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przedmiot kierunkowy stopień I    rok I stacjonarne 

Cykl dydaktyczny  Semestr zimowy Jęz. wykładowy: j. polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie z podstawami mechaniki ogólnej, najczęściej spotykanymi konstrukcjami czujników pomiarowych, 
doborem odpowiednich przyrządów do zadanego zadania pomiarowego oraz nadzorem nad dokumentacją 
pomiarową. Przygotowanie studentów do rozwiązywania zagadnień związanych z planowaniem 
eksperymentów, prawidłowym ich przeprowadzaniem, a następnie wykorzystywaniem wyników pomiarów.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin 
a) Wykłady - liczba godzin 15 

b) Ćwiczenia  - liczba godzin 15   

Metody dydaktyczne 
Prezentacja, dyskusja, przygotowanie procedur pomiarowych i sprawozdań z ćwiczeń. 
Ćwiczenia obliczeniowe, ćwiczenia eksperymentalne w laboratorium. Konsultacje. 

Pełny opis przedmiotu 

Podstawowe wielkości mechaniczne. Rozwiązywanie zagadnień statycznych i dynamicznych. Przyrządy 
pomiarowe i wzorce miar. Biosensory. Pomiary wielkości fizycznych i elektrycznych. Układy koloidalne. 
 
Czujniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, przetworniki pomiarowe, mierniki cyfrowe, regulatory i 
rejestratory analogowe i cyfrowe, systemy pomiarowe, systemy zbierania i archiwizacji danych. Nadzór nad 
sprzętem pomiarowym i systemami pomiarowymi. Nadzór nad dokumentacją pomiarową, rola Głównego Urzędu 
Miar i  laboratoriów akredytowanych, spójność pomiarowa. Opracowanie procedury ogólnej i pomiarowej. 
 

 Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

brak 

Założenia wstępne Student ma wiedzę fizyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. 

Efekty kształcenia 

01 – zna podstawowe zagadnienia mechaniki ogólnej 
02 – umie zaprojektować i połączyć układ pomiarowy do wskazanego zagadnienia pomiarowego 
03 – potrafi zastosować zasady nadzoru nad dokumentacją dotyczącą zagadnień metrologicznych. 
04 – umie opracować procedurę pomiarową 
05 – potrafi wyznaczyć szukane wielkości fizyczne na podstawie danych uzyskach z pomiarów 
06 – zna rodzaje i zastosowania czujników, przetworników i mierników stosowanych w bioinżynierii zwierząt 
07 - ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia 
01, 06 – kolokwium  
02, 03, 04, 07- projekt zespołowy  
05 – sprawozdanie z ćwiczeń 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia  

procedury opracowane przez studentów, sprawozdania,  karty pracy studentów 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

 

Kolokwium 50% 
Sprawozdanie z ćwiczeń 25% 
Projekt zespołowy 25% 

Miejsce realizacji zajęć
 

laboratorium, sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 T. Niezgodziński, Mechanika ogólna, PWN 2008 

 W. Jakubiec, J. Malinowski, Metrologia wielkości geometrycznych, WNT Warszawa 2004 

 Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT 2007 

 Tumański S.: Technika pomiarowa, WNT 2006 

 Stabrowski M.: Cyfrowe przyrządy pomiarowe, PWN 2002 

 Piotrowski J.: Podstawy miernictwa, WNT 2002 

UWAGI
 

Przed przystąpieniem do zajęć laboratoryjnych studenci muszą przejść przeszkolenie BHP, przejście przeszkolenia student poświadcza własnoręcznym 
podpisem. 



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01/W Student zna podstawowe zagadnienia z mechaniki ogólnej B_W01, B_W02 

02/U Student potrafi zaprojektować i połączyć układ pomiarowy do wskazanego zagadnienia 

pomiarowego 

B_U02, B_U05 

03/U Student potrafi zastosować zasady nadzoru nad dokumentacją dotyczącą zagadnień 

metrologicznych. 

B_U10 

04/U Student potrafi opracować procedurę pomiarową B_U06 

05/U Student potrafi wyznaczyć szukane wielkości fizyczne na podstawie danych uzyskach z 
pomiarów 

B_U02, B_U06 

06/W Student zna rodzaje i zastosowania czujników, przetworników i mierników stosowanych w 

bioinżynierii zwierząt 

B_W09 

07/K Student ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie B_K01 

 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 55 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

1,0 ECTS 


