Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

Nazwa przedmiotu1):

Ergonomia

Tłumaczenie nazwy na jęz.
3)
angielski :

Ergonomy

4)

Kierunek studiów :

Numer katalogowy:

ECTS
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Inżynieria Systemów Biotechnicznych
5)

Koordynator przedmiotu :

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buliński

6)

Prowadzący zajęcia :

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buliński

7)

Jednostka realizująca :

Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

Wydział, dla którego przedmiot jest
8)
realizowany :

Wydział Inżynierii Produkcji
a) przedmiot
kierunkowy……………………….

9)

Status przedmiotu :
10)

b) stopień 1…….

rok 2……

c) stacjonarne

11)

Cykl dydaktyczny :

Jęz. wykładowy :polski
12)

Założenia i cele przedmiotu :

13)

Formy dydaktyczne, liczba godzin :

14)

Metody dydaktyczne :

15)

Pełny opis przedmiotu :

a)

Wykład…………………………………………………………………………; liczba godzin .30......;

b)
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……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

d)

……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

Analiza i interpretacja tekstów źródłowych
Ergonomia – definicje. Obszary działania ergonomii. Zadania ergonomii warunków pracy. Zadania
ergonomii wyrobu. Korzyści wynikające z wysokiej ergonomiczności wyrobów. Straty wynikające z niskiej
ergonomicznością obiektów technicznych.
System : człowiek – obiekt techniczny w aspekcie wymagań ergonomii, ergonomiczne czynniki
materialnego środowiska pracy /hałas, drgania, zapylenie, oświetlenie, mikroklimat/, NDS, NDN,
projektowanie stanowiska pracy, zasada miar ograniczających, zasady rozmieszczania urządzeń
sterowniczych i sygnalizacyjnych, czynniki zagrożeń na stanowisku pracy, wymagania ergonomiczne w
maszynach i urządzeniach rolniczych, ryzyko zawodowe, kontrola ergonomicznych czynników ryzyka,
Analiza i ocena zagrożeń. Metody określania fizycznego, psychicznego obciążenia człowieka. Ocena
ryzyka zawodowego.

Wymagania formalne (przedmioty
16)
wprowadzające) :
17)

Założenia wstępne :

Efekty kształcenia :

01 -ma wiedzę w zakresie ergonomii w obszarze techniki
rolniczej i leśnej
02 - posiada umiejętności wykonywania obserwacji i
pomiarów, wyznaczania wartości oraz oceny dokładności
pomiarów w odniesieniu do wielkości fizycznych
związanych z pomiarem cech ergonomicznych w rolnictwie

Sposób weryfikacji efektów
19)
kształcenia :

zaliczenie ustne

Forma dokumentacji osiągniętych
20)
efektów kształcenia :
Elementy i wagi mające wpływ na
21)
ocenę końcową :

karta oceny studentów

18)

22)

Miejsce realizacji zajęć :

… 03 - posiada umiejętności samodzielnej
interpretacji uzyskanych danych empirycznych i
wyciągania wniosków …04- potrafi identyfikować problemy zawodowe i
określać priorytety ich rozwiązywania

1 – 100%
Sala dydaktyczna
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24)

UWAGI :

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
18)
2
efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS :
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia
laboratoryjne, projektowe, itp.:

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr
/symbol
efektu
01
02

03
04

…57……. h
…2…. ECTS
…… ECTS

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

ma wiedzę w zakresie ergonomii w obszarze inżynierii systemów
biotechnicznych
posiada umiejętności wykonywania obserwacji i pomiarów, wyznaczania
wartości oraz oceny dokładności pomiarów w odniesieniu do wielkości
fizycznych związanych z pomiarem cech ergonomicznych w rolnictwie
posiada umiejętności samodzielnej interpretacji uzyskanych danych
empirycznych i wyciągania wniosków
potrafi identyfikować problemy zawodowe i określać priorytety ich
rozwiązywania
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