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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów kierunkowy 

Status przedmiotu  wybieralny 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 1 

Wymagania wstępne - 

Egzamin (TAK/NIE) nie 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

10   15  



 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna elementy i urządzenia występujące w instalacjach 
odciągów miejscowych.  

IŚ2_W02  
IŚ2_W04 

W02 
Zna zasady obliczania, wymiarowania i regulacji 
instalacji odciągów miejscowych 

IŚ2_W04 
IŚ2_W07 

W03 
Ma wiedzę o trendach rozwojowych w inżynierii 
środowiska w tym z zakresu optymalizacji systemów 
kanalizacyjnych 

IŚ2_W05 

Umiejętności 

U01 
Potrafi wybrać wariant optymalny przebudowy systemu 
kanalizacyjnego. 

IŚ2_U11 
 IŚ2_U14 
IŚ2_U15 

U02 
Potrafi dobrać odpowiednie materiały dla 
projektowanych elementów instalacji. 

IŚ2_U15 
IŚ2_U16 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad 
wyznaczonym zadaniem.  

IŚ2_K01  

K02 
Posiada poczucie odpowiedzialności za decyzje 
związane ze stanem środowiska w obszarze 
oczyszczania ścieków.  

IŚ2_K03 
IŚ2_K05 

 K03 
Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników 
swoich prac i ich interpretację. Jest komunikatywny w 
prezentacjach medialnych. 

IŚ2_K02 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

 wykład 

Urządzenia do chwytania zanieczyszczeń: obudowy, ssawki, okapy  
i ekrany.  

Ustalenie ilości odciąganego powietrza.  

Sieci, filtry, odpylacze, wentylatory, elementy instalacji.  

Zasady obliczania instalacji odciągów miejscowych, wymiarowanie instalacji, 
regulacja, dobór urządzeń.  

Transport pneumatyczny trocin i pyłów drzewnych.  
Przemysłowe odciągi miejscowe w malarniach, galwanizerniach, stolarniach, 
szlifierniach, laboratoriach, garażach.  

projekt 

Ustalenie ilości powietrza odciąganego przez ssawki oraz ilości powietrza 
przepływającego przez zespół wyciągowy z obrabiarek do drewna.  

Ustalenie schematów obliczeniowych instalacji obrabiarek do drewna.  

Wymiarowanie instalacji odciągów miejscowych, przewodów magistralnych i 
odgałęzień zespołu wyciągowego z obrabiarek do drewna.  

Dobór urządzeń oczyszczających powietrze i wentylatorów dla obu zespołów 
wyciągowych.  

Zasady wykonywania części graficznej projektu – rzuty i charakterystyczne przekroje.  

Wykaz elementów i urządzeń instalacji. Opis techniczny instalacji.  
*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
 



 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   x x   

W02   x    

W03   x x   

U01   x x   

U02   x x   

K01    x   

K02   x x   

K03    x   

 
 
A.  
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium 
zaliczeniowego 

projekt zaliczenie z oceną 
Wykonanie poprawnie projektu i uzyskanie co najmniej 
oceny dostatecznej 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

L
p. 

Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jedno
stka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S h 

10  15   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2  4   
h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

31 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

1,24 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 19 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

0,76 ECTS 



 

 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o 
charakterze praktycznym 

25 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,00 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2,0  
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