Nazwa zajęć: AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY SAMOLOTÓW TŁOKOWYCH
Kod zajęć: MK146
Przynależność do grupy zajęć: przedmioty specjalnościowe
Rodzaj zajęć:
specjalnościowy
wybieralny
Kierunek studiów: TRANSPORT
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalność (specjalizacja): mechanika i eksploatacja lotnicza
Rok studiów: 3
Semestr studiów: 5
Formy prowadzenia zajęć, wraz z liczbą godzin dydaktycznych:
wykłady – 45;
ćwiczenia – 0;
laboratoria - 30;
projekty - 0;
seminaria - 0.
Język/i, w którym/ch prowadzone są zajęcia: polski
Liczba punktów ECTS (zgodnie z programem studiów): 6
* – pozostawić właściwe

1. Założenia przedmiotu:
W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu student powinien znać strukturę budowy statków
powietrznych, zasadniczych systemów pokładowych i urządzeń.
2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do form prowadzenia zajęć oraz sposobów weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych przez studenta:

3. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (zgodnie z programem studiów):
Wykłady: Budowa statków powietrznych – kadłub, skrzydło, urządzenia mechanizacji skrzydła, podwozie.
Podstawy aerodynamiki: atmosfera wzorcowa, opływ skrzydła – laminarny i turbulenty, biegunowa
samolotu. Instalacje pokładowe: wyposazenie socjalno-bytowe kabin samolotów, wyposazenie ratownicze i
awaryjne, zasady identyfikacji przekrojów konstrukcyjnych i strefowych, zasady działania smigieł, prędkość
krytyczna i liczba Macha, Metalizacja struktury statku powietrznego. Układy sterowania samolotem:
manualny, półautomatyczny autoamtyczny – zasadnicze elementy i zasada działania, w z tym z punktu
widzenia zasad automatyki. Sterowanie poprzeczne, podłuzne, kierunkowe. Systemy pokładowe: paliwowy,
haydrauliczny, powietrzny (energetyczny), paliwowy statku powietrznego – budowa, zasadnicze elementy,
zasada działania. Pokładowe układy elektroenergetyczne: Podstawowe pojecia i definicje. Pierwotne źródła
energii prądu stałego i zmiennego, lotnicze akumulatory pokładowe, zasilanie lotniskowe i awaryjne statku
powietrznego, wtórne źródła energii elektrycznej, budowa sieci elektrycznje statku powietrznego,
urzadzenia zabezpieczajace sieci pokładowej. Oświetlenie statku powietrznego. Pokładowe systemy
pomiarowe: Podstawowe pojecia i definicje. Odbiorniki cisnienia powietrza, instalacje cisnienia statycznego
i całkowitego, urządzenia ciśnieniowe, centrale barometryczne. Przyżady żyroskopowe. Pokładowe
rejestratory parametrów lotu. Układy pomiaru katów natarcia i ostrzegania przed przeciągnięciem. Systemy
obsługowe statków powietrznych – podstawowe wiadomości. Laboratoria: Praktyczne zapoznanie z budową
i zasadą działania zasadniczych systemów samolotów tłokowych i urządzeń wchodzących w skład.
Wykonywanie prostych prac obsługowych i diagnostycznych w laboratorium obsługowym statków
powietrznych.
4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS:

Objaśnienia:
*
– praca własna studenta, należy wymienić formy aktywności, np. przygotowanie do zajęć, interpretacja wyników, opracowanie raportu z zajęć,

przygotowanie do egzaminu, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania itp.
**
– inne np. dodatkowe godziny zajęć

5. Wskaźniki sumaryczne:
 liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów: 75/6


liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach związanych z prowadzoną w Politechnice Śląskiej
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
– w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim: 75/6



liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach kształtujących umiejętności praktyczne –
w przypadku studiów o profilu praktycznym: 30/1



liczba godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Śląskiej
jako podstawowym miejscu pracy: 75/6

6. Osoby prowadzące poszczególne formy zajęć (imię, nazwisko, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki,
tytuł profesora, służbowy adres e-mail):
dr hab. inż. Jan Pila prof. PŚ
7. Szczegółowy opis form prowadzenia zajęć:
wykład, laboratorium
8. Opis sposobu ustalania oceny końcowej (zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny
w przypadku zajęć, w skład których wchodzi więcej niż jedna forma prowadzenia zajęć,
z uwzględnieniem wszystkich form prowadzenia zajęć oraz wszystkich terminów egzaminów i zaliczeń, w tym
także poprawkowych):
Ocena końcowa stanowi 60% wyniku egzaminu z wykładów + 40% sumy ocen cząstkowych, którą studenci
uzyskali w części laboratoryjnej
9. Sposób i tryb uzupełniania zaległości powstałych wskutek:
Zaległości powstałe na skutek usprawiedliwionej nieobecności można odrobić w formie przygotowania
projektu z treści określonej przez prowadzącego
10. Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności zajęć:
Treści przedstawiane sekwencyjnie, zgodnie z zakresem treści przedmiotu
11. Zalecana literatura oraz pomoce naukowe:
Literatura podstawowa:
1. “Airframes and systems”, Jeppsen, Germany 2007
2. „Powerplant” – Jeppsen, Germany 2007
3. “ Instrumentation” – Jeppsen, Germany 2007
Literatura uzupełniająca:
1. W. Chebda, M. Malski, „Płatowce”, WKiŁ, Warszawa 1981.
12. Opis kompetencji prowadzących zajęcia (np. publikacje, doświadczenie zawodowe, certyfikaty, szkolenia itp.
związane z treściami programowymi realizowanymi w ramach zajęć):
Wykształcenie kierunkowe, wieloletnie doświadczenie w zakresie przedstawianych treści oraz publikacje
naukowe w zakresie przedmiotu
13. Inne informacje:
brak

Nazwa zajęć: AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY SAMOLOTÓW TURBINOWYCH I
Kod zajęć: MK147
Przynależność do grupy zajęć: przedmioty specjalnościowe
Rodzaj zajęć:
specjalnościowy
wybieralny
Kierunek studiów: TRANSPORT
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalność (specjalizacja): mechanika i eksploatacja lotnicza
Rok studiów: 3
Semestr studiów: 6
Formy prowadzenia zajęć, wraz z liczbą godzin dydaktycznych:
wykłady – 60;
ćwiczenia – 0;
laboratoria - 30;
projekty - 0;
seminaria - 0.
Język/i, w którym/ch prowadzone są zajęcia: polski
Liczba punktów ECTS (zgodnie z programem studiów): 6
* – pozostawić właściwe

1. Założenia przedmiotu:
W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu student powinien znać strukturę budowy
samolotów turbinowych, zasadniczych systemów pokładowych i urządzeń oraz wykonywania podstawowe
czynności obsługowe.
2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do form prowadzenia zajęć oraz sposobów weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych przez studenta:

3. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (zgodnie z programem studiów):
Wykłady: Budowa statków powietrznych – kadłub, skrzydło, urządzenia mechanizacji skrzydła, podwozie.
Podstawy aerodynamiki: atmosfera wzorcowa, opływ skrzydła – laminarny i turbulenty, biegunowa
samolotu, loty z prędkością około- i naddźwiękową. Instalacje pokładowe: wyposazenie socjalno-bytowe
kabin samolotów, wyposazenie ratownicze i awaryjne, zasady identyfikacji przekrojów konstrukcyjnych i
strefowych, zasady działania smigieł, prędkość krytyczna i liczba Macha, Metalizacja struktury statku
powietrznego. Układy sterowania samolotem: manualny, półautomatyczny autoamtyczny – zasadnicze
elementy i zasada działania, w z tym z punktu widzenia zasad automatyki. Sterowanie poprzeczne,
podłuzne, kierunkowe. Systemy pokładowe: paliwowy, haydrauliczny, powietrzny (energetyczny), paliwowy
statku powietrznego – budowa, zasadnicze elementy, zasada działania.
Pokładowe układy
elektroenergetyczne: Podstawowe pojecia i definicje. Pierwotne źródła energii prądu stałego i zmiennego,
lotnicze akumulatory pokładowe, zasilanie lotniskowe i awaryjne statku powietrznego, wtórne źródła
energii elektrycznej, budowa sieci elektrycznje statku powietrznego, urzadzenia zabezpieczajace sieci
pokładowej. Oświetlenie statku powietrznego. Pokładowe systemy pomiarowe: Podstawowe pojecia i
definicje. Odbiorniki cisnienia powietrza, instalacje cisnienia statycznego i całkowitego, urządzenia
ciśnieniowe, centrale barometryczne. Przyżady żyroskopowe. Pokładowe rejestratory parametrów lotu.
Układy pomiaru katów natarcia i ostrzegania przed przeciągnięciem. Systemy obsługowe statków
powietrznych – podstawowe wiadomości. Laboratoria: Praktyczne zapoznanie z budową i zasadą działania
zasadniczych systemów samolotów turbinowych i urządzeń wchodzących w skład. Wykonywanie prostych
prac obsługowych i diagnostycznych w laboratorium obsługowym statków powietrznych.
4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS:

Objaśnienia:
*
– praca własna studenta, należy wymienić formy aktywności, np. przygotowanie do zajęć, interpretacja wyników, opracowanie raportu z zajęć,

przygotowanie do egzaminu, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania itp.
**
– inne np. dodatkowe godziny zajęć

5. Wskaźniki sumaryczne:
 liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów: 90/6



liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach związanych z prowadzoną w Politechnice Śląskiej
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
– w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim: 90/6



liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach kształtujących umiejętności praktyczne –
w przypadku studiów o profilu praktycznym: 30/1



liczba godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Śląskiej
jako podstawowym miejscu pracy: 90

6. Osoby prowadzące poszczególne formy zajęć (imię, nazwisko, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki,
tytuł profesora, służbowy adres e-mail):
dr hab. inż. Jan Pila prof. PŚ
7. Szczegółowy opis form prowadzenia zajęć:
Wykład, laboratorium
8. Opis sposobu ustalania oceny końcowej (zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny
w przypadku zajęć, w skład których wchodzi więcej niż jedna forma prowadzenia zajęć,
z uwzględnieniem wszystkich form prowadzenia zajęć oraz wszystkich terminów egzaminów i zaliczeń, w tym
także poprawkowych):
Ocena końcowa stanowi 60% wyniku egzaminu z wykładów + 40% sumy ocen cząstkowych, którą studenci
uzyskali w części laboratoryjnej
9. Sposób i tryb uzupełniania zaległości powstałych wskutek:
Zaległości powstałe na skutek usprawiedliwionej nieobecności można odrobić w formie przygotowania
projektu z treści określonej przez prowadzącego
10. Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności zajęć:
Treści przedstawiane sekwencyjnie, zgodnie z zakresem treści przedmiotu
11. Zalecana literatura oraz pomoce naukowe:
Literatura podstawowa:
1. Seria Jeppesen, A&P Technician, Airframe textbook, Jeppesen, Sanderson , Englewood 2002
2. Seria Jeppesen Aircraft systems for pilots, Englewood, Colorado, Jeppesen Sanderson Inc, 1996
3. Polak Z., Rypulak A. Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, WSOSP Dęblin, 2002
4. Wasson J.W., Avionic systems, operation & maintanase, Jeppesen, 2002
Literatura uzupełniająca:
1. Seria Jeppesen A&P Technician General textbook Jeppesen Sanderson , Englewood 2004
2. Seria Jeppesen JAA ATPL Training Airframe textbook, Jeppesen Sanderson , Englewood 2007
3. Seria Jeppesen, D.F. Garrett, Aircraft systems and components, Jeppesen, Sanderson , Englewood 1991
12. Opis kompetencji prowadzących zajęcia (np. publikacje, doświadczenie zawodowe, certyfikaty, szkolenia itp.
związane z treściami programowymi realizowanymi w ramach zajęć):
Wykształcenie kierunkowe, wieloletnie doświadczenie w zakresie przedstawianych treści oraz publikacje
naukowe w zakresie przedmiotu
13. Inne informacje:

brak

Nazwa zajęć: AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY ŚMIGŁOWCA I
Kod zajęć: MK148
Przynależność do grupy zajęć: przedmioty specjalnościowe
Rodzaj zajęć:
specjalnościowy
wybieralny
Kierunek studiów: TRANSPORT
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalność (specjalizacja): mechanika i eksploatacja lotnicza
Rok studiów: 3
Semestr studiów: 6
Formy prowadzenia zajęć, wraz z liczbą godzin dydaktycznych:
wykłady – 60;
ćwiczenia – 0;
laboratoria - 30;
projekty - 0;
seminaria - 0.
Język/i, w którym/ch prowadzone są zajęcia: polski
Liczba punktów ECTS (zgodnie z programem studiów): 5
* – pozostawić właściwe

1. Założenia przedmiotu:
W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu student powinien znać podstawy aerodynamiki
śmigłowców, zasady sterowania, działanie układów sterowania i przenoszenia mocy, obciążenia i strukturę
śmigłowców, budowę i działanie systemów i instalacji
2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do form prowadzenia zajęć oraz sposobów weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych przez studenta:

3. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (zgodnie z programem studiów):
Wykład: Historia śmigłowców. Teoria lotu śmigłowców – aerodynamika wirującego płata. Terminologia.
Efekt precesji giroskopowej. Moment obrotowy wirnika. Asymetria siły nośnej. Przeciągnięcie na
końcówkach łopat. Efekt Coriolisa i jego korygowanie. Autorotacja. Wpływ bliskości ziemi. Sterowanie
śmigłowcem. Sterowanie okresowe. Sterowanie skokiem ogólnym. Tarcza sterowania okresowego.
Sterowanie odchyleniem. Równoważenie momentu oporowego – wirniki ogonowe, korekcja strumieniowa.
Głowice wirników głównych – konstrukcja i działanie. Łopaty wirników głównych i ogonowych - konstrukcja
i mocowanie. Drgania łopat. Tłumiki drgań łopat: przeznaczenie i rozwiązania konstrukcyjne. Sterowanie
wyważaniem śmigłowca – stałe i przestawne stateczniki poziome. Wpływ ziemi na sterowanie i stateczność.
Działanie układów sterowania śmigłowcem - mechaniczne, hydrauliczne i bezprzewodowe. Symulacja
obciążeń układu sterowania. Wyważanie i regulacje. Wyważanie statyczne i dynamiczne łopat wirników.
Wirniki śmigłowców. Regulacja mocy i momentu obrotowego. Konstrukcja wirników głównych i śmigieł
ogonowych. Wyważanie statyczne i dynamiczne wirników. Typy drgań łopat i metody ich ograniczania.
Torowanie wirników nośnych i ogonowych. Wibracje łopat, typy wibracji i metody ich redukcji. Rezonans
drgań – wpływ bliskości ziemi. Układy przekładniowe śmigłowców. Reduktory – wirnika głównego i
ogonowego. Sprzęgła wirników. Mechanizmy wolnego biegu. Hamulce wirników. Wały napędowe wirników
ogonowych, połączenia elastyczne, ułożyskowanie, tłumiki wibracji, mocowanie ułożyskowania.
Wymagania wytrzymałościowe i zasady konstrukcji płatowców. Wymagania wytrzymałościowe konstrukcji
płatowców.
Klasyfikacja elementów konstrukcyjnych: podstawowe, drugorzędne, trzeciorzędne.
Wyjaśnienie pojęć: bezpieczne uszkodzenia konstrukcji, bezpieczny okres użytkowania konstrukcji,
dopuszczalne uszkodzenia konstrukcji. Umowny podział konstrukcji na strefy i warstwice. Naprężenia
rozciągające, ściskające zginające, skręcające i ścinające. Naprężenia wypadkowe. Naprężenia zmęczeniowe.
Drenaże i wentylacja elementów konstrukcji. Konstrukcja elementów płatowca umożliwiająca montowanie
podzespołów instalacji. Zabezpieczenia przed
uszkodzeniami konstrukcji w wyniku wyładowań
atmosferycznych. Instalacje klimatyzacji - ATA 21. Pneumatyczne źródła zasilania; źródła zasilania
sprężonym powietrzem: silniki, urządzenia naziemne. Sposoby regulacji ciśnienia i temperatury
odbieranego powietrza. Regulacja temperatury powietrza; rozwiązania konstrukcyjne układów regulacji
ciśnienia i temperatury. Działanie wymienników ciepła, turbochłodnic, skraplaczy, regulatorów ciśnienia i
przepływu, mieszaczy i innych podzespołów stosowanych w tych układach regulacji. Dystrybucja powietrza
o wymaganych parametrach - linie wentylacji i ogrzewania wnętrza. Zabezpieczenia i informacje o
uszkodzeniach; układy zabezpieczania przed uszkodzeniami. Informacje o niewłaściwych parametrach:
przegrzanie, nadmierne ciśnienie, rozhermetyzowanie kabiny i inne. Wyposażenie wnętrza i wyposażenie
awaryjne – ATA 25. Wyposażenia awaryjne. Wymagania przepisów w zakresie wyposażenia awaryjnego
śmigłowców. Siedzenia załogi i pasażerskie oraz ich pasy bezpieczeństwa. Urządzenia do awaryjnego
opuszczania śmigłowca. Urządzenia do podnoszenia. Wyposażenie wnętrza. Układy kabiny pasażerskiej.
Rodzaje wyposażenia, jego rozmieszczenie i mocowanie. Komory bagażowe, ich rozmieszczenie. Mocowanie
ładunku w komorach bagażowych. Instalacje przeciwpożarowe i przeciwdymowe — ATA 26. Rejony statku
powietrznego najbardziej zagrożone pożarem. Konstrukcyjne i instalacyjne metody zabezpieczania przed

rozprzestrzenianiem się ognia: ściany ogniowe, stosowanie specjalnych materiałów do wyposażenia
wnętrza, ograniczanie dopływu powietrza, i inne . Metody wykrywania dymu i ognia. Ostrzeganie o pożarze.
Instalacje gaszenia pożaru. Testowanie instalacji przeciwpożarowych. Instrumenty/systemy elektroniki
lotniczej. Systemy instrumentowe. Wysokościomierz, wskaźnik prędkości lotu, pionowy prędkościomierz.
Urządzenia żyroskopowe: sztuczny horyzont, wskaźnik położenia, wskaźnik kierunku, wskaźnik sytuacji w
poziomie, zakrętomierz i wskaźnik poślizgu, koordynator obrotów. Kompasy: bezpośredni odczyt, odczyt
zdalny. System wskazywania wibracji — HUMS. Inne wskaźniki samolotu. Systemy elektroniki lotniczej.
Podstawy systemu i działanie. Auto lot. Komunikacja - ATA 23. Systemy nawigacji - ATA 34. Moc
elektryczna - ATA 24. Montaż i działanie baterii. Wytwarzanie prądu stałego, wytwarzanie prądu
zmiennego. Wytwarzanie mocy w nagłym wypadku. Regulacja napięcia, ochrona obwodu. Rozdział mocy.
Przemienniki, transformatory, prostowniki. Energia zewnętrzna/naziemna. Laboratorium: Zapoznanie się
ze zjawiskami aerodynamicznymi. Praktyczne zapoznanie się z budową struktury i
działaniem
poszczególnych systemów i instalacji śmigłowca. Nabyć umiejętność wykonywania różnych prac
obsługowych i działań diagnostycznych.
4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS:

Objaśnienia:
*
– praca własna studenta, należy wymienić formy aktywności, np. przygotowanie do zajęć, interpretacja wyników, opracowanie raportu z zajęć,

przygotowanie do egzaminu, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania itp.
**
– inne np. dodatkowe godziny zajęć

5. Wskaźniki sumaryczne:
 liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów: 90/5


liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach związanych z prowadzoną w Politechnice Śląskiej
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
– w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim: 90/5



liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach kształtujących umiejętności praktyczne –
w przypadku studiów o profilu praktycznym: 60/2



liczba godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Śląskiej
jako podstawowym miejscu pracy: 90

6. Osoby prowadzące poszczególne formy zajęć (imię, nazwisko, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki,
tytuł profesora, służbowy adres e-mail):
dr inż. Robert Konieczka robert.konieczka@polsl.pl
7. Szczegółowy opis form prowadzenia zajęć:
Wykład: Historia śmigłowców. Teoria lotu śmigłowców – aerodynamika wirującego płata. Terminologia.
Efekt precesji giroskopowej. Moment obrotowy wirnika. Asymetria siły nośnej. Przeciągnięcie na
końcówkach łopat. Efekt Coriolisa i jego korygowanie. Autorotacja. Wpływ bliskości ziemi. Sterowanie
śmigłowcem. Sterowanie okresowe. Sterowanie skokiem ogólnym. Tarcza sterowania okresowego.
Sterowanie odchyleniem. Równoważenie momentu oporowego – wirniki ogonowe, korekcja strumieniowa.
Głowice wirników głównych – konstrukcja i działanie. Łopaty wirników głównych i ogonowych - konstrukcja
i mocowanie. Drgania łopat. Tłumiki drgań łopat: przeznaczenie i rozwiązania konstrukcyjne. Sterowanie
wyważaniem śmigłowca – stałe i przestawne stateczniki poziome. Wpływ ziemi na sterowanie i stateczność.
Działanie układów sterowania śmigłowcem - mechaniczne, hydrauliczne i bezprzewodowe. Symulacja
obciążeń układu sterowania. Wyważanie i regulacje. Wyważanie statyczne i dynamiczne łopat wirników.

Wirniki śmigłowców. Regulacja mocy i momentu obrotowego. Konstrukcja wirników głównych i śmigieł
ogonowych. Wyważanie statyczne i dynamiczne wirników. Typy drgań łopat i metody ich ograniczania.
Torowanie wirników nośnych i ogonowych. Wibracje łopat, typy wibracji i metody ich redukcji. Rezonans
drgań – wpływ bliskości ziemi. Układy przekładniowe śmigłowców. Reduktory – wirnika głównego i
ogonowego. Sprzęgła wirników. Mechanizmy wolnego biegu. Hamulce wirników. Wały napędowe wirników
ogonowych, połączenia elastyczne, ułożyskowanie, tłumiki wibracji, mocowanie ułożyskowania.
Wymagania wytrzymałościowe i zasady konstrukcji płatowców. Wymagania wytrzymałościowe konstrukcji
płatowców. Klasyfikacja elementów konstrukcyjnych: podstawowe, drugorzędne, trzeciorzędne.
Wyjaśnienie pojęć: bezpieczne uszkodzenia konstrukcji, bezpieczny okres użytkowania konstrukcji,
dopuszczalne uszkodzenia konstrukcji. Umowny podział konstrukcji na strefy i warstwice. Naprężenia
rozciągające, ściskające zginające, skręcające i ścinające. Naprężenia wypadkowe. Naprężenia zmęczeniowe.
Drenaże i wentylacja elementów konstrukcji. Konstrukcja elementów płatowca umożliwiająca montowanie
podzespołów instalacji. Zabezpieczenia przed uszkodzeniami konstrukcji w wyniku wyładowań
atmosferycznych. Instalacje klimatyzacji - ATA 2 Pneumatyczne źródła zasilania; źródła zasilania
sprężonym powietrzem: silniki, urządzenia naziemne. Sposoby regulacji ciśnienia i temperatury
odbieranego powietrza. Regulacja temperatury powietrza; rozwiązania konstrukcyjne układów regulacji
ciśnienia i temperatury. Działanie wymienników ciepła, turbochłodnic, skraplaczy, regulatorów ciśnienia i
przepływu, mieszaczy i innych podzespołów stosowanych w tych układach regulacji. Dystrybucja powietrza
o wymaganych parametrach - linie wentylacji i ogrzewania wnętrza. Zabezpieczenia i informacje o
uszkodzeniach; układy zabezpieczania przed uszkodzeniami. Informacje o niewłaściwych parametrach:
przegrzanie, nadmierne ciśnienie, rozhermetyzowanie kabiny i inne. Wyposażenie wnętrza i wyposażenie
awaryjne – ATA 25. Wyposażenia awaryjne. Wymagania przepisów w zakresie wyposażenia awaryjnego
śmigłowców. Siedzenia załogi i pasażerskie oraz ich pasy bezpieczeństwa. Urządzenia do awaryjnego
opuszczania śmigłowca. Urządzenia do podnoszenia. Wyposażenie wnętrza. Układy kabiny pasażerskiej.
Rodzaje wyposażenia, jego rozmieszczenie i mocowanie. Komory bagażowe, ich rozmieszczenie. Mocowanie
ładunku w komorach bagażowych. Instalacje przeciwpożarowe i przeciwdymowe — ATA 26. Rejony statku
powietrznego najbardziej zagrożone pożarem. Konstrukcyjne i instalacyjne metody zabezpieczania przed
rozprzestrzenianiem się ognia: ściany ogniowe, stosowanie specjalnych materiałów do wyposażenia
wnętrza, ograniczanie dopływu powietrza, i inne . Metody wykrywania dymu i ognia. Ostrzeganie o pożarze.
Instalacje gaszenia pożaru. Testowanie instalacji przeciwpożarowych. Instrumenty/systemy elektroniki
lotniczej. Systemy instrumentowe. Wysokościomierz, wskaźnik prędkości lotu, pionowy prędkościomierz.
Urządzenia żyroskopowe: sztuczny horyzont, wskaźnik położenia, wskaźnik kierunku, wskaźnik sytuacji w
poziomie, zakrętomierz i wskaźnik poślizgu, koordynator obrotów. Kompasy: bezpośredni odczyt, odczyt
zdalny. System wskazywania wibracji — HUMS. Inne wskaźniki samolotu. Systemy elektroniki lotniczej.
Podstawy systemu i działanie. Auto lot. Komunikacja - ATA 23. Systemy nawigacji - ATA 34. Moc elektryczna
- ATA 24. Montaż i działanie baterii. Wytwarzanie prądu stałego, wytwarzanie prądu zmiennego.
Wytwarzanie mocy w nagłym wypadku. Regulacja napięcia, ochrona obwodu. Rozdział mocy. Przemienniki,
transformatory, prostowniki. Energia zewnętrzna/naziemna. Laboratorium: Zapoznanie się ze zjawiskami
aerodynamicznymi. Praktyczne zapoznanie się z budową struktury i działaniem poszczególnych systemów i
instalacji śmigłowca. Nabyć umiejętność wykonywania różnych prac obsługowych i działań
diagnostycznych.
8. Opis sposobu ustalania oceny końcowej (zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny
w przypadku zajęć, w skład których wchodzi więcej niż jedna forma prowadzenia zajęć,
z uwzględnieniem wszystkich form prowadzenia zajęć oraz wszystkich terminów egzaminów i zaliczeń, w tym
także poprawkowych):
Ocena końcowa to ocena wynikająca z sumy punktów otrzymanych za poszczególne odpowiedzi, ocena
pozytywna to conajmniej połowa maksymalnej ilości pkt.
9. Sposób i tryb uzupełniania zaległości powstałych wskutek:
1. Nieobecności studenta na zajęciach:
Uczestnictwo w konsultacjach lub samodzielne wykonanie zadań z zajęć, w których student nie
uczestniczył.różnic w programach studiów osób przenoszących się z innego kierunku studiów, z innej
uczelni albo wznawiających studia na Politechnice Śląskiej,Przygotowanie zgodnie z wytycznymi

prowadzącego zajęcia. W zależności od różnic w programach studiów, wynikających z efektów kształcenia
lub form realizacji i osiągnięcia efektów kształcenia.
10. Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności zajęć:
Podstawowe wiadomości z zakresu podstawy konstrukcji maszyn, aerodynamiki, elektroniki, elektrotechniki
i automatyki.
11. Zalecana literatura oraz pomoce naukowe:
Witkowski R., „Budowa i pilotaż śmigłowców”, WKiŁ. Warszawa, 1986. 2. Witkowski R., „Wprowadzenie do
wiedzy o śmigłowcach” Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa. Warszawa, 1998. 3. Praca zbiorowa,
„Pionowzloty - Ilustrowany leksykon lotniczy”, WKiŁ, Warszawa, 1992. 4. Praca zbiorowa, „Wstęp do
konstrukcji śmigłowców” WKiŁ. Warszawa, 1995.1. Łucjanek W., Sibilski K., „Wstęp do dynamiki lotu
śmigłowca” ITWL. Warszawa, 2007. 2. Padfield G., „Dynamika lotu śmigłowców”, WKiŁ. Warszawa, 1998
12. Opis kompetencji prowadzących zajęcia (np. publikacje, doświadczenie zawodowe, certyfikaty, szkolenia itp.
związane z treściami programowymi realizowanymi w ramach zajęć):
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. posiada wykształcenie w zakresie budowy i
eksploatacji statków powietrznych w szczególności śmigłowców . Ma co najmniej stopień naukowy doktora.
Jest autorem publikacji tematycznych z tego zakresu Laboratorium: Prowadzący zajęcia ma doświadczenie
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Posiada wykształcenie w zakresie budowy i eksploatacji statków
powietrznych.
13. Inne informacje:
brak

Nazwa zajęć: CZŁOWIEK – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA
Kod zajęć: MK149
Przynależność do grupy zajęć: przedmioty specjalnościowe
Rodzaj zajęć:
specjalnościowy
wybieralny
Kierunek studiów: TRANSPORT
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalność (specjalizacja): mechanika i eksploatacja lotnicza
Rok studiów: 3
Semestr studiów: 5
Formy prowadzenia zajęć, wraz z liczbą godzin dydaktycznych:
wykłady – 30;
ćwiczenia – 0;
laboratoria - 0;
projekty - 0;
seminaria - 0.
Język/i, w którym/ch prowadzone są zajęcia: polski
Liczba punktów ECTS (zgodnie z programem studiów): 3
* – pozostawić właściwe

1. Założenia przedmiotu:
umiejętność opisu funkcjonowania wybranych układów fizjologicznych człowieka w odniesieniu do
lotnictwa, rozumienie zjawisk: przeciążenia, przyspieszenia, złudzenia, rozumienie podstawowych reakcji
człowieka na stres oraz reakcji związanych z pamięcią i uczeniem się udzielania medycznej pomocy
przedlekarskiej – zwłaszcza w stanach zagrożenia życia
2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do form prowadzenia zajęć oraz sposobów weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych przez studenta:

3. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (zgodnie z programem studiów):
Podstawowe pojęcia, układ krwionośny, rola serca. Układ oddechowy – funkcja zewnętrzna i
wewnętrzna.Wpływ obniżonego ciścienia, hipoksja. Dekompresja, choroba dekompresyjna. Przeciążenia,
przyśpieszenia – rodzaje przyśpieszeń. Widzenie, fizjologia widzenia, złudzenia – rodzaje złudzeń. Słuch,
budowa ludzkiego ucha. Choroba lokomocyjna. Latanie i zdrowie. Wpływ pospolitych dolegliwości i lekarstw
na latanie. Ryzyko zatrucia. Pierwsza pomoc przedmedyczna. Psychologia lotnicza. Procesy poznawcze.
Centralny kanał decyzyjny. Komunikacja interpersonalna. Stres – możliwości eliminacji.
4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS:

Objaśnienia:
*
– praca własna studenta, należy wymienić formy aktywności, np. przygotowanie do zajęć, interpretacja wyników, opracowanie raportu z zajęć,

przygotowanie do egzaminu, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania itp.
**
– inne np. dodatkowe godziny zajęć

5. Wskaźniki sumaryczne:
 liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów: 30/3


liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach związanych z prowadzoną w Politechnice Śląskiej
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
– w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim: 30/3



liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach kształtujących umiejętności praktyczne –
w przypadku studiów o profilu praktycznym:



liczba godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Śląskiej
jako podstawowym miejscu pracy: 30

6. Osoby prowadzące poszczególne formy zajęć (imię, nazwisko, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki,
tytuł profesora, służbowy adres e-mail):
dr inż. Tomasz Balcerzak
7. Szczegółowy opis form prowadzenia zajęć:
1. Wykład:

Podstawowe pojęcia, układ krwionośny, rola serca. Układ oddechowy – funkcja zewnętrzna i
wewnętrzna.Wpływ obniżonego ciścienia, hipoksja. Dekompresja, choroba dekompresyjna. Przeciążenia,
przyśpieszenia – rodzaje przyśpieszeń. Widzenie, fizjologia widzenia, złudzenia – rodzaje złudzeń. Słuch,
budowa ludzkiego ucha. Choroba lokomocyjna. Latanie i zdrowie. Wpływ pospolitych dolegliwości i lekarstw
na latanie. Ryzyko zatrucia. Pierwsza pomoc przedmedyczna. Psychologia lotnicza. Procesy poznawcze.
Centralny kanał decyzyjny. Komunikacja interpersonalna. Stres – możliwości eliminacji.
8. Opis sposobu ustalania oceny końcowej (zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny
w przypadku zajęć, w skład których wchodzi więcej niż jedna forma prowadzenia zajęć,
z uwzględnieniem wszystkich form prowadzenia zajęć oraz wszystkich terminów egzaminów i zaliczeń, w tym
także poprawkowych):
egzamin
9. Sposób i tryb uzupełniania zaległości powstałych wskutek:
W ramach przedmiotu realizowany jest tylko wykład - obecność jest zalecana
10. Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności zajęć:
Fizyka, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, znajomość podstawowych praw fizyki
11. Zalecana literatura oraz pomoce naukowe:
Literatura podstawowa:
1. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej nr 3 tom 14, lipiec-wrzesień 2008 r
2. Traczyk W.: Fizjologia człowieka w zarysie, wyd., PZWL, 2009
3. Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka, wyd., PZWL, 2009.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 października w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz.
U. z dnia 4 listopada 2003 r.)
5. Ogińska-BulikN., Juczyński Z.: Osobowość stres a zdrowie, Difin Sp. z o.o, Warszawa 2008 Literatura
uzupełniająca:
1. Maruszewski, T.: Psychologia poznania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001,
2. Strelau, J. (red.).: Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2000.
3. R.J.Gerlig, P.G.Zimbardo: Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
4. Terelak J. F.: Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001

12. Opis kompetencji prowadzących zajęcia (np. publikacje, doświadczenie zawodowe, certyfikaty, szkolenia itp.
związane z treściami programowymi realizowanymi w ramach zajęć):
Wykształcenie kierunkowe, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, publikacje naukowe z zakresu
13. Inne informacje:
brak

Nazwa zajęć: PODSTAWY AERODYNAMIKI
Kod zajęć: MK150
Przynależność do grupy zajęć: przedmioty specjalnościowe
Rodzaj zajęć:
specjalnościowy
wybieralny
Kierunek studiów: TRANSPORT
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalność (specjalizacja): mechanika i eksploatacja lotnicza
Rok studiów: 3
Semestr studiów: 5
Formy prowadzenia zajęć, wraz z liczbą godzin dydaktycznych:
wykłady – 30;
ćwiczenia – 0;
laboratoria - 15;
projekty - 0;
seminaria - 0.
Język/i, w którym/ch prowadzone są zajęcia: polski
Liczba punktów ECTS (zgodnie z programem studiów): 5
* – pozostawić właściwe

1. Założenia przedmiotu:
zrozumienie zjawisk zachodzących podczas opływu powietrza wokół profilu lotniczego, przygotowanie
teoretyczne do studiowania specjalistycznych przedmiotów mechaniki lotniczej
2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do form prowadzenia zajęć oraz sposobów weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych przez studenta:

3. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (zgodnie z programem studiów):
Wykład: Podstawowe pojęcia aerodynamiki. Klasyfikacja przepływów. Wybrane zagadnienia fizyki
atmosfery. Międzynarodowy Standard Atmosfery (ISA). Podstawowe równania aerodynamiki. Równanie
Bernoulliego. Przepływ powietrza wokół ciał stałych. Przepływy potencjalne. Mechanizm powstawania siły
aerodynamicznej. Siły działające na profil lotniczy i skrzydło. Dynamika gazu lepkiej. Warstwa przyścienne.
Przepływ turbulentny.
Podobieństwo przepływów. Nielepkie ściśliwe przepływy gazu. Równanie
Bernoulliego dla gazów. Fale uderzeniowe. Podstawowe informacje na temat CFD. Elementy mechaniki lotu.
Laboratorium (komputerowe): Wykorzystanie technik komputerowych i oprogramowania wspomagającego
obliczenia matematyczne do przeprowadzania obliczeń i tworzenie wykresów ilustrujących treści
wykładowe. Kalkulator lotniczy (ISA). Elementarne przepływy potencjalne. Superpozycja przepływów
potencjalnych. Wir jako źródło siły nośnej. Wyznaczanie siły nośnej. Przepływy gazu ściśliwego i fale
uderzeniowe. CFD.
4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS:

Objaśnienia:
*
– praca własna studenta, należy wymienić formy aktywności, np. przygotowanie do zajęć, interpretacja wyników, opracowanie raportu z zajęć,

przygotowanie do egzaminu, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania itp.
**
– inne np. dodatkowe godziny zajęć

5. Wskaźniki sumaryczne:
 liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów: 45/5


liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach związanych z prowadzoną w Politechnice Śląskiej
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
– w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim: 45/5



liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach kształtujących umiejętności praktyczne –
w przypadku studiów o profilu praktycznym: 15/1



liczba godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Śląskiej
jako podstawowym miejscu pracy: 45

6. Osoby prowadzące poszczególne formy zajęć (imię, nazwisko, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki,
tytuł profesora, służbowy adres e-mail):
mgr inż. Eugeniusz Piechoczek dr inż. Tomasz Balcerzak
7. Szczegółowy opis form prowadzenia zajęć:
1. Wykład: Podstawowe pojęcia aerodynamiki. Klasyfikacja przepływów. Wybrane zagadnienia fizyki
atmosfery. Międzynarodowy Standard Atmosfery (ISA). Podstawowe równania aerodynamiki. Równanie
Bernoulliego. Przepływ powietrza wokół ciał stałych. Przepływy potencjalne. Mechanizm powstawania
siły aerodynamicznej. Siły działające na profil lotniczy i skrzydło. Dynamika gazu lepkiej. Warstwa
przyścienne. Przepływ turbulentny. Podobieństwo przepływów. Nielepkie ściśliwe przepływy gazu.
Równanie Bernoulliego dla gazów. Fale uderzeniowe. Podstawowe informacje na temat CFD. Elementy
mechaniki lotu.
Laboratorium (komputerowe): Wykorzystanie technik komputerowych i oprogramowania wspomagającego
obliczenia matematyczne do przeprowadzania obliczeń i tworzenie wykresów ilustrujących treści
wykładowe. Kalkulator lotniczy (ISA). Elementarne przepływy potencjalne. Superpozycja przepływów
potencjalnych. Wir jako źródło siły nośnej. Wyznaczanie siły nośnej. Przepływy gazu ściśliwego i fale
uderzeniowe. CFD.
8. Opis sposobu ustalania oceny końcowej (zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny
w przypadku zajęć, w skład których wchodzi więcej niż jedna forma prowadzenia zajęć,
z uwzględnieniem wszystkich form prowadzenia zajęć oraz wszystkich terminów egzaminów i zaliczeń, w tym
także poprawkowych):
egzamin
9. Sposób i tryb uzupełniania zaległości powstałych wskutek:
praca pisemna
10. Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności zajęć:
Mechanika – w zakresie dynamiki; matematyka – analiza matematyczna; termodynamika – podstawy.
11. Zalecana literatura oraz pomoce naukowe:
1. Bukowski J., Kijowski P.: Kurs mechaniki płynów, PWN Warszawa 1980r.
2. Gryboś R.: Podstawy mechaniki płynów, t.1,2, PWN W-a 1998r.
12. Opis kompetencji prowadzących zajęcia (np. publikacje, doświadczenie zawodowe, certyfikaty, szkolenia itp.
związane z treściami programowymi realizowanymi w ramach zajęć):
Specjalista w zakresie aerodynamiki i mechaniki lotu
13. Inne informacje:
brak

Nazwa zajęć: PRAKTYKA W ORGANIZACJI PART - 145
Kod zajęć: MK151
Przynależność do grupy zajęć: przedmioty specjalnościowe
Rodzaj zajęć:
specjalnościowy
wybieralny
Kierunek studiów: TRANSPORT
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalność (specjalizacja): mechanika i eksploatacja lotnicza
Rok studiów: 3
Semestr studiów: 6
Formy prowadzenia zajęć, wraz z liczbą godzin dydaktycznych:
wykłady – 0;
ćwiczenia – 0;
laboratoria - 0;
projekty - 0;
seminaria - 0.
Język/i, w którym/ch prowadzone są zajęcia: polski
Liczba punktów ECTS (zgodnie z programem studiów): 6
* – pozostawić właściwe

1. Założenia przedmiotu:
Pogłębienie wiedzy studenta w zakresie funkcjonowania struktur wewnętrznych i zewnętrznych instytucji
działających w branży zgodnej ze specjalnością kierunku studiów realizowanych przez studenta. Poznanie
wewnętrzną organizacji zakładu pracy i mechanizmów kształtujące wzajemne relacje pomiędzy
poszczególnymi działami firmy. Poznawanie sposobu funkcjonowania i oddziaływania podmiotu
gospodarczego na jego rynkowe otoczenie w danej branży gospodarczej. Zdobywanie niezbędnych
kompetencji społecznych w zawodzie w obszarze transportu. Zdobywanie umiejętności praktycznych w
zakresie realizowania konkretnych zadań i pracy w zespole.
2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do form prowadzenia zajęć oraz sposobów weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych przez studenta:

3. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (zgodnie z programem studiów):

4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS:

Objaśnienia:
*
– praca własna studenta, należy wymienić formy aktywności, np. przygotowanie do zajęć, interpretacja wyników, opracowanie raportu z zajęć,

przygotowanie do egzaminu, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania itp.
**
– inne np. dodatkowe godziny zajęć

5. Wskaźniki sumaryczne:
 liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów:



liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach związanych z prowadzoną w Politechnice Śląskiej
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
– w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim:



liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach kształtujących umiejętności praktyczne –
w przypadku studiów o profilu praktycznym: 160/6



liczba godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Śląskiej
jako podstawowym miejscu pracy:

6. Osoby prowadzące poszczególne formy zajęć (imię, nazwisko, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki,
tytuł profesora, służbowy adres e-mail):
Pracownik stały firmy posiadający umiejętności zgodne z profilem organizacji

7. Szczegółowy opis form prowadzenia zajęć:
Pogłębienie wiedzy studenta w zakresie funkcjonowania struktur wewnętrznych i zewnętrznych instytucji
działających w branży zgodnej ze specjalnością kierunku studiów realizowanych przez studenta. Poznanie
wewnętrzną organizacji zakładu pracy i mechanizmów kształtujące wzajemne relacje pomiędzy
poszczególnymi działami firmy. Poznawanie sposobu funkcjonowania i oddziaływania podmiotu
gospodarczego na jego rynkowe otoczenie w danej branży gospodarczej. Zdobywanie niezbędnych
kompetencji społecznych w zawodzie w obszarze transportu. Zdobywanie umiejętności praktycznych w
zakresie realizowania konkretnych zadań i pracy w zespole
8. Opis sposobu ustalania oceny końcowej (zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny
w przypadku zajęć, w skład których wchodzi więcej niż jedna forma prowadzenia zajęć,
z uwzględnieniem wszystkich form prowadzenia zajęć oraz wszystkich terminów egzaminów i zaliczeń, w tym
także poprawkowych):
Obecność na zajęciach, wykonanie sprawozdania zgodnie z wymogami
9. Sposób i tryb uzupełniania zaległości powstałych wskutek:
Realizacja wymagananego czasu praktyk, wykonanie sprawozdania
10. Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności zajęć:
Znajomość budowy i eksploatacji statków powietrznych
11. Zalecana literatura oraz pomoce naukowe:
Regulamin praktyk studenckich Zał. do zarządzenia nr 48/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej PRT1
Procedura Praktyki studenckie http://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/Strony/SZJK.aspx#Praktyki_studenckie,
Regulamin studiów na Politechnice Śląskiej, zasady BHP
12. Opis kompetencji prowadzących zajęcia (np. publikacje, doświadczenie zawodowe, certyfikaty, szkolenia itp.
związane z treściami programowymi realizowanymi w ramach zajęć):
Pracownik stały firmy realizującej praktyki
13. Inne informacje:
brak

Nazwa zajęć: PRAWO LOTNICZE I PROCEDURY
Kod zajęć: MK152
Przynależność do grupy zajęć: przedmioty specjalnościowe
Rodzaj zajęć:
specjalnościowy
wybieralny
Kierunek studiów: TRANSPORT
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalność (specjalizacja): mechanika i eksploatacja lotnicza
Rok studiów: 4
Semestr studiów: 7
Formy prowadzenia zajęć, wraz z liczbą godzin dydaktycznych:
wykłady – 60;
ćwiczenia – 30;
laboratoria - 0;
projekty - 0;
seminaria - 0.
Język/i, w którym/ch prowadzone są zajęcia: polski
Liczba punktów ECTS (zgodnie z programem studiów): 9
* – pozostawić właściwe

1. Założenia przedmiotu:
Student powinien poznać prawo lotnicze w stopniu niezbędnym do wykonywania czynnosci lotniczych oraz
potrafić posługiwać się zasadniczymi dokumentami prawa lotniczego.
2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do form prowadzenia zajęć oraz sposobów weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych przez studenta:

3. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (zgodnie z programem studiów):
Wykłady: Konwencja chicagowska – omówienie załączników 1-16. Ramy regulacyjne - Rola
Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, EASA i państw członkowskich. Związki pomiędzy
częściami: 145, 66, 147 i M. Relacje z innymi władzami lotniczymi. Part 66 - personel certyfikujący - obsługa
techniczna. Part 145 - uznane organizacje obsługi technicznej. JAR-OPS - transport lotniczy komercyjny certyfikaty podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w sektorze lotniczym, obowiązki
podmiotów gospodarczych, obowiązujące dokumenty, znakowanie statków powietrznych. Certyfikacja
statków powietrznych - zasady certyfikacji: takie jak EACS 23/25/27/29, certyfikat typu, załączniki do
certyfikatu typu; Part -21 - uznawania organizacji wzorniczych / produkcyjnych, certyfikat zdatności do
lotu, świadectwo rejestracji, certyfikat hałasu, rozkład wagi, licencja na radiostację i zatwierdzenie. Part –
M – szczegółowe omówienie; odpowiednie krajowe i międzynarodowe wymagania; programy obsługi
technicznej oraz kontrola i badanie obsługi technicznej; nieprzerwana zdatność do lotu. Ćwiczenia:
Praktyczne wypełnianie dokumentacji związanej z licencjonowaniem personelu technicznego i certyfikacją
lotniczych organizacji lotniczych. Rozwiązywanie ćwiczeń problemowych związanych ze szkoleniem i
licencjonowaniem personelu technicznego, certyfikacją technicznych ośrodków lotniczych i wyrobów
lotniczych oraz przygotowania i realizacji operacji lotniczych w obszarach związanych z techniką lotniczą
przy zastosowaniu obowiązujących przepisów lotniczych prawa krajowego i międzynarodowego.
4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS:

Objaśnienia:
*
– praca własna studenta, należy wymienić formy aktywności, np. przygotowanie do zajęć, interpretacja wyników, opracowanie raportu z zajęć,

przygotowanie do egzaminu, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania itp.
**
– inne np. dodatkowe godziny zajęć

5. Wskaźniki sumaryczne:
 liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów: 90/9



liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach związanych z prowadzoną w Politechnice Śląskiej
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
– w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim: 90/9



liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach kształtujących umiejętności praktyczne –
w przypadku studiów o profilu praktycznym: 30/2



liczba godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Śląskiej
jako podstawowym miejscu pracy: 90

6. Osoby prowadzące poszczególne formy zajęć (imię, nazwisko, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki,
tytuł profesora, służbowy adres e-mail):
dr hab. inż. Jarosław KOZUBA, prof. PŚ, jaroslaw.kozuba@polsl.pl
7. Szczegółowy opis form prowadzenia zajęć:
1. Wykłady, ćwiczenia:
2.

- szczegółowe treści programowe

3.

W wyniku opanowanych treści student powinien znać akty prawne normujące działalność lotniczą na
terenie Unii Europejskiej; potrafić odnaleźć przepisy określające zasady szkolenia, obsługi i zarządzania
ciągłą zdatnością do lotu; potrafić interpretować określone przepisy EASA i polskiego prawa lotniczego.

4.

- stosowane metody kształcenia, w tym metody i techniki kształcenia na odległość:

5.

Prezentacja multimedialna, studiu przypadku, praca w grupach,

6.

- forma i kryteria zaliczenia, w tym zasady zaliczeń poprawkowych:

7.

Opracowanie w grupie sprawozdania lub raportu oraz prezentacji na wybrany temat, dotyczy także
zaliczeń poprawkowych,

8.

- organizacja zajęć oraz zasady udziału w zajęciach, ze wskazaniem czy obecność studenta na zajęciach
jest obowiązkowa,

9.

Zajęcia w formie wykładów prowadzone przy zastosowaniu metod podających z elementami form
dyskusji. Obecność na zajęciach obowiązkową.

10. Zajęcia w formie laboratoriów z wprowadzeniem zagadnienia problemowego i pracy studentów w
grupach, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.
11. 2) opis pozostałych form prowadzenia zajęć:
Brak.
8. Opis sposobu ustalania oceny końcowej (zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny
w przypadku zajęć, w skład których wchodzi więcej niż jedna forma prowadzenia zajęć,
z uwzględnieniem wszystkich form prowadzenia zajęć oraz wszystkich terminów egzaminów i zaliczeń, w tym
także poprawkowych):
Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny stopnia opanowania przez studenta efektów kształcenia
okreśłonych w sylabusie.
9. Sposób i tryb uzupełniania zaległości powstałych wskutek:
Uczestnictwo w zajęciach z inną grupą oraz zaliczenie zaległych ćwiczeń w obowiązującej formie prezentacji multimedialnej lub referatu.
10. Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności zajęć:
Brak wymagań.
11. Zalecana literatura oraz pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa, Aviation legislation, Aicraft Technical Book Comapany, Tabernash 2016. 2. 2.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiające zasady wykonawcze dla
certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności
do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących. 3.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności
do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń
udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania. 4. 4. Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) 216/2008 dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa
cywilnego oraz utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. 5. 5. Rozporządzenie Komisji
(WE) 859/2008 dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie wspólnych wymagań technicznych i procedur
administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego. 6. 8. Ustawa z dnia 3
lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2002 r. nr 130 poz. 1112 z późn. zm). 7. 9. Załącznik 8 do Konwencji o
Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym – Zdatność do lotu statków powietrznych (Dz. Urz. ULC Nr 5/2008
r. z 16 maja 2008 r.).
10. Załącznik 16 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym – Ochrona środowiska (Dz. Urz.
ULC Nr 5/2008 r. z 16 maja 2008 r.).
12. Opis kompetencji prowadzących zajęcia (np. publikacje, doświadczenie zawodowe, certyfikaty, szkolenia itp.
związane z treściami programowymi realizowanymi w ramach zajęć):
Prowadzący zajęcia posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Posiada
wykształcenie w zakresie transportu lotniczego, przy szczególnym uwzględnieniu znajomości globalnego,
regionalnego i krajowego prawa lotniczego. Jest autorem publikacji tematycznych , ścisle pwoiązanych z
prawem lotniczym, a wtym: 1. Kozuba J., Załęski K., Rajchel J. (M), Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym
– wybrane problemy, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018, s. 253, ISBN 978-7880-578-6; 2. Kozuba J.,
Selected aspect of forming pilot situational awareness, WSOSP, Dęblin 2013, str. 234, ISBN -978-83-6090886-0 ;
13. Inne informacje:
brak

Nazwa zajęć: PROJEKT INŻYNIERSKI
Kod zajęć: MK153
Przynależność do grupy zajęć: przedmioty specjalnościowe
Rodzaj zajęć:
specjalnościowy
wybieralny
Kierunek studiów: TRANSPORT
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalność (specjalizacja): mechanika i eksploatacja lotnicza
Rok studiów: 3
Semestr studiów: 6
Formy prowadzenia zajęć, wraz z liczbą godzin dydaktycznych:
wykłady – 0;
ćwiczenia – 0;
laboratoria - 0;
projekty - 15;
seminaria - 0.
Język/i, w którym/ch prowadzone są zajęcia: polski
Liczba punktów ECTS (zgodnie z programem studiów): 2
* – pozostawić właściwe

1. Założenia przedmiotu:
Wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studiów z różnych dziedzin nauki do rozwiązania zadań
wynikających z zadanego problemu inżynierskiego
2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do form prowadzenia zajęć oraz sposobów weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych przez studenta:

3. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (zgodnie z programem studiów):
Projekt inżynierski jest samodzielnym opracowaniem wykonanym przez studenta. Opracowanie to jest
aplikacją wiedzy uzyskanej przez studenta w ciągu całego okresu studiów do rozwiązywania różnych zadań
z zakresu transportu. Tematy prac są dobierane indywidualnie dla każdego studenta.
4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS:

Objaśnienia:
*
– praca własna studenta, należy wymienić formy aktywności, np. przygotowanie do zajęć, interpretacja wyników, opracowanie raportu z zajęć,

przygotowanie do egzaminu, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania itp.
**
– inne np. dodatkowe godziny zajęć

5. Wskaźniki sumaryczne:
 liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów: 15/2


liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach związanych z prowadzoną w Politechnice Śląskiej
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
– w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim: 15/2



liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach kształtujących umiejętności praktyczne –
w przypadku studiów o profilu praktycznym:



liczba godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Śląskiej
jako podstawowym miejscu pracy: 15

6. Osoby prowadzące poszczególne formy zajęć (imię, nazwisko, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki,
tytuł profesora, służbowy adres e-mail):
Pracownicy Katedry ze stopniem co najmniej doktora
7. Szczegółowy opis form prowadzenia zajęć:

1. Projekt:
2.

- ustalenie tematu i problemu

3.

- przegląd aktualnego stanu wiedzy

4.

- dobór metod badawczych (projektowych)

5.

- realizacja badań własnych

- analiza wyników i opracowanie zbiorcze
8. Opis sposobu ustalania oceny końcowej (zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny
w przypadku zajęć, w skład których wchodzi więcej niż jedna forma prowadzenia zajęć,
z uwzględnieniem wszystkich form prowadzenia zajęć oraz wszystkich terminów egzaminów i zaliczeń, w tym
także poprawkowych):
Ocena końcowa wynika ze stopnia pokrycia efektów uczenia się weryfikowanych na podstawie
przygotowanego projektu
9. Sposób i tryb uzupełniania zaległości powstałych wskutek:
Sposób i tryb uzupełniania zaległości ustalane jest bezpośrednio z opiekunem projektu
10. Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności zajęć:
przedmioty według programu studiów
11. Zalecana literatura oraz pomoce naukowe:
Literatura wynikająca z zakresu projektu inżynierskiego
12. Opis kompetencji prowadzących zajęcia (np. publikacje, doświadczenie zawodowe, certyfikaty, szkolenia itp.
związane z treściami programowymi realizowanymi w ramach zajęć):
Opiekunami projektów są pracownicy Katedry ze stopniem co najmniej doktora, którzy mają znaczące
doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych.
13. Inne informacje:
brak

Nazwa zajęć: PROJEKT INŻYNIERSKI (sem 7)
Kod zajęć: MK153a
Przynależność do grupy zajęć: przedmioty specjalnościowe
Rodzaj zajęć:
specjalnościowy
wybieralny
Kierunek studiów: TRANSPORT
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalność (specjalizacja): mechanika i eksploatacja lotnicza
Rok studiów: 4
Semestr studiów: 7
Formy prowadzenia zajęć, wraz z liczbą godzin dydaktycznych:
wykłady – 0;
ćwiczenia – ;
laboratoria - 0;
projekty - 15;
seminaria - 0.
Język/i, w którym/ch prowadzone są zajęcia: polski
Liczba punktów ECTS (zgodnie z programem studiów): 10
* – pozostawić właściwe

1. Założenia przedmiotu:
Wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studiów z różnych dziedzin nauki do rozwiązania zadań
wynikających z zadanego problemu inżynierskiego
2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do form prowadzenia zajęć oraz sposobów weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych przez studenta:

3. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (zgodnie z programem studiów):
Projekt inżynierski jest samodzielnym opracowaniem wykonanym przez studenta. Opracowanie to jest
aplikacją wiedzy uzyskanej przez studenta w ciągu całego okresu studiów do rozwiązywania różnych zadań
z zakresu transportu. Tematy prac są dobierane indywidualnie dla każdego studenta.
4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS:

Objaśnienia:
*
– praca własna studenta, należy wymienić formy aktywności, np. przygotowanie do zajęć, interpretacja wyników, opracowanie raportu z zajęć,

przygotowanie do egzaminu, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania itp.
**
– inne np. dodatkowe godziny zajęć

5. Wskaźniki sumaryczne:
 liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów: 15/10


liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach związanych z prowadzoną w Politechnice Śląskiej
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
– w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim: 15/10



liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach kształtujących umiejętności praktyczne –
w przypadku studiów o profilu praktycznym:



liczba godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Śląskiej
jako podstawowym miejscu pracy: 15

6. Osoby prowadzące poszczególne formy zajęć (imię, nazwisko, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki,
tytuł profesora, służbowy adres e-mail):
Pracownicy Katedry ze stopniem co najmniej doktora

7. Szczegółowy opis form prowadzenia zajęć:
1. Projekt:
2.

- ustalenie tematu i problemu

3.

- przegląd aktualnego stanu wiedzy

4.

- dobór metod badawczych (projektowych)

5.

- realizacja badań własnych

- analiza wyników i opracowanie zbiorcze
8. Opis sposobu ustalania oceny końcowej (zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny
w przypadku zajęć, w skład których wchodzi więcej niż jedna forma prowadzenia zajęć,
z uwzględnieniem wszystkich form prowadzenia zajęć oraz wszystkich terminów egzaminów i zaliczeń, w tym
także poprawkowych):
Ocena końcowa wynika ze stopnia pokrycia efektów uczenia się weryfikowanych na podstawie
przygotowanego projektu
9. Sposób i tryb uzupełniania zaległości powstałych wskutek:
Sposób i tryb uzupełniania zaległości ustalane jest bezpośrednio z opiekunem projektu
10. Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności zajęć:
przedmioty według programu studiów
11. Zalecana literatura oraz pomoce naukowe:
Literatura wynikająca z zakresu projektu inżynierskiego
12. Opis kompetencji prowadzących zajęcia (np. publikacje, doświadczenie zawodowe, certyfikaty, szkolenia itp.
związane z treściami programowymi realizowanymi w ramach zajęć):
Opiekunami projektów są pracownicy Katedry ze stopniem co najmniej doktora, którzy mają znaczące
doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych.
13. Inne informacje:
brak

Nazwa zajęć: SEMINARIUM DYPLOMOWE
Kod zajęć: MK154
Przynależność do grupy zajęć: przedmioty specjalnościowe
Rodzaj zajęć:
specjalnościowy
wybieralny
Kierunek studiów: TRANSPORT
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalność (specjalizacja): mechanika i eksploatacja lotnicza
Rok studiów: 4
Semestr studiów: 7
Formy prowadzenia zajęć, wraz z liczbą godzin dydaktycznych:
wykłady – 0;
ćwiczenia – 0;
laboratoria - 0;
projekty - 0;
seminaria - 15.
Język/i, w którym/ch prowadzone są zajęcia: polski
Liczba punktów ECTS (zgodnie z programem studiów): 3
* – pozostawić właściwe

1. Założenia przedmiotu:
Zakłada się, że w trakcie zajęć słuchacz zapozna się z zasadami planowania, prowadzenia i opracowania
wyników badań, a także uzyska przygotowanie do poprawnego pod względem merytorycznym, formalnym i
redakcyjnym opracowania treści projektu inżynierskiego. Głównym celem zajęć jest przygotowanie
studentów do egzaminu inżynierskiego.
2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do form prowadzenia zajęć oraz sposobów weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych przez studenta:

3. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (zgodnie z programem studiów):
Ogólna charakterystyka projektów inżynierskich, Struktura treści i podział rozdziałów w zależności od
rodzaju projektu. Dobór literatury. Opracowanie materiałów źródłowych, zasady stosowania odsyłaczy do
literatury, bibliografia. Ustalenie tematu, celu i zakresu projektu inżynierskiego oraz harmonogramu jego
realizacji. Zasady pisania projektu, słownictwo techniczne, podział treści na część główną i załączniki.
Dobór metody badań stanowiskowych, modelowych, pomiarowych, optymalizacyjnych: opracowanie
programu badań. Opracowanie
zagadnień do egzaminu inżynierskiego. Kryteria oceny projektu
inżynierskiego. Konsultacje merytoryczne i formalne.
4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS:

Objaśnienia:
*
– praca własna studenta, należy wymienić formy aktywności, np. przygotowanie do zajęć, interpretacja wyników, opracowanie raportu z zajęć,

przygotowanie do egzaminu, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania itp.
**
– inne np. dodatkowe godziny zajęć

5. Wskaźniki sumaryczne:
 liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów: 15/3


liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach związanych z prowadzoną w Politechnice Śląskiej
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
– w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim: 15/3



liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach kształtujących umiejętności praktyczne –
w przypadku studiów o profilu praktycznym:



liczba godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Śląskiej
jako podstawowym miejscu pracy: 15

6. Osoby prowadzące poszczególne formy zajęć (imię, nazwisko, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki,
tytuł profesora, służbowy adres e-mail):
Pracownicy Katedry ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego
7. Szczegółowy opis form prowadzenia zajęć:
1. Seminarium:
2.

- nowoczesne technologie w transporcie

3.

- przegląd aktualnego stanu wiedzy

4.

- zasady prowadzenia badań

5.

- zasady analizy wyników

- zasady pisania pracy dyplomowej
8. Opis sposobu ustalania oceny końcowej (zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny
w przypadku zajęć, w skład których wchodzi więcej niż jedna forma prowadzenia zajęć,
z uwzględnieniem wszystkich form prowadzenia zajęć oraz wszystkich terminów egzaminów i zaliczeń, w tym
także poprawkowych):
Ocena końcowa wynika ze stopnia pokrycia efektów uczenia się weryfikowanych na podstawie
przygotowanych prezentacji i udziału w dyskusjach
9. Sposób i tryb uzupełniania zaległości powstałych wskutek:
Sposób i tryb uzupełniania zaległości ustalane jest bezpośrednio z prowadzącym seminarium
10. Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności zajęć:
Przedmioty według programu studiów
11. Zalecana literatura oraz pomoce naukowe:
Literatura z zakresu przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych.
Polański Z.: Metodyka badań doświadczalnych. Wyd. Polit. Krakowskiej, Kraków 1995.
12. Opis kompetencji prowadzących zajęcia (np. publikacje, doświadczenie zawodowe, certyfikaty, szkolenia itp.
związane z treściami programowymi realizowanymi w ramach zajęć):
Prowadzącymi seminarium są pracownicy Katedry ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego, którzy
mają znaczące doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych i znaczący dorobek naukowy.
13. Inne informacje:
brak

Nazwa zajęć: STANDARDOWA OBSŁUGA SAMOLOTÓW
Kod zajęć: MK155
Przynależność do grupy zajęć: przedmioty specjalnościowe
Rodzaj zajęć:
specjalnościowy
wybieralny
Kierunek studiów: TRANSPORT
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalność (specjalizacja): mechanika i eksploatacja lotnicza
Rok studiów: 4
Semestr studiów: 7
Formy prowadzenia zajęć, wraz z liczbą godzin dydaktycznych:
wykłady – 15;
ćwiczenia – 0;
laboratoria - 45;
projekty - 0;
seminaria - 0.
Język/i, w którym/ch prowadzone są zajęcia: polski
Liczba punktów ECTS (zgodnie z programem studiów): 8
* – pozostawić właściwe

1. Założenia przedmiotu:
W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu student powinien znać zasady bezpieczeństwa
podczas obsługi statków powietrznych, sposoby magazynowania agregatów i podzespołów. Umieć
praktycznie dokonywać ważenia i wyrównoważenia statku powietrznego, przeprowadzać holowanie i
kołowanie statkiem powietrznym. Potrafić dokonywać oceny przydatności do eksploatacji sprężyn i
układów linkowych.
2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do form prowadzenia zajęć oraz sposobów weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych przez studenta:

3. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (zgodnie z programem studiów):
Wykład: Podstawy eksploatacji. Pojęcia podstawowe. Systemy lotnicze. Podatność eksploatacyjne. System
eksploatacji i jego właściwości. Gotowość. Niezawodność systemu eksploatacji. Diagnostyczność systemów
eksploatacji. System bezpieczeństwa lotów. Eksploatacyjne urządzenia lotniskowe. Środki bezpieczeństwa statek powietrzny i warsztat. Aspekty bezpieczeństwa pracy wraz ze środkami bezpieczeństwa przy pracy z
energią elektryczną, gazami, w szczególności tlenem, olejami i chemikaliami. Także instrukcje
podejmowania czynności zaradczych w przypadku ognia lub innego wypadku z jednym lub więcej
wspomnianymi czynnikami ryzyka wraz z wiedzą na temat środków gaśniczych. Rysunki techniczne
maszynowe, wykresy i normy. Specyfikacja 100 amerykańskiego stowarzyszenia transportu lotniczego (ata).
Lotnicze i inne stosowane normy wraz Z ISO, AN, MS, NAS i MIL. Wykresy instalacji elektrycznej i schematy
ideowe. Sprężyny. Badanie i testowanie sprężyn. Linki sterownicze. Rodzaje linek. Wyposażenie końcowe,
nakrętki napinające i przyrządy kompensacyjnych. Rolki i części składowe systemów kablowych. Linki
Bowdena. Elastyczne układy sterowania statkiem powietrznym. Waga i równowaga statku powietrznego.
Obliczanie środka ciężkości / ograniczeń: używanie odnośnych dokumentów. Przygotowanie statku
powietrznego do ważenia. Ważenie statku powietrznego. procedury obsługi technicznej. Obsługa i
przechowywanie statku powietrznego. Kołowanie i holowanie statku powietrznego oraz powiązane środki
bezpieczeństwa. Podnoszenie, klinowanie, zabezpieczanie statku powietrznego i powiązane środki
bezpieczeństwa. Metody przechowywania statku powietrznego. Procedury napełniania / opróżniania
zbiorników z paliwa. Procedury odladzania i zapobiegające oblodzeni. Zaopatrzenie elektryczne,
hydrauliczne i pneumatyczne przy uziemieniu.
Procedury magazynowe. Procedury certyfikacji/
dopuszczania. Połączenie z działaniem statku powietrznego. Kontrola części składowych o ograniczonej
trwałości. Zdarzenia nadzwyczajne. Badanie po uderzeniu pioruna oraz penetracja HIRF. Badanie po
zdarzeniach nadzwyczajnych takich jak trudne lądowanie oraz lot przez turbulencje. Procedury obsługi
technicznej. Laboratorium: Praktyczne umiejętności związane z określeniem maksymalnej masy statku
powietrznego oraz jego wyważeniem. Wybór metody magazynowania oraz dopuszczania do użytku oraz
prowadzenie związanej z tym dokumentacji. Weryfikacja sprężyn oraz linek sterowniczych.
4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS:

Objaśnienia:

– praca własna studenta, należy wymienić formy aktywności, np. przygotowanie do zajęć, interpretacja wyników, opracowanie raportu z zajęć,
przygotowanie do egzaminu, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania itp.
**
– inne np. dodatkowe godziny zajęć
*

5. Wskaźniki sumaryczne:
 liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów: 60/8


liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach związanych z prowadzoną w Politechnice Śląskiej
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
– w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim: 60/8



liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach kształtujących umiejętności praktyczne –
w przypadku studiów o profilu praktycznym: 45/4



liczba godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Śląskiej
jako podstawowym miejscu pracy: 60

6. Osoby prowadzące poszczególne formy zajęć (imię, nazwisko, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki,
tytuł profesora, służbowy adres e-mail):
Wykład: dr inż. Robert Konieczka robert.konieczka@polsl.pl Laboratorium: dr inż. Robert Konieczka
robert.konieczka@polsl.pl
7. Szczegółowy opis form prowadzenia zajęć:
Wykład: Podstawy eksploatacji. Pojęcia podstawowe. Systemy lotnicze. Podatność eksploatacyjne. System
eksploatacji i jego właściwości. Gotowość. Niezawodność systemu eksploatacji. Diagnostyczność systemów
eksploatacji. System bezpieczeństwa lotów. Eksploatacyjne urządzenia lotniskowe. Środki bezpieczeństwa statek powietrzny i warsztat. Aspekty bezpieczeństwa pracy wraz ze środkami bezpieczeństwa przy pracy z
energią elektryczną, gazami, w szczególności tlenem, olejami i chemikaliami. Także instrukcje
podejmowania czynności zaradczych w przypadku ognia lub innego wypadku z jednym lub więcej
wspomnianymi czynnikami ryzyka wraz z wiedzą na temat środków gaśniczych. Rysunki techniczne
maszynowe, wykresy i normy. Specyfikacja 100 amerykańskiego stowarzyszenia transportu lotniczego (ata).
Lotnicze i inne stosowane normy wraz Z ISO, AN, MS, NAS i MIL. Wykresy instalacji elektrycznej i schematy
ideowe. Sprężyny. Badanie i testowanie sprężyn. Linki sterownicze. Rodzaje linek. Wyposażenie końcowe,
nakrętki napinające i przyrządy kompensacyjnych. Rolki i części składowe systemów kablowych. Linki
Bowdena. Elastyczne układy sterowania statkiem powietrznym. Waga i równowaga statku powietrznego.
Obliczanie środka ciężkości / ograniczeń: używanie odnośnych dokumentów. Przygotowanie statku
powietrznego do ważenia. Ważenie statku powietrznego. procedury obsługi technicznej Obsługa i
przechowywanie statku powietrznego. Kołowanie i holowanie statku powietrznego oraz powiązane środki
bezpieczeństwa. Podnoszenie, klinowanie, zabezpieczanie statku powietrznego i powiązane środki
bezpieczeństwa. Metody przechowywania statku powietrznego. Procedury napełniania / opróżniania
zbiorników z paliwa. Procedury odladzania i zapobiegające oblodzeni. Zaopatrzenie elektryczne,
hydrauliczne i pneumatyczne przy uziemieniu. Procedury magazynowe. Procedury certyfikacji/
dopuszczania. Połączenie z działaniem statku powietrznego. Kontrola części składowych o ograniczonej
trwałości. Zdarzenia nadzwyczajne. Badanie po uderzeniu pioruna oraz penetracja HIRF. Badanie po
zdarzeniach nadzwyczajnych takich jak trudne lądowanie oraz lot przez turbulencje. Procedury obsługi
technicznej. Laboratorium: Praktyczne umiejętności związane z określeniem maksymalnej masy statku
powietrznego oraz jego wyważeniem. Wybór metody magazynowania oraz dopuszczania do użytku oraz
prowadzenie związanej z tym dokumentacji. Weryfikacja sprężyn oraz linek sterowniczych.
8. Opis sposobu ustalania oceny końcowej (zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny
w przypadku zajęć, w skład których wchodzi więcej niż jedna forma prowadzenia zajęć,
z uwzględnieniem wszystkich form prowadzenia zajęć oraz wszystkich terminów egzaminów i zaliczeń, w tym
także poprawkowych):
Ocena końcowa ustalanajest zgodnie z tabelą na podstwie sumy punktacji osiągniętej podczas odpowiedzi
na pytania egzaminacyjne; ocena pozytywna zaliczan jest przy osiągnięciu co najmniej połowy maksymalenj
liczby punktów

9. Sposób i tryb uzupełniania zaległości powstałych wskutek:
Nieobecności studenta na zajęciach: Uczestnictwo w konsultacjach lub samodzielne wykonanie zadań z
zajęć, w których student nie uczestniczył.różnic w programach studiów osób przenoszących się z innego
kierunku studiów, z innej uczelni albo wznawiających studia na Politechnice Śląskiej,Przygotowanie zgodnie
z wytycznymi prowadzącego zajęcia. W zależności od różnic w programach studiów, wynikających z efektów
kształcenia lub form realizacji i osiągnięcia efektów kształcenia.
10. Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności zajęć:
Podstawowe wiadomości z zakresu podstawy konstrukcji maszyn
11. Zalecana literatura oraz pomoce naukowe:
Lewitowicz J.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Statek powietrzny i elementy teorii. Tom 1.
Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa, 2001. 2. Lewitowicz J., Kustroń K.:
Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Własności i właściwości eksploatacyjne statku powietrznego.
Tom 2. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2003. 3. Lewitowicz J.: Podstawy
eksploatacji statków powietrznych. Systemy eksploatacji statków powietrznych. Tom Wydawnictwo
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2006. 4. Zasady bezpieczeństwa podczas obsługi
sprzętu lotniczego. Poradnik. Lot. 2364/84. Poznań. 1983. 5. Lindstedt P.: Praktyczna diagnostyka maszyn i
jej teoretyczne podstawy. Wyd. Naukowe ASKON, Warszawa, 2002. 6. Olearczuk E., Sikorski M., Tomaszek
H.: Eksploatacja samolotów (elementy teorii). MON. Warszawa, 1978. 7. Podstawy Konstrukcji Maszyn pod
redakcją Zbigniewa Osińskiego. Wyd. Naukowe PWN SA. Warszawa, 2010. 8. Sikorski M., Jaźwiński J,:
Metody badań i modele eksploatacji techniki lotniczej. Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej.
Część 2. ITWL, Warszawa 1993. 1. Borgoń J., Jażwinski J.: Niezawodność eksploatacyjna i bezpieczeństwo
lotów. WKiŁ, Warszawa 1989. 2. Borgoń J., Jażwinski J., Sikorski M.,Ważyńska–Fiok K.: Niezawodność
statków powietrznych. ITWL, Warszawa 1992. 3. Sikorski M., Tomaszek H.: Efektywność eksploatacji
systemów lotniczych. Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej. Cz. 1. ITWL, Warszawa 1993. 4.
Dokumentacja techniczna i obsługowa statków powietrznych.
12. Opis kompetencji prowadzących zajęcia (np. publikacje, doświadczenie zawodowe, certyfikaty, szkolenia itp.
związane z treściami programowymi realizowanymi w ramach zajęć):
Wykład: Prowadzący zajęcia ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Posiada
wykształcenie w zakresie budowy i eksploatacji statków powietrznych. Ma co najmniej stopień naukowy
doktora. Jest autorem publikacji tematycznych z zakresu eksploatacji płatowców i silników lotniczych.
Laboratorium: Prowadzący zajęcia ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Posiada
wykształcenie w zakresie budowy i eksploatacji statków powietrznych.
13. Inne informacje:
brak

