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Metrologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPOZS.I4B.1277.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Katarzyna Pentoś

Pozostali prowadzący Katarzyna Pentoś

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 6

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami pomiarowymi dotyczącymi podstawowych parametrów
w procesach związanych z odnawialnymi źródłami energii i gospodarką odpadami
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawy wykorzystania technik i narzędzi
pomiarowych stosowanych w gospodarce
energetycznej i gospodarce odpadami.

OZ_P6S_WG11
Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

W2 sposoby szacowania błędów pomiarowych
i prezentacji wyników pomiarów OZ_P6S_WG11

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1

dokonać identyfikacji i określić specyfikę prostych
zadań inżynierskich oraz opracować dokumentację
dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
i przygotować tekst zawierający omówienie wyników
realizacji tego zadania.

OZ_P6S_UW06,
OZ_P6S_UW07

Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia
podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji
zawodowych, osobistych i społecznych .

OZ_P6S_KR06,
OZ_P6S_KR07

Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

K2
ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną oraz
gotowość podporządkowania się zasadom pracy
w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie
realizowane zadania.

OZ_P6S_KO03,
OZ_P6S_KO04

Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 10

Ćwiczenia laboratoryjne 6

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do ćwiczeń 6

Konsultacje 5

Przygotowanie raportu 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
23

ECTS
0.9

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
12

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Przyrządy pomiarowe. Rodzaje błędów pomiarowych.

2. Statystyczna analiza wyników pomiarów

3. Przyrządy pomiarowe  i metody pomiaru podstawowych parametrów w
procesach związanych z odnawialnymi źródłami energii i gospodarką odpadami

 

Wykład

2.

Tematyka ćwiczeń:

1. Błędy pomiarowe. Dokładność pomiarów. Obliczanie błędów – przykłady.
2. Pomiar podstawowych wielkości fizycznych: długość, masa

3. Pomiar podstawowych parametrów elektrycznych: napięcie, natężenie prądu

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia, blended learning

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki i fizyki

Literatura
Obowiązkowa

Jakubiak Władysław, Zator Sławomir, Majda Paweł, Metrologia, PWE, 20141.
Józef Zawada, Wybrane zagadnienia z podstaw metrologii, Politechnika Łódzka, 20022.
Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia wielkości geometrycznych, WNT, Warszawa, 20183.

Dodatkowa

Ratajczak E., Współrzędnościowa technika pomiarowa. OW Politechnika Warszawska, Warszawa 1996.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

OZ_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do uznania szczególnej odpowiedzialności inżyniera zajmującego się odnawialnymi
źródłami energii i gospodarką odpadami za jakość życia ludzi i stan środowiska naturalnego

OZ_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy przynoszący korzyści gospodarce i
społeczeństwu

OZ_P6S_KR06 Absolwent jest gotów do postępowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i
poszanowania dobra ogółu

OZ_P6S_KR07 Absolwent jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za pracę własną oraz do podporządkowania się
zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

OZ_P6S_UW06
Absolwent potrafi rozwiązywać, w oparciu o standardowe działania inżynierskie, problemy produkcyjne i
eksploatacyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz źródeł energii odnawialnej, uwzględniając
jednocześnie wymogi związane z dbałością o środowisko naturalne

OZ_P6S_UW07 Absolwent potrafi planować i wykonywać zadania badawcze i projektowe dotyczące obszaru gospodarki
odpadami oraz źródeł energii odnawialnej

OZ_P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie w zawansowanym stopniu wybrane zagadnienia dotyczące technik i narzędzi
pomiarowych stosowanych w gospodarce energetycznej i gospodarce odpadami


