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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 

 

I. .  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 
 

Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Nauk Technicznych 

Nazwa kierunku studiów Mechatronika 

Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

Profil studiów praktyczny 

Poziom kształcenia  studia I stopnia 

Nazwa zajęć Podstawy inżynierii procesowej 

Kod zajęć KW 05A 

Poziom/kategoria zajęć zajęcia: przedmiot kierunkowy wybieralny 

Status zajęć obowiązkowy 

Usytuowanie zajęć w harmonogramie 

realizacji zajęć 
semestr 6 

Język wykładowy polski/angielski 

Liczba punktów ECTS 4 

Koordynator zajęć dr inż. Ireneusz Kaczmar 

Odpowiedzialny za realizację zajęć dr inż. Ireneusz Kaczmar 

 
2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 

studiów 

 

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

Inne 

15 - - - 30 - - 

 
3. Cele zajęć  
 

C1. Zapoznanie się z podstawowymi informatycznym systemami wspomagającymi 

modelowanie procesów. 

C2. Nabycie wiedzy dotyczącej funkcjonalności i podstaw użytkowania informatycznych 

systemów zarządzania współpracujących z systemami wytwarzania w 

przedsiębiorstwie. 

C3. Zdobycie umiejętności stawiania wymagań, oceny systemów i budowy prostych modeli 

symulacyjnych w zakresie wspomagania zarządzania procesami produkcji. 

 

 



4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 
 

Wiedza na poziomie matury szkoły średniej. 

 

5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 
 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia się - 

identyfikator 

kierunkowych efektów 

uczenia się 

W_01 

Posiada wiedzę z zakresu modelowania i symulacji 

procesów produkcyjnych. Zna zasady i funkcje zarządzania 

w odniesieniu do profilu działalności rynkowej 

przedsiębiorstwa. 

P6S_WG – K_W16 

W_02 
Posiada wiedzę na temat zintegrowanych informatycznych 

systemów zarządzania w procesach produkcyjnych. 
P6S_WG – K_W15 

U_01 

Nabył umiejętności w zakresie doboru i obsługi 

oprogramowania w zależności od działalności 

przedsiębiorstwa 

P6S_UW – K_U05 

K_01 

Ma świadomość złożoności problemów związanych z 

modelowaniem i organizacją procesów produkcji w 

przedsiębiorstwie, jest zdolny do podejmowania 

optymalnych decyzji w tym zakresie. 

P6S_KO – K_K07 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
   

Wykład 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba godz. 

W 1 
Podstawy teoretyczne. Istota i zakres informatycznych systemów 

zarządzania 
1 

W 2 
Uwarunkowania prawnie oraz zasady podstawowych operacji 

finansowo – księgowych 
1 

W 3 Metody i generacje systemów ERP i MRP 1 

W 4 Harmonogramowanie zleceń w modelach symulacyjnych 1 

W 5 
Procesy przepływu materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych 

w procesach produkcyjnych. 
1 

W 6 Wspomaganie komputerowe w transporcie i spedycji 1 

W 7 Nowoczesne metody sterowania w modelach symulacyjnych. 1 

W 8 
Zarządzanie zapasami i gospodarką magazynową z wykorzystaniem 

technik komputerowych 
1 

W 9 Planowanie cyklu produkcyjnego 1 

W 10 
Metody pomiaru efektywności systemów produkcyjnych w 

modelach komputerowych 
1 

W 11 Monitorowanie przepływów 1 

W 12 Komputerowe metody zarządzania zapasami 1 

W 13 Monitorowanie stanu zapasów 1 

W 14 Prognozowanie zużycia materiałowego 1 

W 15 Podstawy niezawodności i utrzymania ruchu. 1 

 Razem 15 
 



Projekt 

 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba godz. 

P 1 
Interfejs użytkownika, podstawy pracy z programem Flexim. 

Modelowanie procesów obsługi klienta. 
4 

P 2 
Modelowanie przepływu surowców w systemach wytwarzania i 

systemy kontroli jakości. 
4 

P 3 
Elementy programowania kodu niestandardowego w systemach 

zarządzania produkcją. Pętle warunkowe, etykiety. 
4 

P 4 
Symulacja procesów kompletacji i pakowania, tabele globalne w 

systemach zarządzania. 
4 

P 5 
Modelowanie procesów transportowych i logistycznych w 

przedsiębiorstwie. 
4 

P 6 
Eksperyment symulacyjny i wybór najlepszego wariantu w 

modelowaniu procesów produkcji. 
4 

P 7 
Rozwiązywanie wybranych problemów w zakresie optymalizacji 

pracy maszyn i urządzeń. 
4 

P 8 Zaliczenie projektów 2 

 Razem 30 

7. Metody weryfikacji efektów uczenia się  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 
 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01  X      

W_02  X      

U_01    X    

K_01       X 
 

8. Narzędzia dydaktyczne 
 

Symbol Rodzaj zajęć  

N 1  Wykład połączony z prezentacją multimedialną 

N 2 Projekt P1 – P7 
  

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 
 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Egzamin 

F2 Projekt P1 – P7 
  

Ocena podsumowująca 

 

 

 

 

 

P1 Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu (F1) 

P2 Zaliczenie projektów na podstawie projektu (P1 – P7) 

P3 Zaliczenie przedmiotu na podstawie P1, P2 



9.2. Kryteria oceny 
 

Symbol 

efektu 

uczenia się 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W_01 

Zna podstawowe 

oprogramowanie 

wspomagające 
modelowanie 

procesów, dostępne 

na rynku 

Jak na ocenę 3, 

ale również potrafi 

rozpoznać jego 
przydatność w 

praktyce 

gospodarczej 

Jak na ocenę 3,5, 

ale również zna zasady 
pracy z wybranym 

oprogramowaniem 

Jak na ocenę 4, 

ale zna dobrze 

możliwości co 
najmniej jednego 

pakietu 

oprogramowania 

Jak na ocenę 4,5, 

ale zna bardzo dobrze 

możliwości co 
najmniej jednego 

pakietu 

oprogramowania 

W_02 

Zna obszary w 

których wspomaganie 
komputerowe jest 

możliwe w 

odniesieniu do 

kierunku studiów 

Jak na ocenę 3, 
ale również potrafi 

porównywać 
możliwości co 

najmniej dwóch 

rodzajów 

oprogramowania 

komputerowych 

Jak na ocenę 3,5, ale 

również zna zasady 
wykonywania 

wybranych operacji 

finansowo – 

księgowych 

Jak na ocenę 4, 
ale również zna 

metody optymalizacji 

liniowej procesów. 

Jak na ocenę 4,5, 

ale również zna 

elementy komputerowej 
nauki o materiałach i 

procesach  

U_01 

Nabył umiejętności 
w zakresie doboru 

użytkowanego 

oprogramowania 
 

 

Jak na ocenę 3, ale 

również nabył 

umiejętność jakie 
czynniki decydują 

o doborze 

użytkowanego 
oprogramowania 

Jak na ocenę 3,5, 

ale również nabył 

umiejętność 
w porównywaniu własności 

użytkowych i 

funkcjonalnych 
oprogramowania 

Jak na ocenę 4, 

również nabył 
umiejętność 

ekonomicznych 

uwarunkowań 
stosowania 

oprogramowania 

komputerowego 

Jak na ocenę 4,5, 

ale również nabył 

umiejętność 
wdrożenia 

oprogramowania w 

swojej dziedzinie 
działalności 

K_01 

Ma świadomość 
złożoności 

problemów 

związanych z 
modelowaniem i 

organizacją 

procesów produkcji 
w przedsiębiorstwie  

na poziomie 

podstawowym 

Ma świadomość 
złożoności 

problemów 

związanych z 
modelowaniem i 

organizacją procesów 

produkcji w 
przedsiębiorstwie na 

poziomie 

dostatecznym 

Ma świadomość 

złożoności problemów 

związanych z 
modelowaniem i 

organizacją procesów 

produkcji w 
przedsiębiorstwie  na 

poziomie dobrym 

Ma świadomość 

złożoności 

problemów 
związanych z 

modelowaniem i 

organizacją 
procesów 

produkcji w 

przedsiębiorstwie 
na poziomie 

bardzo dobrym 

Ma świadomość 
złożoności 

problemów 

związanych z 
modelowaniem i 

organizacją procesów 

produkcji w 
przedsiębiorstwie na 

poziomie 

wyróżniającym 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 

Literatura podstawowa:  

 

1.   I. Staniec, Metody ilościowe w zarządzaniu organizacją, Onepress, 2012. 

2. I. Kaczmar, Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w 

środowisku FlexSim, PWN, Warszawa, 2019. 
 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Coyle John J., Bardi Edward J., Langley C.John Jr. (2010): Zarządzanie logistyczne. 

PWE. 

2. K. Kukuła (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, W-wa, 2008 

 
 

11. Macierz realizacji zajęć 
 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie efektu  

do efektów  

zdefiniowanych  

dla programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposoby 

oceny 

W_01 P6S_WG – K_W16 C 1 W 1-15 N 1 F 1  

W_02 P6S_WG – K_W15 C 1 W 1-15 N 1 F 1  

U_01 P6S_UW – K_U05 C 2, C3 P 1 - 7 N 2 F 2 

K_01 P6S_KO – K_K07 C 1, C 2 
W 1-15, 

P 1 - 7 
N 1, N 2 Obserwacja 



12. Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  15 

Udział w ćwiczeniach - 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach 30 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  2 

Udział w konsultacjach 13 

Suma godzin kontaktowych 60 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 10 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne 
20 

Przygotowanie do konsultacji 5 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 5 

Suma godzin pracy własnej studenta 40 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 4 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi 

umiejętności praktyczne 
50 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące 

umiejętności praktyczne 
2 

 

13. Zatwierdzenie karty zajęć do realizacji. 

 

14. Odpowiedzialny za zajęcia:                                             Dyrektor Instytutu: 
 

 
 

Przemyśl, dnia  ……………………… . 


