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Elektrotechnika
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria bezpieczeństwa

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIIBS.I4A.0599.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny
Inżynieria mechaniczna

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: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie przez studenta informacji z zakresu elektrotechniki i podstaw elektroniki
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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 zjawiska fizyczne występujące w elektrotechnice
i elektronice

IB_P6S_WG01,
IB_P6S_WG04 Zaliczenie pisemne

W2 prawa elektrotechniki i elektroniki dla obwodów prądu
stałego i zmiennego IB_P6S_WG04 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozwiązywać analitycznie proste układy elektryczne
wybranymi metodami IB_P6S_UW03

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

U2
dobrać podstawowe układy pomiarowe do pomiaru
parametrów wielkości elektrycznych oraz je
prawidłowo zastosować (pomiar prądu, napięcia. mocy
i energii).

IB_P6S_UW03
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego dokształcania się wynikającego z szybkiego
postępu techniki i technologii w zakresie
elektrotechniki i elektroniki

IB_P6S_KK01,
IB_P6S_KO02 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć



3 / 4

1.

Definicje podstawowych wielkości elektrycznych
Podstawowe prawa  obwodów elektrycznych prądu stałego
Podstawy metrologii elektrycznej
Pole elektryczne
Pole magnetyczne
Pomiary pola elektromagnetycznego.
Skutki oddziaływania PEM na organizm biologiczny
Obwody magnetyczne
Obwody prądu przemiennego
Silniki elektryczne
Źródła energii elektrycznej i ochrona przeciwporażeniowa
Fotowoltaika

Wykład

2.

Definicje podstawowych wielkości elektrycznych
Podstawowe prawa  obwodów elektrycznych prądu stałego
Podstawy metrologii elektrycznej
Pole elektryczne
Pole magnetyczne
Obwody magnetyczne
Obwody prądu przemiennego
Silniki elektryczne

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Kolokwium 40%

Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu fizyki na poziomie szkoły średniej.

Literatura
Obowiązkowa

Bolkowski S., Elektrotechnika, WSiP, Warszawa 20051.
Parchański J., Miernictwo elektryczne i elektroniczne, WSiP, Warszawa 19952.
Hemprowicz P., Kiełsznia R., Piłatowicz A. , Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT, 20133.

Dodatkowa

Gruca M., Grzelka J., Pyrc M., Szwaja S., Tutak W., Miernictwo i systemy pomiarowe, podręcznik przygotowany w ramach1.
projektu „Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POKL.04.01.01-00-059/08, Częstochowa 2008, strona internetowa:
http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/wyklady/mechatronika/Miernictwo_i_systemy_pomiarowe.pd, dostęp: styczeń 2020.
Open AGH e-podręczniki, strona internetowa https://epodreczniki.open.agh.edu.p, dostęp: styczeń 20202.
PhET interactive simulations, University of Colorado Boulder, strona internetowa3.
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics, dostęp: luty 2020
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

IB_P6S_KO02 Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych

IB_P6S_UW03
Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę z fizyki, elektrotechniki, termodynamiki i mechaniki płynów,
materiałoznawstwa, mechaniki i wytrzymałości materiałów, konstrukcji maszyn oraz mechatroniki do opisu
i analizy zjawisk oraz procesów występujących w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem;

IB_P6S_WG01
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z wybranych działów matematyki, logiki,
statystyki matematycznej oraz geometrii wykreślnej, niezbędne do rozwiązywania zadań w obszarze
bezpieczeństwa osób, środowiska przyrodniczego oraz obiektów technicznych;

IB_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z elektrotechniki, konstrukcji
maszyn oraz mechatroniki umożliwiające zrozumienie zasad działania urządzeń technicznych oraz
zachodzących w nich procesów;


