przemyśle
rolno-spożywczym, PWRiL, W-wa, 2007;
2. Harper: Extrusion of foods, CRC Press Inc., Florida 1981;
3. Sikora: Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, Wydawnictwo
Edukacyjne Żak, Warszawa 1993;
4. Łączyński: Maszyny przetwórcze tworzyw sztucznych, PWSZ, Warszawa
1967;
5. Rutkowski, Kozłowska: Upostaciowane białkowe produkty pochodzenia
roślinnego, PWN.

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Wykłady i ćwiczenia uzupełnione bogatym materiałem audiowizualnym,
ćwiczenia praktyczne z produkcji wyrobów ekstrudowanych na
ekstruderach jedno- i dwuślimakowym oraz badania właściwości
fizycznych uzyskanych produktów.
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

II

Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Obsługa informatyczna produkcji
IT support production
Polski
obowiązkowy
studia II stopnia (stacjonarne)

5
2,7/2,3
Samociuk Waldemar

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki
Celem realizacji modułu jest przekazanie wiedzy z zakresu obsługi
informatycznej produkcji - zarządzania produkcją w ramach pierwszego
poziomu współczesnego systemu sterowania, tj. sterowania w czasie
rzeczywistym. Przekazywana jest ogólna wiedza dotycząca systemów
informatycznych stosowanych w przemyśle, ze szczególnym
uwzględnieniem oprogramowania do wizualizacji procesów,
programowania sterowników oraz systemów ERP/MRP.
Wiedza:
1. Posiada wiedzę w zakresie technik i technologii informatycznych
pozwalającą modelować (identyfikować), monitorować, oceniać oraz
kształtować (sterować) zarówno procesy przemysłowe jak i gospodarkę
wodną (z uwzględnieniem potencjału przyrody).
2. Wykazuje się znajomością zasad i wiedzą w zakresie wdrażania
zintegrowanych procesów produkcji w warunkach wzrostu w nich stopnia
mechanizacji (automatyzacji). Zna komponenty sterowania, metody ich
strojenia oraz programowania. Ma wiedzę odnośnie cyklu życia urządzenia,
obiektu lub funkcjonowania systemu, także w aspekcie bezpiecznego jego
funkcjonowania w warstwie bezpośredniego sterowania.
Umiejętności:
1. Ma umiejętność stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w
celu pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej,
rolno-spożywczej, przemysłowej i świadczenia usług. Potrafi programować
sterowniki przemysłowe PLC firmy GE, tworzyć proste synoptyki oraz
raporty w oprogramowaniu InTouch firmy Wonderware.
2. Potrafi zastosować odpowiednie techniki prognozowania i alarmowania
w celu rozwiązania bieżących problemów w zakresie procesów
produkcyjnych, z wykorzystaniem oprogramowania InTouch firmy
Wonderware oraz systemu blokad zaprogramowanych w sterowniku PLC.
Kompetencje społeczne:
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1. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz rozumie potrzebę
ciągłego uczenia się i inspirowania innych.

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

W1- sprawdzian pisemny,
W2- sprawdzian pisemny,
U1- ocena wykonania sprawozdania i jego obrony,
U2- ocena wykonania sprawozdania i jego obrony,
K1 - ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu
wykonującego ćwiczenie i sprawozdanie.
Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany,
sprawozdania, dziennik prowadzącego, pisemna praca zaliczeniowa.
Matematyka, Fizyka, Mechanika, Elektrotechnika
Wykład obejmuje: omówienie kompleksowych systemów informatycznych
planowania i zarządzania procesami produkcyjnymi ERP; systemy typu
SCADA
umożliwiające
wizualizację
i
sterowanie
procesami
przemysłowymi; programowanie sterowników PLC i kontrolerów
przemysłowych; wybrane zagadnienie z zakresu statystycznego sterowania
procesami (SPC); sterowanie centralne i zdecentralizowane; pojęcia
podstawowe oraz klasyfikacja układów sterowania SISO i MIMO; systemy
sterowania BPCS i SIS w aspekcie bezpieczeństwa procesowego.
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują programowanie sterowników PLC
VersMax firmy GE w języku drabinkowym i bloków funkcjonalnych,
tworzenie synoptyk i symulacje procesów w programie InTouch firmy
Wonderware, integrację tych systemów, bazy danych SQL, tworzenie
programów w Visal Basic, modelowanie i symulacje w programie Matlab,
analizę danych i obliczenia z zakresu statystycznego sterowania procesami
(SPC), programowanie regulatorów mikroprocesorowych LB600 (fuzzy
logic).
Literatura obowiązkowa:
1. Instrukcje do ćwiczeń.
Literatura zalecana:
1. T. Legierski i inni: Programowanie sterowników PLC. Wyd. Prac.
Komp. Gliwice, 1998.
2. L. Trybus: Regulatory wielofunkcyjne. WNT, 1992.
3. M. Szafraniec: Podstawy układów logicznych i komputerów. Wyd.
Polit. Warsz. 1992.
4. W. Findeisen: Technika regulacji automatycznej. PWN, 1978.
5. J. Dobrzycki: Automatyzacja w przemyśle cukrowniczym. WNT, 1991.
6. S. Płaska: Wprowadzenie do statystycznego sterowania procesami
technologicznymi. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej,
Lublin 2000.
7. K. Janiszowski: Identyfikacja modeli parametrycznych. EXIT,
Warszawa 2002.
8. Dokumentacja techniczna producentów aparatury wykorzystywanej
podczas zajęć.
9. P. Tatjewski: Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych.
Struktury i algorytmy. Akademicka Oficyna Wyd. EXIT, W-wa 2002.
10. T. Kaczorek i inni: Podstawy teorii sterowania. WNT, 2006.
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Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

1) ćwiczenia laboratoryjne w postaci eksperymentów symulacyjnych,
obliczenia,
2) ćwiczenia w postaci eksperymentów rzeczywistych (sterowniki PLC),
3) wykłady,
4) obrona sprawozdań.
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Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia
Rok studiów dla kierunku
Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł /stopień/ imię i nazwisko
osoby odpowiedzialnej
Jednostka oferująca moduł
Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu. Należy
przedstawić efekty dla
zastosowanych form zajęć
łącznie.

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria przemysłu cukierniczego
Sugar engineering
polski
obowiązkowy
II studia stacjonarne
II
2
4
2,1/1,9
Prof. dr hab. Elżbieta Kusińska
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami
technologii i techniki produkcji podstawowych grup trwałych
wyrobów cukierniczych. Studenci podczas ćwiczeń mają
możliwość samodzielnego wykonania niektórych wyrobów
cukierniczych oraz oceny ich jakości.
Wiedza:
W1. Zna charakterystykę podstawowych surowców cukierniczych
i ich właściwości odżywcze.
W2. Potrafi objaśnić podstawowe techniki i technologie
cukiernicze.
W3. Posiada wiedzę na temat wyposażenia technicznego
zakładów cukierniczych.
Umiejętności:
U1. Umie dobrać maszyny i urządzenia mechaniczne do produkcji
wybranego wyrobu cukierniczego oraz odpowiednią technologię.
U2. Potrafić przeprowadzić ocenę organoleptyczną i
instrumentalną poszczególnych grup wyrobów cukierniczych.
Kompetencje społeczne:
K1. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej
odpowiedzialności za produkcję żywności.
W1. Sprawdzian testowy, praca pisemna.
W2. Ocena wystąpienia.
W3. Ocena wystąpienia.
U1. Sprawdzian testowy, praca pisemna.
U2. Ocena eksperymentów.
K1. Sprawdzian testowy.
Maszyny przemysłu spożywczego, ogólna technologia żywności,
inżynieria cieplna, fizyczne właściwości surowców i żywności.
Wykłady obejmują: charakterystykę i klasyfikację podstawowych
surowców cukierniczych, budowę podstawowych maszyn i
aparatów stosowanych w przemyśle cukierniczym, technologię i
technikę produkcji cukierków twardych oraz miękkich, czekolady
i wyrobów czekoladopodobnych oraz kakao, trwałego pieczywa
cukierniczego, wyrobów wschodnich, żelowych, owoców
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Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

kandyzowanych i wyrobów cukrowych, wyrobów z mas tłustych
ze złomem pieczywa, galaretkowych z dodatkiem pektyn, agaru,
żelatyny spożywczej i sztucznych środków żelujących, sezamków,
chałwy, artykułów grylażowych – makaggigów, wyrobów z
migdałów i orzechów, gumy do żucia oraz wyrobów z tłuszczu
kakaowego oraz zasady pakowania i przechowywania wyrobów
cukierniczych
Ćwiczenia obejmują charakterystykę dodatków smakowych
(naturalnych i sztucznych) stosowanych w produkcji cukierniczej,
analizę możliwości stosowania barwników i środków
konserwujących, metody oceny jakości wyrobów cukierniczych,
wytworzenie charakterystycznych produktów cukierniczych,
oznaczenie jakości podstawowych wyrobów cukierniczych.
1. Dojutrek Cz., Pietrzyk B.: Ciastkarstwo. Technologia. WSiP,
2007.
2. Deschamps B., Deschaintre J.C.: Ciastkarstwo, Rea, 2009.
3. Kaźmierczak M.: Technologia produkcji cukierniczej. Cz. 1 i
2. Rea, 2009.
4. Kocierz K.: Techniki w produkcji cukierniczej. Rea, 2010.
5. Wyczański Sł.: Cukiernictwo. PWSZ, Warszawa 1994.
- 13 ćwiczeń laboratoryjnych w postaci eksperymentów – 26
godz.,
- 1 ćwiczenie aud. – projekt nowego produktu cukierniczego – 2
godz.,
- 1 ćwiczenie aud. – obliczenia recepturowe 2 godz.,
- wykład 15 godz.
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Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia,
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia
Rok studiów dla kierunku
Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł /stopień/ imię i nazwisko
osoby odpowiedzialnej
Jednostka oferująca moduł
Cel modułu
Efekty kształcenia –

Sposoby weryfikacji oraz
formy
Wymagania wstępne i
dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane formy
/działania/metody dydaktyczne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Biznespaln
polski
fakultatywny
II studia stacjonarne
II
2
3
1,5/1,5
Dr hab. Sławomir Kocira
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami
Produkcyjnymi
Celem przedmiotu jest nauczenie studentów wykonywania biznes
planu dla dowolnego przedsięwzięcia.
Wiedza:
W1. Zna zasady wykonywania biznesplanu.
Umiejętności:
U1. Umie wykonać biznesplan jako członek zespołu
Kompetencje społeczne:
K1. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej
odpowiedzialności za wykonywane czynności.
Projekt biznesplanu
Zaliczenie ustne

Ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa
Szczegółowy opis gospodarstwa rolnego przedsięwzięcia.
Otoczenie makroekonomiczne. Cel przedsięwzięcia
Plan przedsięwzięcia – dane finansowe i majątkowe
Bilans majątkowy, rachunek wyników, przepływy pieniężne
Zdolność kredytowa i ryzyko kredytowe jednostki gospodarczej
Biznesplan przykładowego przedsiębiorstwa
Charakterystyka przedsiębiorstwa
Biznesplan w teorii i praktyce zarządzania / Janusz Filipczuk,
Piotr J. Szczepankowski. - Sochaczew : Wyższa Szkoła
Zarządzania i Marketingu, 2005. - 176 s.
Biznesplan : skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy / Jacek
Pasieczny. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
2007. - 232 s.
Biznesplan : zastosowania i przykłady / Zbigniew Pawlak. Warszawa : "Poltext", 2001. - 284 s.
Biznesplan : problemy i metody / Jacek Pasieczny. - Warszawa :
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona
Koźmińskiego, 2002. - 229 s.
Wykład i ćwiczenia
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

II rok

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

2

Cel modułu
Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia
Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Produkcja żywności wygodnej
Processing of convenient food
Polski
Fakultatywny
studia II stopnia (stacjonarne)

3
1,5/1,5
Dr hab. inż. Renata Różyło

Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi
produkcji żywności wygodnej. Omówienie rodzajów żywności wygodnej
oraz metod jej otrzymywania i utrwalania. Charakterystyka stosowanych
dodatków do tej żywności.
Wiedza:
1. Potrafi zdefiniować pojęcie i opisać rodzaje żywności wygodnej oraz
scharakteryzować dodatki technologiczne.
2. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu wybranych technik i
technologii dotyczących wytwarzania żywności wygodnej.
Umiejętności:
1. Tworzy i prezentuje tablicę edukacyjną charakteryzującą wybrany dodatek
lub grupę dodatków technologicznych.
2. Potrafi przygotować prezentację dotyczącą procesu technologicznego
wybranego asortymentu żywności wygodnej.
Kompetencje społeczne:
1. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej
odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości
Oceny z poprawności wykonania i referowania prezentacji, oceny z
aktywności w dzienniku prowadzącego oraz ocena w protokole zaliczenia
przedmiotu
Analiza instrumentalna żywności, normalizacja w przemyśle spożywczym,
bezpieczeństwo i ochrona żywności.
Wiadomości wprowadzające – znaczenie i charakterystyka rynku żywności
wygodnej. Trendy w produkcji żywności wygodnej. Aspekty prawne i
bezpieczeństwo żywności. Rodzaje żywności wygodnej - produkty: gotowe
do odróbki termicznej (ready to cook), gotowe do podgrzania (ready to heat),
gotowe do spożycia (ready to eat). Metody utrwalania żywności wygodnej.
Sterylizacja, pasteryzacja cieplna (konserwy), zagęszczanie, suszenie,
mrożenie, chłodzenie, ekstruzja, ekspandowanie, metody kombinowane.
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Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Substancje dodatkowe jako składniki żywności wygodnej. Hydrokoloidy
jako substancje kształtujące strukturę. Emulgatory spożywcze. Substancje
smakowo-zapachowe. Substancje słodzące. Rodzaje barwników
stosowanych do żywności. Substancje konserwujące i przeciwutleniacze.
Przykłady opakowań wykorzystywanych w produkcji żywności wygodnej.
1. Świderski F. 2003. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna.
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, ss 390. ISBN: 83-2042856-4
2. Mościcki L., Mitrus M., Wójtowicz A. 2007. Technika ekstruzji w
przemyśle rolno - spożywczym. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i
Leśne
3. Dłużewska A., Dłużewski M. Technologia żywności. Wydawnictwo
Szkolne i Pedagogiczne. Warszaw.
4. Przemysł Spożywczy. Wydawnictwo Sigma-not.
1. Ilustrowanie komunikatu słownego za pomocą (rysunku, schematu,
diagramu, wykresu, tabeli i fotografii –projekcja multimedialna)
2. Dyskusja i ocena prezentacji.
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Zarządzanie i inżynieria produkcji
Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia, także Seminarium dyplomowe 1
nazwa w języku angielskim
Diploma Seminar 1
Język wykładowy
polski
Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

obowiązkowy

Rok studiów dla kierunku
Semestr dla kierunku

II
2

Liczba punktów ECTS z
podziałem
na kontaktowe/ niekontaktowe
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej
Jednostka oferująca przedmiot

1
0,8/0,2

Cel modułu

Zalecana lista lektur lub lektury
obowiązkowe
Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

II studia stacjonarne

---------Celem modułu jest zapoznanie studentów z metodologią realizacji
prac naukowo-badawczych a w szczególności formułowania tematu
pracy w relacji do określonego problemu badawczego, określanie
hipotez badawczych, celu głównego i celów szczegółowych pracy,
doboru odpowiedniej metody badawczej. Podczas seminarium
prezentowane są najnowsze osiągnięcia z zakresu tematyki prac
realizowanych przez uczestników.
Literatura:
1. Dudziak. A, Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych –
wskazówki metodyczne dla studentów. Difin, Warszawa 2008
2. Gonciarski W.: Przygotowanie pracy dyplomowej: Poradnik dla
studentów. WSE, Warszawa 2004
3. Kozłowski R.: Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z
wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. Oficyna
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
4. Pioterek P., Zieleniecka B.: Technika pisania prac
dyplomowych. WSB, Poznań 2004.
5. Rawa T. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich
prac dyplomowych. WUWM Olsztyn 2012.
Analiza i interpretacja tekstów źródłowych, analiza podobnych
przypadków prac magisterskich, konsultacje, prezentacje referatów,
wykłady.
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Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia, także
nazwa w języku angielskim
Język wykładowy

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Projekty unijne i zarządzanie
EU projects and management
polski

Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

fakultatywny

Rok studiów dla kierunku

II

Semestr dla kierunku

3

Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca przedmiot
Cel modułu

2
1,4/0,6

Efekty kształcenia – łączna liczba
efektów nie może przekroczyć
dla modułu (4-8). Należy
przedstawić opis zakładanych
efektów kształcenia, które student
powinien nabyć po zrealizowaniu
przedmiotu. Należy przedstawić
efekty dla wykładu i ćwiczeń.

studia II stopnia stacjonarne

Dr hab. inż. Leszek Rydzak
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Celem przedmiotu jest przekazanie ogólnej wiedzy dotyczącej
problematyki funduszy unijnych i możliwości ich wykorzystania
w realizacji różnorodnych przedsięwzięć. Ponadto studenci
poznają typowy model wniosku o pozyskanie dotacji, w tym
wzorzec biznes planu projektu. Moduł pozwala na poznanie
struktury w oparciu o którą finansowane są projekty europejskie
od szczebla instytucji europejskich do beneficjenta ostatecznego.
Wiedza:
1. ZI_W02 ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i
społeczną umożliwiającą opis i analizę przyrodniczych
procesów produkcyjnych oraz racjonalne zagospodarowanie
towarów i usług odpowiednią dla kierunku zarządzanie i
inżynieria produkcji
2. ZI_W07 ma ogólną wiedzę o normach i regułach dotyczących
struktur i instytucji społecznych w zakresie funkcjonowania i
rozwoju obszarów wiejskich oraz zna zasady funkcjonowania
przedsiębiorstw i relacji między nimi
3. ZI_W08 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym
tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości oraz zna i rozumie
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z
zasobów informacji patentowej
4. ZI_W09 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia
społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych
pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Umiejętności:
1. ZI_U01 potrafi wykorzystywać, uzyskane z różnych źródeł
informacje – również w języku obcym – do sporządzania
własnych opracowań z poszanowaniem praw autorskich
2. ZI_U02 potrafi wykorzystać podstawowe dostępne technologie
informacyjne w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji z
zakresu produkcji rolniczej i rolno-spożywczej oraz umie
wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania i porozumiewania
się w zakresie problemów pojawiających się w pracy zawodowej,
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Sposoby weryfikacji oraz formy
dokumentowania osiągniętych
efektów kształcenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

w tym związanych z procesami technologicznymi/logistycznymi
występującymi w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
3. ZI_U07 potrafi opracować projekt inżynierski z zakresu
zarządzania i inżynierii produkcji oraz przygotować i wygłosić
prezentację zawierającą omówienie wyników jego realizacji
zarówno w języku polskim, jak i obcym, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego
Kompetencje społeczne:
1. ZI_K01 ma przygotowanie do pracy w grupie, organizowania i
kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i
organizacji w środowisku pracy
ZI W_02 Zaliczenie,
ZI W_07 Zaliczenie,
ZI W_08 Zaliczenie,
ZI W_09 Zaliczenie,
ZI U_01 Zaliczenie,
ZI U_02 Zaliczenie,
ZI U_07 Zaliczenie,
ZI K_01 Zaliczenie,
Formy dokumentowania osiągniętych wyników: dziennik
prowadzącego
Znajomość podstawowych instytucji w strukturze Unii
Europejskiej i ich zadań i celów
Wykład obejmuje następujące zagadnienia:
Podstawowe wiadomości o Unii Europejskiej, Wspólna Polityka
Rolna, Fundusze unijne i pozaunijne, Programowanie Funduszy
Strukturalnych, Programy wydatkowania Funduszy UE i ich cele
Struktura Programów Operacyjnych, Nowe instrumenty polityki
regionalnej, Programy wsparcia skierowane do sektora rolnospożywczego i ich cele, Struktura Programów Rolnych i
Rybackich, Struktura pozaunijnych Mechanizmów Finansowania.
Biznes plan i jego struktura, typowa konstrukcja wniosku o
przyznanie finansowania projektu unijnego.
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Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia,
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia
Rok studiów dla kierunku
Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł /stopień/ imię i nazwisko
osoby odpowiedzialnej
Jednostka oferująca moduł
Cel modułu
Efekty kształcenia –

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia
Wymagania wstępne i
dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.
Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Metody i techniki zarządzania jakością
polski
fakultatywny
II studia stacjonarne
II
III
2
1,4/0,6
Dr hab. Sławomir Kocira
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami
Produkcyjnymi
Celem przedmiotu jest nauczenie studentów wykorzystywania
metod i technik stosowanych w zarządzaniu jakością
Wiedza:
W1. Zna zasady metody i techniki wykorzystywane w
zarzadzaniu jakością
Umiejętności:
U1. Umie stosować metody i techniki wykorzystywane w
zarzadzaniu jakością
Kompetencje społeczne:
K1. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej
odpowiedzialności za wykonywane czynności.
Rozwiązanie problemu jakości jedna z metod lub technik - projekt
Zaliczenie w formie ustnej

Podział metod i technik stosowanych w zarządzaniu jakością w
szczególności metoda PDCA, Domek jakość, wykres „Rybia ość”,
Analizy Pareto (wykres Lorentza-Pareto), Technika 6S (5S),
Iwasiewicz A., 1999r: Zarządzanie jakością, PWN WarszawaKraków
Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski. Zrządzanie
jakością i bezpieczeństwem. Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne. 2013
Wykład i ćwiczenia
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Kierunek lub kierunki studiów

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Nazwa modułu kształcenia, także
nazwa w języku angielskim

Agrotechniczne i prawne podstawy stosowania środków ochrony
roślin
The agricultural science and legal bases of applying centres of the
plants' protection

Język wykładowy

polski

Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia

studia II stopnia stacjonarne

Rok studiów dla kierunku

II

Semestr dla kierunku

3

Liczba punktów ECTS z podziałem
na kontaktowe/niekontaktowe
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej

2
1,4/06

Jednostka oferująca przedmiot
Cel modułu

Efekty kształcenia:

Dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami
Produkcyjnymi
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami
postępowania w czasie przygotowania sprzętu, jego eksploatacji oraz
wykonywania zabiegów ochrony roślin oraz postępowania po
wykonanym zabiegu.
Wiedza:
– W1. ..... – ZI_W 01…
– W2. …. – ZI_W 03…
– W3. …….ZI_W 05
Umiejętności:
– U1. …. – ZI_U 05
– U2. … – ZI _ U 07
– U3. …. – ZI_U 09…
Kompetencje społeczne:
– K1.
– ZI_K04
– K2.
– ZI_K07

Sposoby weryfikacji oraz formy
Sposoby weryfikacji: Sprawdzian pisemny, zaliczenie
dokumentowania osiąganych efektów
– dziennik prowadzącego
kształcenia
Towaroznawstwo surowców i produktów roślinnych
Wymagania wstępne i dodatkowe
Kształtowanie jakości surowców roślinnych
Zapoznanie z budową, zasada działania opryskiwaczy ciśnieniowych
stosowanych w produkcji rolniczej. Zasady bezpiecznego
wykonywania zabiegu ochrony roślin. Zasady doboru rozpylaczy w
zależności od Wronków wykonywanego zabiegu ochrony.
Treści modułu kształcenia
Przygotowanie opryskiwaczy, wykonanie kalibracji opryskiwacza.
Opryskiwanie upraw rolniczych, polowych sadowniczych oraz pod
osłonami. Postępowanie z maszynami po wykonanym zabiegu.
Zabezpieczenie pozostałości cieczy roboczej. Prowadzenie ewidencji
zabiegów ochrony roślin.
Lektury obowiązkowe:
Zalecana lista lektur lub lektury
1. Technika opryskiwania Roślin dla praktyków. R. Hołownicki
obowiązkowe
2. Maszyny rolnicze. Cz. Waszkiewicz, J. Kuczewski
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Planowane formy/działania/metody
dydaktyczne

3. Uprawa roli, siew, sadzenie i pielęgnacja roślin. T. Sęk; J.
Przybył
Lektury zalecane:
1. Technika Rolnicza, narzędzia i maszyny rolnicze. Z.
Błaszkiewicz
2. Wybrane zagadnienia ochrony roślin w rolnictwie
ekologicznym i integrowanej ochronie roślin. E.
Matyjaszczyk; A. Tratwa; F. Walczak
Wykład, Dyskusja, Prezentacja, Ćwiczenia laboratoryjne
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

II

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

3

Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Systemy informatyczne w zarządzaniu i rachunkowości
Computer systems in management and accountancy
polski
obowiązkowy
studia II stopnia (stacjonarne)

3
2,0/1,0
Dr inż. Artur Kraszkiewicz

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu działania i struktury
systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu i rachunkowości,
jak również funkcjonalności stosowanych w nich rozwiązań ewidencyjnych
i analitycznych oraz perspektyw standaryzacji i rozwoju systemów
wspomagających rachunkowość w przedsiębiorstwach.
Wiedza:
W1. Zna strukturę systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu
i rachunkowości.
W2. Zna funkcjonalność rozwiązań ewidencyjnych i analitycznych, jak
również możliwości rozwoju i standaryzacji stosowanych w systemach
informatycznych zarządzania i rachunkowości.
Umiejętności:
U1. Potrafi pozyskać właściwy system informatyczny dla danego typu
przedsiębiorstwa.
U2. Potrafi przygotować system do pracy.
Kompetencje społeczne:
K1. Ma kompetencje do organizacji pracy zespołu w środowisku pracy.

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

K2. Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i motywujący do regularnego
doskonalenia się.
W1 – sprawdzian pisemny,
W2 - sprawdzian pisemny,
U1 – ocena wykonania zadanego modelu księgowego,
U2 - ocena wykonania zadanego modelu księgowego,
K1 - ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu
wykonującego ćwiczenie,
K2 - ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu
wykonującego ćwiczenie.
Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, dziennik
prowadzącego, egzamin.
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Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Obsługa informatyczna produkcji
Treści merytoryczne przedmiotu: Wprowadzenie do systemów
informatycznych zarządzania i rachunkowości. Przegląd wybranych typów
systemów informatycznych zarządzania i rachunkowości. Wdrażanie
systemu informatycznego zarządzania i rachunkowości. Wspomaganie
podejmowania decyzji oraz zarządzanie systemem informatycznym
organizacji. Aspekty społeczne i etyczne związane z informatyką w
zarządzaniu i rachunkowości.
Literatura obowiązkowa:
1. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P. Zastosowanie technik
komputerowych w rachunkowości – systemy dla małych i średnich
przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Oficyna, Kraków, 2004
2. Kisielnicki J., MIS Systemy informatyczne zarządzania, PLACET,
Warszawa, 2008
3. Wachnik B. Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających
zarządzanie. PWE 2016
wykład, dyskusja, studia przypadków, prace kontrolne
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

1

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

2

Cel modułu

Inżynieria gastronomiczna
Food Engineering
Polski
obowiązkowy
studia II stopnia stacjonarne

4
2,1/1,9
Dr hab. inż. Paweł Sobczak

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i działaniem maszyn
i urządzeń wykorzystywanych w gastronomii, a także właściwym doborem
surowców dla gastronomii.

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Wiedza:

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia
Wymagania wstępne i
dodatkowe

Wiedza: praca pisemna (kolokwium),

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

1. ZI_W04
2. ZI_W06
Umiejętności:
1. ZI_U05
2. ZI_U07
Kompetencje społeczne:
1. ZI_K05
2. ZI_K01
Umiejętności: praca pisemna (kolokwium),
Kompetencje społeczne: praca w grupie, sprawozdanie
Biologia, chemia, inżynieria przemysłu spożywczego
Wykład obejmuje: Pojęcia podstawowe, klasyfikacja i podziały surowców i
produktów gastronomicznych. Urządzenia gastronomiczne, podział i zasada
działania. Zagrożenia mikrobiologiczne w zakładach gastronomicznych,
systemy mycia, HCCP.
Ćwiczenia obejmują analizę dokumentów prawnych dotyczących
funkcjonowania zakładów gastronomicznych. Studenci realizują zadania
badawcze
z
zakresu
wybranych
operacji
technologicznych,
charakterystycznych dla poszczególnych działów gastronomicznych.
1. Arens-Azevedo U. Technologia gastronomiczna. Cz. 1 i 2. Wyd.
Rea Warszawa 1998.
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Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

2. Arens-Azevedo U. Technologia gastronomiczna z obsługą gości.
Cz. 3. Wyd. Rea Warszawa 1999.
3. Koziorowska B. Projektowanie technologiczne zakładów
gastronomicznych. Wyd. SGGW, Warszawa 1998.
4. Neryng A. Wyposażenie zakładów gastronomicznych z
elementami techniki i projektowania. Wyd. SGGW, Warszawa
1999.
5. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. Ogólna
technologia żywności. WN-T Warszawa.
6. Świderski F. (red.). Towaroznawstwo produktów spożywczych.
Teoria i ćwiczenia. Wyd. SGGW Warszawa 1998.
7. Świderski F. (red.). Żywność wygodna i żywność funkcjonalna.
WN-T Warszawa.
8. Świetlikowska U. (red.). Surowce spożywcze. Wyd. SGGW
Warszawa.
Wykłady, zajęcia audytoryjne, zajęcia laboratoryjne, zajęcia praktyczne
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

2

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

3

Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Zarzadzanie utrzymaniem maszyn
Management of maintenance of machines
Polski
Obowiązkowy – specjalność ZPiU
Studia stacjonarne, II stopień

3
1,5/1,5
Prof. dr hab. Andrzej Kusz

Katedra Podstaw Techniki, Zakład Modelowania i Systemów
Informacyjnych
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką techniczną i
organizacyjną funkcjonowania systemów eksploatacji technicznej maszyn
rolniczych. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z metodami modelowania
określonych problemów organizacyjnych wspomagających informacyjnie
procesy podejmowania decyzji z zakresu eksploatacji technicznej oraz
sterowania zapasami.
Wiedza:
1. Zna cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna
podstawową problematykę z zakresu eksploatacji technicznej obejmującą
zagadnienia organizacyjne, techniczne i ekonomiczne, zna podstawowe
pojęcia i definicje, zadania systemu utrzymania maszyn, aspekty
technologiczne, organizacyjne i ekonomiczne. ZI_W01 (+)
2. Zna podstawowe metody teorii niezawodności umożliwiające
modelowanie przewidywalności zachowania obiektów technicznych
nienaprawialnych i naprawialnych. ZI_W01 (+)
Umiejętności:
1. Potrafi zaproponować system śledzenia i dokumentowania działalności
usługowej z zakresu eksploatacji technicznej. Potrafi wyznaczyć optymalny
okresu użytkowania na podstawie kryterium ekonomicznego. Potrafi
wykorzystać modele z zakresu zarządzania zapasami. ZI_U01 (+)
2. Potrafi zamodelować prosty układ pod kątem oceny jego niezawodności.
Potrafi przeanalizować i zinterpretować wyniki obliczeń. ZI_U03 (+)
Kompetencje społeczne:
1. Ma świadomość roli i znaczenia eksploatacji technicznej ze względu na
bezpieczeństwo i jakość pracy maszyn. ZI_K01 (+)
Szczegółowe kryteria przy ocenie egzaminów i prac kontrolnych
16) student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy lub umiejętności,
gdy uzyskuje od 51 do 60% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio,
przy zaliczeniu cząstkowym – jego części),
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17) student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy lub
umiejętności, gdy uzyskuje od 61 do 70% sumy punktów określających
maksymalny poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu
(odpowiednio – jego części),
18) student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy lub umiejętności, gdy
uzyskuje od 71 do 80% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio –
jego części),
19) student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy lub umiejętności,
gdy uzyskuje od 81 do 90% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio –
jego części),
20) student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy lub umiejętności,
gdy uzyskuje powyżej 91% sumy punktów określających maksymalny
poziom wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio –
jego części)
Wiedza
1, 2 - sprawdzian pisemny;
Umiejętności:
1, 2 - ocena poprawności wykonania aplikacji na każdym etapie jej realizacji
przez osobę prowadzącą ćwiczenia.

Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Kompetencje społeczne:
K1 – ocena pracy studenta w zakresie poprawnego podejścia do budowy
modeli komputerowych z wykorzystaniem różnych technik modelowania.
Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, aplikacje,
dziennik prowadzącego, ćwiczenia.
Badania operacyjne, modelowanie komputerowe, teoria eksploatacji,
systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą, teoria decyzji.
Wykład obejmuje podstawowe pojęcia z zakresu utrzymania maszyn, rolę
wiedzy i informacji, eksploatacja oparta o model, diagnostyka jako źródło
informacji o stanie obiektu, diagnoza jako decyzja statystyczna, ocena
niepewności w procesach rozpoznawania stanu, podstawowe strategie
zarządzania zapasami, operacyjne modele oceny niezawodności dla potrzeb
przewidywania zachowania się obiektu. Opis systemów wielostanowych.
Ćwiczenia - analiza niepewności w procesach diagnostycznych, tworzenie
aplikacji, modelowanie oraz analizę uzyskanych wyników. Aplikacje
dotyczą następujących zagadnień: budowanie symulacyjnych modeli
struktur niezawodnościowych, wyznaczanie optymalnego okresu
użytkowania na podstawie śledzenia kosztów eksploatacji; wyznaczania
zapasu części wymiennych.
3. Wykłady, źródła internetowe.
Literatura zalecana:
9. Sikora W.: Badania operacyjne. PWE, Warszawa 2008
7) Wykład.
8) Zajęcia audytoryjne obejmują konceptualizację problemu oraz budowę
modelu formalnego.
9) Zajęcia laboratoryjne – to budowa dedykowanych aplikacji pod
nadzorem osoby prowadzącej ćwiczenia polegająca na:
- implementacji modelu w konkretnym środowisku,
- modelowaniu,
- analizie wyników eksperymentów symulacyjnych.
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Kierunek lub kierunki studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Nazwa modułu kształcenia,

Narzędzia analizy finansowej dla przedsiębiorstw

także nazwa w języku angielskim

Instruments of financial analyses for business
Polski
obowiązkowy

Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Studia II stopnia (stacjonarne)
Poziom modułu kształcenia
II
Rok studiów dla kierunku
3
Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
3
podziałem na kontaktowe/
1,5/1,5
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko
Dr inż. Beata Biernacka
osoby odpowiedzialnej

Jednostka oferująca
przedmiot

Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów kształcenia,
które student powinien osiągnąć
po zrealizowaniu modułu. Należy
przedstawić efekty dla
zastosowanych form zajęć łącznie.

Katedra Techniki Cieplnej
Celem przedmiotu jest przekazanie
wiedzy z zakresu
wykorzystania narzędzi arkuszy kalkulacyjnych w zagadnieniach
analizy finansowej dla przedsiębiorstw, przygotowanie do
samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z
funkcjonowaniem przedsiębiorstw w aspekcie technicznym,
ekonomicznym i funkcjonowania w warunkach wolnego rynku.
Wiedza:
1. Student ma pogłębioną wiedzę ekonomiczną, prawną i
społeczną umożliwiającą opis i analizę przyrodniczych
procesów produkcyjnych oraz ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą
zarządzania, w tym zarządzania jakością, zarządzania
projektami, zarządzania strategicznego i prowadzenia
działalności w obszarze biogospodarki
2.
Umiejętności:
1. Student posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy
i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych
źródeł i w różnych formach właściwych zarządzania i inżynierii
produkcji
2. Student ma umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi
do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności
organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i
skuteczności
Kompetencje społeczne:
1. Student potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz
umiejętności profesjonalne i badawcze, także inspirowania innych
osób
2.
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Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia
Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

W1 – sprawdzian pisemny,
U1 – ocena prezentacji i pracy kontrolnej,
U2 – ocena prezentacji i pracy kontrolnej,
K1 – ocena wystąpienia
Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany,
dziennik prowadzącego, opracowania zadania problemowego,
prezentacja.
Technologie informacyjne.
Ćwiczenia:
Konfigurowanie
arkusza
kalkulacyjnego,
wprowadzanie i edycja danych w arkuszu, formatowanie liczb i
komórek, odwołania względne i bezwzględne, tworzenie i
używanie formuł, formatowanie arkuszy, analiza danych.
Zaawansowane funkcje i procedury Excela. Wstępna analiza
sprawozdania finansowego. Zestawienie bilansowe: zarządzanie
kapitałem obrotowym. Projektowanie zestawienia bilansowego.
Tworzenie bilansu środków obrotowych. Bilans należności. Ocena
opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Wykorzystanie
funkcji regresji w planowaniu finansowym.
Excel 2000/XP, Funkcje w praktyce
Kolberg M.: Excel w firmie. Przykłady zastosowań, wyd. Market
& Technik, Warszawa
Liengme B. V., Excel w biznesie i zarządzaniu,2002
Jackson M.: Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem
Excela i VBA.
Rószkiewicz M. : Narzędzia statystyczne w analizach
marketingowych, 2002
Sierpińska M., Jachna T. : Metody podejmowania decyzji
finansowych, analiza przykładów i przypadków, 2007.
- ćwiczenia – laboratorium komputerowe ,
- rozwiązywanie zadań problemowych,
- korzystanie z materiałów dydaktycznych.
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Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia, także
nazwa w języku angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia
Rok studiów dla kierunku
Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko
osoby odpowiedzialnej
Jednostka oferująca przedmiot
Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna liczba
efektów nie może przekroczyć
dla modułu 6. Należy przedstawić
opis
zakładanych
efektów
kształcenia,
które
student
powinien
osiągnąć
po
zrealizowaniu modułu. Należy
przedstawić
efekty
dla
zastosowanych form zajęć łącznie

Sposoby weryfikacji oraz formy
dokumentowania osiągniętych
efektów kształcenia
Wymagania wstępne i dodatkowe

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Heating, ventilation and air-conditioning
polski
obowiązkowy
II stopień studiów (studia stacjonarne)
2
3
4
2,6/2,4
Dr inż. Andrzej Krzykowski
Katedra Techniki Cieplnej
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów podstawowej
wiedzy z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.
Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy problemów
związanych z ogrzewnictwem wentylacją i klimatyzacją w
aspekcie technicznym, ekonomicznym i ochrony środowiska
naturalnego, dla racjonalnego wyboru nośników energii cieplnej
i systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Wiedza:
1. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie techniki i technologii
pozwalającą oceniać, kształtować i racjonalnie wykorzystywać
potencjał przyrody, ZI_W04.
Umiejętności:
1. Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i
wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z
różnych źródeł i w różnych formach właściwych zarządzania i
inżynierii produkcji, ZI_U01.
2. Potrafi dobrać i modyfikować działania i procedury przy
zastosowaniu odpowiednich metod, technik, technologii,
narzędzi i materiałów, w celu rozwiązania
bieżących
problemów w zakresie: procesów produkcyjnych występujących
w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, stanie środowiska,
gospodarowaniu zasobami ludzkimi i naturalnymi, ZI_U07.
Kompetencje społeczne:
1. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz
rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i inspirowania innych,
ZI_K06.
ZI_W04 – sprawdzian pisemny;
ZI_U01 - ocena wystąpienia;
ZI_U07 - sprawdzian pisemny, ocena wystąpienia;
ZI_K06 - ocena prezentacji ustnej.
- matematyka,
- fizyka,
- technika cieplna.
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Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Zalecana lista lektur lub lektury
obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Wykład
obejmuje:
wiadomości
dotyczące
podstaw
meteorologii, termodynamiki powietrza, termodynamiki
spalania, sposobów wymiany ciepła, właściwości paliw stałych
kopalnych oraz drewna i innych biopaliw stałych, budowy i
zasada działania pomp grzejnych sprężarkowych, budowy
instalacji grzewczych (kotły, kominy, grzejniki, rurociągi,
armatura), systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Ćwiczenia obejmują: obliczanie strat cieplnych budynków,
obliczanie ilości powietrza do wentylacji ogólnej, obliczanie
ilości
powietrza
wentylacyjnego
przy
usuwaniu
zanieczyszczeń oraz nadmiaru pary wodnej, określanie
współczynnika efektywności energetycznej sprężarkowych
pomp ciepła, określanie zapotrzebowania na ciepło do
centralnego ogrzewania oraz na podgrzanie ciepłej wody
użytkowej.
1. Rietschel, RaiB W.: Ogrzewanie i klimatyzacja. Arkady, Wwa 1972.
2. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja. PWN, W-wa 1974.
3. Recknagel – Sprenger: Ogrzewanie i klimatyzacja. Arkady,
W-wa 1976.
4. Gutkowski K.: Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT, W-wa
2003.
- wykład,
- dyskusja,
- rozwiązywanie zadań problemowych,
- korzystanie z materiałów dydaktycznych.
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rok studiów dla kierunku

II

Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i
nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca
przedmiot

3

Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu: 6.
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu.
Należy przedstawić efekty
dla zastosowanych form
zajęć łącznie.

Narzędzia analizy finansowej dla przedsiębiorstw
Instruments of financial analyses for business
Polski
obowiązkowy
Studia II stopnia (stacjonarne)

2
1,5/1,5
Dr inż. Beata Biernacka

Katedra Techniki Cieplnej
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu wykorzystania
narzędzi arkuszy kalkulacyjnych w zagadnieniach analizy finansowej dla
przedsiębiorstw, przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w aspekcie
technicznym, ekonomicznym i funkcjonowania w warunkach wolnego
rynku.
Wiedza:
1. ma pogłębioną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną
umożliwiającą opis i analizę przyrodniczych procesów produkcyjnych
oraz ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania
jakością, zarządzania projektami, zarządzania strategicznego i
prowadzenia działalności w obszarze biogospodarki
2.
Umiejętności:
1. posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i
wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i
w różnych formach właściwych zarządzania i inżynierii produkcji
2. ma umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz
analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz
oceny ich przydatności i skuteczności
Kompetencje społeczne:
1. potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności
profesjonalne i badawcze, także inspirowania innych osób
2.

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

W1 – sprawdzian pisemny,
U1 – ocena prezentacji i pracy kontrolnej,
U2 – ocena prezentacji i pracy kontrolnej,
K1 – ocena wystąpienia
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Wymagania wstępne i
dodatkowe

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, dziennik
prowadzącego, opracowania zadania problemowego, prezentacja.
Technologie informacyjne.
Ćwiczenia: Konfigurowanie arkusza kalkulacyjnego, wprowadzanie i
edycja danych w arkuszu, formatowanie liczb i komórek, odwołania
względne i bezwzględne, tworzenie i używanie formuł, formatowanie
arkuszy, analiza danych. Zaawansowane funkcje i procedury Excela.
Wstępna analiza sprawozdania finansowego. Zestawienie bilansowe:
zarządzanie
kapitałem obrotowym.
Projektowanie
zestawienia
bilansowego. Tworzenie bilansu środków obrotowych. Bilans należności.
Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Wykorzystanie funkcji
regresji w planowaniu finansowym.
Excel 2000/XP, Funkcje w praktyce
Kolberg M.: Excel w firmie. Przykłady zastosowań, wyd. Market &
Technik, Warszawa
Liengme B. V., Excel w biznesie i zarządzaniu,2002
Jackson M.: Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i
VBA.
Rószkiewicz M. : Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych,
2002
Sierpińska M., Jachna T. : Metody podejmowania decyzji finansowych,
analiza przykładów i przypadków, 2007.
- ćwiczenia – laboratorium komputerowe ,
- rozwiązywanie zadań problemowych,
- korzystanie z materiałów dydaktycznych.
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Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia
Rok studiów dla kierunku
Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca przedmiot
Cel modułu

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu (4-8).
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien nabyć po
zrealizowaniu przedmiotu.
Należy przedstawić efekty dla
wykładu i ćwiczeń.

Sposoby weryfikacji oraz formy
dokumentowania osiągniętych
efektów kształcenia

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Logistyka i transport żywności

Logistics and transport of food
polski
obowiązkowy
I
II
3
3
1,5/1,5
Dr hab. Katarzyna Kozłowicz
Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu
transportu chłodniczego i systemów dystrybucji żywności w
obrocie krajowym i zagranicznym oraz o systemach
logistycznych, rynku usług logistycznych i procedurach
realizacji czynności logistycznych.
Wiedza:
W1. Zna istotę i znaczenie infrastruktury transportowej,
magazynowej i odpowiednio informatycznej oraz posługuje się
współczesnymi pojęciami z zakresu infrastruktury procesów
logistycznych i dystrybucyjnych
W2. Ma podstawowa wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji
środków transportu chłodniczego oraz umie scharakteryzować
standardy BRC, IFS i umowę ATP
W3. Zna pojęcia dystrybucji oraz charakteryzuje rodzaje
pośredników handlowych i realizowane przez nich funkcje
Umiejętności:
U1. Zna metody doboru urządzeń chłodniczych do nadwozi
transportowych
Kompetencje społeczne:
K1. Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu
informacji dotyczących osiągnięć w zakresie logistyki i
dystrybucji żywności
W1- egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu objętego efektami
kształcenia
W2- egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu objętego efektami
kształcenia
W3- egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu objętego efektami
kształcenia
U1- projekt, referat, kolokwium
K1- odpowiedzi ustne na zajęciach, dyskusje.
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Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany
(testy wielokrotnego wyboru, zadania obliczeniowe), dziennik
prowadzącego, egzamin.
Wymagania wstępne i
dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Zalecana lista lektur lub lektury
obowiązkowe

Magazyny – organizacja i zarządzanie. Rodzaje magazynów i
systemy regałowe. Rozmieszczenie towaru w magazynie.
Reguła Pareto. Wyposażenie techniczne w procesie
magazynowania. Systemy informatyczne zarządzające
magazynem i nowoczesne technologie. Istota logistyki,
podstawowe pojęcia i definicje. Centra logistyczne. Żywność
jako ładunek w dystrybucji. Rodzaje i charakterystyka
pojazdów izotermicznych wykorzystywane w transporcie
chłodniczym. Dystrybucja – funkcje, podział i rodzaje kanałów
dystrybucji. Rodzaje pośredników handlowych. Trwałość
żywności
a
strategia
dystrybucji.
Uwarunkowania
technologiczne i prawne w transporcie. Systemy zarządzania
bezpieczeństwem dystrybucji oraz zasady dobrej praktyki
transportowej (Standardy BRC, IFS, umowa ATP, system
HACCP). Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie
logistyki w dystrybucji.
1. Szymanowski W.: Zarządzanie łańcuchami dostaw
żywności w Polsce. Difin, Warszawa 2008
2. Pod red. Gołembskiej E.: Kompendium wiedzy o logistyce.
PWN Poznań-Warszawa 1999
3. Gołembska E.: Logistyka jako zarządzanie łańcuchem
dostaw. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1994
4. Praca zbiorowa pod red. Zwierzycki W., Bieńczak K.: Pojazdy
chłodnicze w transporcie żywności. Systherm, Poznań 2006
5. Kordel Z.: Transport samochodowy w systemach logistycznych.
Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000
6. Stajniak M., Hajdul M. i inni: Transport i spedycja. Podręcznik do
kształcenia w zawodzie technik logistyk. Poznań 2007.

7. Barcik R.A.: Logistyka dystrybucji. ATH, Bielsko-Biała
2005
8. Berdowski J., Rutkowska H. i inni: Poradnik producenta i
dystrybutora artykułów żywnościowych. Wydawnictwo Verlag
Dashofer Warszawa 2000
9. Turlejska H.: Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzia
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Poradnik
dla przedsiębiorcy. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa,
Warszawa 2003

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Omawianie
zagadnień
z
wykorzystaniem
środków
audiowizualnych, filmy dydaktyczne; ćwiczenia sprawdzające i
utrwalające wiedzę zdobytą na wykładach, ćwiczenia w
zakresie interpretacji danych, dyskusja na forum całej grupy
ćwiczeniowej – metoda problemowa, konfrontacja różnych
stanowisk studentów poprzez ćwiczenia praktyczne np.
opracowanie referatu, konsultacje.
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Kierunek lub kierunki
studiów
Nazwa modułu kształcenia,
także nazwa w języku
angielskim
Język wykładowy

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia

Obowiązkowy

Rok studiów dla kierunku

II

Semestr dla kierunku

3

Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca przedmiot

2
1,4/0,6

Cel modułu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodą nauczania na
odległość i, możliwością wykorzystania tej metody w kształceniu
ustawicznym a także zasadami przygotowywania treści
merytorycznych z zakresu inżynierii rolniczej- w formie
umożliwiającej ich wykorzystanie przy budowie kursów elerningowych –on line.
efekty kształcenia
Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszaru
Wiedza:

Efekty kształcenia – łączna
liczba efektów nie może
przekroczyć dla modułu (4-8).
Należy przedstawić opis
zakładanych efektów
kształcenia, które student
powinien osiągnąć po
zrealizowaniu modułu. Należy
przedstawić efekty dla
zastosowanych form zajęć
łącznie.

E-learning w inżynierii rolniczej
E-learning in agriculture engineering.
Polski

II stopień/stacjonarne

Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz
Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego

1.Ma pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii
produkcji i wdrażania zasad zrównoważonego
rozwoju
2. Stosuje zaawansowane narzędzia informatyczne
do analizy i prezentacji danych w zakresie
przepisów regulujących funkcjonowanie
podmiotów gospodarczych
3. Zna zasady zarządzania zasobami własności
intelektualnej i tworzenia form indywidualnej
przedsiebiorczości

ZI_W05
ZI_W07
++

Umiejętności:

U

1. Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i
selekcji informacji zwłaszcza ze źródeł
elektronicznych
2. Rozumie i stosuje odpowiednie technologie
informatyczne z zakresie pozyskiwania i
przetwarzania informacji z zakresu inżynierii
rolniczej

ZI_U01
ZI_U09
++
ZI_U02
ZI_U08
++
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ZI_W09
+++
ZI_W07
++

3.Posiada umiejętność wystąpień ustnych i
prowadzenia kursów z wykorzystaniem platform elearningowych
..

ZI_U07
+++

Kompetencje społeczne:
1. Samodzielne zdobywanie i doskonalenie
wiedzy oraz umiejętności przekazywania
wiedzy
2. Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych

Sposoby weryfikacji oraz
formy dokumentowania
osiągniętych efektów
kształcenia

Wymagania wstępne i
dodatkowe
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Zalecana lista lektur lub
lektury obowiązkowe

ZI_K06
+++
ZI_K01
+++

W1 –W3 egzamin ustny
U1 – U3 – ocena na podstawie poziomu przygotowania prezentacji
projektu materiałów e-learningowych i umiejętności posługiwania się
narzędziami platformy e-learningowej
K1 –K2 – ocena aktywności, samodzielności i współpracy studenta
w zakresie komunikacja w trakcie kształcenia
Podstawy Produkcji Rolniczej
Maszyny Rolnicze
Technologie informacyjne
Wykład
Modele e-kształcenia Rodzaje e-learningu. Wymagania sprzętowe
(oprogramowanie, infrastruktura serwerowa
E-learning a nauczanie tradycyjne. Zalety i wady e -learningu. Forum
dyskusyjne i czat jako narzędzia wspierające nauczanie tradycyjne
Kategorie systemowe e-learningu realizowane w szkołach wyższych
(synchroniczny, asynchroniczny, blended –learning. Platformy elearningowe. Metoda przygotowywania materiałów dydaktycznych
do nauczania na odległość. Wymagania wobec studenta kursów elearningowych. Proces techniczny wdrażania e-learningu
Ćwiczenia
Metody aktywizacji studentów w nauczaniu tradycyjnym i elearningu. Specyfika przedmiotów z dziedziny inżynierii rolniczej –
możliwości zastosowania blended e-learningu Struktura i forma
kursów e-learningowych – przykłady. Podstawowe komponenty
kursu e- learningowego. Projekt opracowania kursu e-learnigu.
Prezentacja i analiza opracowanych zagadnień metodą e-lerningu
Literatura podstawowa
Hyla M. 2005. Przewodnik po e-learningu. Oficyna Ekonomiczna.
Kraków. ISBN 83-89355-75-2.
Wodecki A. 2006 b. Po co e-learning na uczelni? E-learning w
kształceniu akademickim. Materiały II ogólnopolskiej konferencji z
17 listopada 2005 r. SGGW Warszawa. s. 9-14. ISBN 83-922607-4-0
Grudzewski W. M., Hejduk I. K. 2006. E-learning w systemie
gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. E-learning w kształceniu
akademickim. Materiały II ogólnopolskiej konferencji z 17 listopada
2005 r. SGGW Warszawa. s. 44-49. ISBN 83-922607-4-0.
Literatura uzupełniająca:
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Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Wodecki A. 2006 a. Konsorcjum e-learning Lubelskich Uczelni –
podstawowe założenia. E-mentor. Nr 1(13)/2006. s. 35. ISSN 17317428
Bzowska-Bakalarz M. 2007. E-learning w Inżynierii Rolniczej.
Inżynieria Rolnicza. Nr 7(95)/2007. s. 31-37. ISSN 1429-7264.
Bzowska-Bakalarz M. 2008. Problemy tworzenia i publikowania
elektronicznych materiałów edukacyjnych. Inżynieria Rolnicza. Nr
7(105)/2008. s. 39-44. ISSN 1429-7264.
Bochniak A. 2008. Rola testów w kursach zdalnego nauczania.
Inżynieria Rolnicza. Nr 7(105)/2008. s. 23-29. ISSN 1429-7264
Netografia : centra zadalnego nauczania uczelni: PUW, SGGW,
SGH, Konsorcjum Lubelskich uczelni
Metody słowne – wykład problemowy, prezentacje, pokazy
multimedialne,
Ćwiczenia – metoda zdalnego nauczania – metodą synchroniczną i
asynchroniczną , blended learning, pracownia komputerowa, forum,
czat, prezentacje, dyskusja,
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Kierunek lub kierunki studiów
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Nazwa modułu kształcenia, także Seminarium dyplomowe 2
nazwa w języku angielskim
Diploma Seminar 2
Język wykładowy
polski
Rodzaj modułu kształcenia (obo- obowiązkowy
wiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia
II studia stacjonarne
Rok studiów dla kierunku

II

Semestr dla kierunku

3

Liczba punktów ECTS z
podziałem
na kontaktowe/ niekontaktowe
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej
Jednostka oferująca przedmiot

Cel modułu

Łącznie 3 w tym kontaktowe 2,0
------Celem modułu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami
realizacji problemów badawczych, sposobami opracowania
wyników oraz formułowania wniosków.

Prezentacja specjalistycznej wiedzy dotyczącej realizowanej pracy
magisterskiej z zakresu inżynierii żywności, techniki
motoryzacyjnej i energetyki lub ekoenergetyki w zależności od
specjalności. Metody analizy, przedstawiania i interpretacji
Treści modułu kształcenia – zwarty wyników badań. Merytoryczna dyskusja nad pracą. Opracowanie
opis ok. 100 słów.
wniosków. Przygotowanie do obrony pracy.
Literatura:

Zalecana lista lektur lub lektury
obowiązkowe
Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

1. Dudziak. A, Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych –
wskazówki metodyczne dla studentów. Difin, Warszawa 2008
2. Gonciarski W.: Przygotowanie pracy dyplomowej: Poradnik dla
studentów. WSE, Warszawa 2004
3. Kozłowski R.: Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z
wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. Oficyna
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
4. Pioterek P., Zieleniecka B.: Technika pisania prac
dyplomowych. WSB, Poznań 2004.
5. Rawa T. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich
prac dyplomowych. WUWM Olsztyn 2012.
Analiza i interpretacja wyników badań, konsultacje, prezentacje
wyników prac, referaty, wykłady.
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