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Stopień studiów: I
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Wprowadzenie do badań naukowych

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

1.00
6

Semestry

2

3

WM POJSAM oIS B1 21/22

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

6

0

0

0

0

0

15

Cele przedmiotu

Cel 1 Cel przedmiotu 1 Określenie metod i sposobu realizacji badań naukowych

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wymaganie 1 Podstawowa wiedza z budowy samochodów , teorii ruchu oraz źródeł napędu

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Efekt kształcenia 1M1_W09WiedzaAbsolwent zna i rozumie systemy pomiarowe oraz sposoby oceny
poprawności przeprowadzanych pomiarów i metody ich statystycznego opracowania.
EK2 Wiedza Efekt kształcenia 2M1_W24WiedzaAbsolwent zna i rozumie zasady prowadzenia badań naukowych.
EK3 Umiejętności Efekt kształcenia 3M1_U07UmiejętnościAbsolwent potrafi posługiwać się wykresami, tablicami, innymi źródłami informacji technicznej oraz wykorzystywać gotowe programy inżynierskie zarówno do
analizy danych jako tablice cyfrowe jak również do projektowania i pomiarów.
EK4 Umiejętności Efekt kształcenia 4Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment inżynierski
służący wyznaczeniu parametrów pracy projektowanego urządzenia i ocenić działanie prototypu; opracować
wyniki badań i ocenić niepewność pomiaru, wyciągnąć wnioski na podstawie rezultatów badań własnych i obcych oraz zaplanować eksperyment diagnostyczny pozwalający na ocenę prawidłowości działania istniejącego
urządzenia, obiektu lub systemu technicznego.

6

Treści programowe
Seminarium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Treści programowe 1Wykład wprowadzający dot. metodyki badań stosowanych
w pojazdach samochodowych

2

S2

Treści programowe 2 Opis aparatury stosowanej w badaniach stanowiskowych
metoda realizacji badań.Sposob analiza wyników Błędy pomiarowe

5

S3

Treści programowe 3 Opis aparatury stosowanej w badaniach
drogowych.Realizowane manewry Analiza błędu pomiarów

5

S4

Treści programowe 4 Planowanie eksperymentu

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Narzędzie 1 wykład z zastosowaniem środków multimedialnych
N2 Narzędzie 2 referaty studenckie
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

15

Konsultacje przedmiotowe

25

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

15

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

75

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ocena 1 Udział w dyskusji
Ocena podsumowująca
P1 Ocena 1 Ocena referatu

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student zna i rozumie systemy pomiarowe oraz sposoby oceny poprawności
przeprowadzanych pomiarów i metody ich statystycznego opracowania w stopniu
minimalnym.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student zna i rozumie zasady prowadzenia badań naukowych w stopniu
minimalnym.
Efekt kształcenia 3
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Na ocenę 3.0

Student potrafi posługiwać się wykresami, tablicami, innymi źródłami informacji
technicznej oraz wykorzystywać gotowe programy inżynierskie zarówno do
analizy danych jako tablice cyfrowe jak również do projektowania i pomiarów
w stopniu minimalnym
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment inżynierski służący
wyznaczeniu parametrów pracy projektowanego urządzenia i ocenić działanie
prototypu; opracować wyniki badań i ocenić niepewność pomiaru, wyciągnąć
wnioski na podstawie rezultatów badań własnych i obcych oraz zaplanować
eksperyment diagnostyczny pozwalający na ocenę propnawidłowości działania
istniejącego urządzenia, obiektu lub systemu technicznego w stopniu
minimalnym.

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

S1 S2 S3 S4

N2

F1 P1

EK2

Cel 1

S1 S2 S3 S4

N2

P1

EK3

Cel 1

S1 S2 S3 S4

N1 N2

F1 P1

EK4

Cel 1

S1 S2 S3 S4

N1 N2

F1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Autor K.Sitek — Tytuł Badania stanowiskowe i diagnostyka, Miejscowość Warszawa, 2011, WKiŁ,
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Witold, Andrzej Grzegożek (kontakt: witek@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Dr inż. Robert Janczur (kontakt: mail@example.com)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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