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Projektowanie systemów i linii produkcyjnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPZIS.MI3B.1975.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Sylwia Stegenta-Dąbrowska

Pozostali prowadzący Sylwia Stegenta-Dąbrowska

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zdobycie przez studenta wiedzy w zakresie podstaw projektowania instalacji do przetwórstwa rolno-
spożywczego. Świadomość możliwości kształtowania środowiska pracy przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania
go do ergonomii pracy oraz wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

[ZI_P7S_WG08] absolwent zna i rozumie w stopniu
pogłębionym zagadnienia z zakresu zarządzania
produkcją i usługami przy wykorzystaniu
komputerowego wspomagania, obejmujące wybór
i projektowanie procesu technologicznego i systemów
produkcyjnych, zarządzanie zapasami i zdolnością
produkcyjną [ZI_P7S_WG11] absolwent zna i rozumie
zagadnienia z zakresu procesów produkcyjnych,
obejmujące projektowanie organizacji i formy
przepływu produkcji, projektowanie i optymalizację
przebiegu procesów produkcyjnych w rolnictwie oraz
trendy rozwojowe z zakresu inżynierii produkcji w tym
produkcji rolno-spożywczej i rolniczej

ZI_P7S_WG08,
ZI_P7S_WG11

Egzamin pisemny,
Zaliczenie ustne, Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Studium
przypadku

Umiejętności – Student potrafi:

U1

[ZI_P7S_UK09] absolwent potrafi komunikować się
w środowisku przemysłowym, w szczególności
w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem
w przedsiębiorstwie [ZI_P7S_UW02] absolwent potrafi
wykorzystać metody komputerowego wspomagania
do projektowania nowych i nadzorowania istniejących
procesów i systemów produkcyjnych
i eksploatacyjnych oraz sytemu logistycznego
w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją
rolniczą [ZI_P7S_UW03] absolwent potrafi wyszukiwać,
analizować i twórczo wykorzystać do marketingowego
planowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu
produkcji rolniczej, oraz sporządzić z tego zakresu
dobrze udokumentowane opracowanie [ZI_P7S_UW04]
absolwent potrafi samodzielnie i wszechstronnie
analizować aspekty ekologiczne i ochrony środowiska
przyrodniczego przy podejmowaniu decyzji
i aktywności technologicznej

ZI_P7S_UK09,
ZI_P7S_UW02,
ZI_P7S_UW03,
ZI_P7S_UW04

Projekt, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Studium przypadku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[ZI_P7S_KK01] absolwent jest gotów do krytycznej
oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania
opinii ekspertów [ZI_P7S_KK02] absolwent jest gotów
do wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania
i inzynierii produkcji w rozwiązywaniu problemów
zawodowych [ZI_P7S_UO13] absolwent potrafi
współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej
różne role, będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo
pracy własnej i innych [ZI_P7S_UU14] absolwent
potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju
naukowego i zawodowego, rozumie potrzebę uczenia
się przez całe życie i aktualizowania wiedzy związanej
z wykonywanym zawodem

ZI_P7S_KK01,
ZI_P7S_KK02,
ZI_P7S_UO13,
ZI_P7S_UU14

Projekt, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Studium przypadku
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Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Konsultacje 5

Przygotowanie projektu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Konsultacje 5

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przygotowanie projektu 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Udział w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
91

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
51

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Linie produkcyjne i środki techniczne do przetwórstwa rolno-spożywczego,
projektowanie wyposażenia linii przetwórni rolno-spożywczej, 
projekt procesu inwestycyjnego linii przetwórni, zapotrzebowanie na surowiec dla
przetwórni, planowanie działalności gospodarczej w przetwórstwie rolno-
spożywczym. Podstawy projektowania linii produkcyjnych. Bilanse masowe i
energetyczne oraz finansowe przedsiębiorstwa. Projektowanie pomieszczeń w
instalacjach przemysłu rolno-spożywczego. Logistyka w przemyśle rolno-
spożywczym, przechowywanie produktów. Systemy i wymagania higieniczne w
przemyśle rolno-spożywczym. Ocena innowacyjności technologii przetwórstwa,
Główne typy strategii rozwoju wyrobów i usług. Ocena wpływu przedsiębiorstwa
na środowisko oraz kształtowanie ergonomii stanowisk pracy.

Semestr I

1. Wprowadzenie do projektowania. Podstawy projektowania. 2h

2. Bilans masowy, energetyczny i finansowy 3h

3. Urządzenia i maszyny stosowane w przemyśle rolno-spożywczym 3h

4. Projektowanie pomieszczeń w instalacjach przemysłu rolno-spożywczego 2h

5. Podstawy logistyki w przemyśle rolno-spożywczym, przechowywanie produktów
2h

6. Podstawy rachunku kosztów przedsiębiorstwa 1 h

7. Systemy i wymagania higieniczne w przemyśle rolno-spożywczym 2h

 

Semestr II

1. Ocena innowacyjności technologii przetwórstwa, metody usprawniania
produkcji 3 h

2. Ocena wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, kształtowanie przedsiębiorstwa
w zakresie dostosowanie do wymogów środowiskowych 3 h

3. Kształtowanie przedsiębiorstwa w zakresie ergonomii pracy 2 h

4. Strategie logistyki w przedsiębiorstwach 2 h

5. Diagnostyka problemów w przedsiębiorstwach, strategie rozwiązań 3h

6. Główne typy strategii rozwoju wyrobów i usług. 2 h

 

 

Wykład
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2.

Projektowanie wyrobu przemysłowego i strategii wytwarzania. Projektowanie
programu produkcyjnego i poziomu zdolnosci produkcyjnej. Projektowanie
procesów produkcyjnych. Projekt inżynierski systemu produkcyjnego.
Projektowanie procesu dystrybucji i sprzedaży. Ocena projektów i decyzji
projektowych. Ocena innowacyjności linii produkcyjnej. Ocena wpływu na
środwisko linii produkcyjnej. Zadania problemowe z diagnostyki i rozwiązywania
zakłóceń w liniach produkcyjnych. Wyjazd terenowy do instalacji produkcji
wyrobów rolno-spożywczych.

Semestr I

1. Utworzenie grup roboczych, przydzielenie tematów – przedsięwzięć do realizacji
- Projektu z zakresu przemysłu rolno-spożywczego, omówienie zakresu projektu –
2 h

2. Zajęcia z zakresu konkurencji w zakresie danego rodzaju produkcji, możliwości
w zakresie produkcji - 3 h

3. Zajęcia z zakresu schematów produkcyjnych linii technologicznych – 3 h

4. Zajęcia z zakresu pozyskania surowców i materiałów do procesu – 2h

5 . Zajęcia z zakresu opracowywania bilansów masowych i energetycznych
przedsiębiorstwa – 4 h

6. Zajęcia z zakresu dobierania urządzeń do linii technologicznych – 2 h

7. Zajęcia z zakresu opracowania planu pomieszczeń i systemów przechowywania
– 2 h

8. Zajęcia z zakresu struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie oraz zarządzania
zasobami – 2 h

9. Zajęcia z zakresu reklamy przedsiębiorstwa – 2 h

10. Rozliczenie projektów – 2 h

11. Zajęcia terenowe w instalacji do przetwórstwa rolno-spożywczego – 6 h

 

Semestr II

1.      Utworzenie grup roboczych, przydzielenie tematów – przedsięwzięć do
realizacji. Projektu z zakresu przemysłu rolno-spożywczego, omówienie zakresu
projektu – 2 h

2.       Zajęcia z zakresu modernizacji przedsiębiorstwa - dostosowania do
wymogów środowiska (gospodarka odpadami, wpływ na środowisko, emisje
gazów) – 6 h

2.       Zajęcia z zakresu modernizacji przedsiębiorstwa - dostosowania
przedsiębiorstwa w zakresie ergonomii pracy – 6 h

3.       Zajęcia z zakresu rozwiązywania problemów technologicznych w
przedsiębiorstwach metodą problem based learning (PBL) - 6 h

4.       Zajęcia z zakresu rozwiązywania problemów logistycznych w
przedsiębiorstwach metodą problem based learning (PBL) - 6 h

5.       Zajęcia terenowe w instalacji do przetwórstwa rolno-spożywczego – 6 h

Ćwiczenia laboratoryjne
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Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie ustne 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Aktywność na zajęciach, Prezentacja 60%

Semestr 2

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia, analiza przypadków, Burza mózgów, Metoda problemowa

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Aktywność na zajęciach 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Aktywność na zajęciach, Prezentacja, Studium przypadku 60%

Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości z matematyki, maszynoznawstwa i zarządzania.

Literatura
Obowiązkowa

Bliska B., Grzesińska W., Tomaszewska M., Projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego. Wybrane1.
zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, 2011 Warszawa
Technologiczne projektowanie zakładów gastronomicznych,pod red. Wiesławy Grzesińskiej, Wydawnictwo SGGW, 20112.
Warszawa
Piotr Lewicki, Andrzej Lenart, Roman Kowalczyk, Zbigniew Pałacha, Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu3.
spożywczego,Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Wiktor Kubiński, Inżynieria i technologie produkcji. Wydanie zmienione i poszerzone, Wydawnictwa AGH, 20174.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

ZI_P7S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania i inzynierii produkcji w
rozwiązywaniu problemów zawodowych

ZI_P7S_UK09 Absolwent potrafi komunikować się w środowisku przemysłowym, w szczególności w zakresie zarządzania
jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie

ZI_P7S_UO13 Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie przyjmując w niej różne role, będąc
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

ZI_P7S_UU14 Absolwent jest gotów do planowania ścieżki własnego rozwoju naukowego i zawodowego, rozumie
potrzebę uczenia się przez całe życie i aktualizowania wiedzy związanej z wykonywanym zawodem

ZI_P7S_UW02
Absolwent potrafi wykorzystać metody komputerowego wspomagania do projektowania nowych i
nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych oraz sytemu
logistycznego w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją rolniczą

ZI_P7S_UW03
Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo wykorzystać do marketingowego planowania i
realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji rolniczej, oraz sporządzić z tego zakresu dobrze
udokumentowane opracowanie

ZI_P7S_UW04 Absolwent potrafi samodzielnie i wszechstronnie analizować aspekty ekologiczne i ochrony środowiska
przyrodniczego przy podejmowaniu decyzji i aktywności technologicznej

ZI_P7S_WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu zarządzania produkcją i usługami
przy wykorzystaniu komputerowego wspomagania, obejmujące wybór i projektowanie procesu
technologicznego i systemów produkcyjnych, zarządzanie zapasami i zdolnością produkcyjną

ZI_P7S_WG11
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu procesów produkcyjnych, obejmujące projektowanie
organizacji i formy przepływu produkcji, projektowanie i optymalizację przebiegu procesów produkcyjnych
w rolnictwie oraz trendy rozwojowe z zakresu inżynierii produkcji w tym produkcji rolno-spożywczej i
rolniczej


