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Semestral project 2
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioeconomy

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
ID000000IBE-AIS.I2BO.3379.22

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe prowadzone w językach obcych

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Andrzej Białowiec

Pozostali prowadzący Andrzej Białowiec

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 45

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem jest twórcze rozwiązywania problemów z zakresu biogospodarki przez studentów z wykorzystaniem
myślenia projektowego, pracy zespołowej i krytycznej analizy danych i przykładów pochodzących zarówno
z literatury przedmiotu jak i zgłaszanych przez gospodarkę.
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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

Student zna i rozumie zasady twórczego
rozwiązywania problemów z zakresu biogospodarki
pochodzących zarówno z gospodarki jak i z literatury
przedmiotu w oparciu o pracę zespołową, krytyczną
analizę przypadków i rozwiązywanie problemów
poprzez myślenie projektowe.

IBE_P6S_WG04 Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student posiada umiejętność stosowania zasady
racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi,
rozwiązywania prostych problemów z zakresu
biogospodarki pochodzących zarówno z gospodarki jak
i z literatury przedmiotu.

IBE_P6S_UW16 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do ponoszenia społecznej,
zawodowej i etycznej odpowiedzialności przy
rozwiązywaniu prostych problemów z zakresu
biogospodarki pochodzących zarówno z gospodarki jak
i z literatury przedmiotu.

IBE_P6S_KO04 Projekt, Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 45

Przygotowanie projektu 45

Gromadzenie i studiowanie literatury 10

Przygotowanie do zajęć 10

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Student pracuje wykorzystujac̨ zasady pracy projektowej i pracy zespołowej,
rozwiaz̨uje proste problemy z zakresu biogospodarki pochodzac̨e zarówno z
przemysłu jak i literatury przedmiotu z uwzględnieniem aspektów społecznych. Na
podtawie zebranych informacji, pracy w grupie i twórczego myślenia przygotowuje
projekt rozwiaz̨ujac̨y problem techniczny, organizacyjny lub/i społeczny z zakresu
biogospodarki.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Burza mózgów, Metoda problemowa, Metoda projektów

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Prezentacja 100%

Literatura
Obowiązkowa

https://doi.org/10.1109/ICIEV.2012.63174431.
https://doi.org/10.1016/j.tsep.2018.10.0122.
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.06.0143.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IBE_P6S_KO04 absolwent jest gotów do ponoszenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan
środowiska

IBE_P6S_UW16 absolwent posiada umiejętność dokonania krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących
rozwiązań technicznych, w szczególności systemów, procesów, usług, urządzeń i obiektów

IBE_P6S_WG04 absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu obejmujące kluczowe
zagadnienia z zakresu ochrony środowiska w tym zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych


