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Nazwa i kod przedmiotu Methodology of Team Work, M:99211U0

Kierunek studiów Analityka gospodarcza, Mechanika i budowa maszyn

Poziom studiów II stopnia Typ przedmiotu obowiąkowy

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Mechaniczny -> Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Prod.

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Aleksandra Wiśniewska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Aleksandra Wiśniewska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0
Dodatkowe informacje:
Dopuszcza się realizację części (do 20%) zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych w ramach 
platformy eNauczanie. Możliwa jest również realizacja zdalna (eNauczanie) zaliczenia końcowego.

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat zasad pracy zespołowej oraz umiejętności niezbędnych do 
przygotowania projektu zespołu.

Efekty kształcenia/ 
uczenia się przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów

Student zna, rozumie i potrafi 
zastosować różne metody pracy z 
grupą w celu rozwiązywania 
istniejących problemów oraz 
stymulowania członków zespołu 
do efektywnej pracy.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach różnych modułów

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

Student rozumie złożoność relacji 
społecznych i potrafi nabytą 
wiedzę zastosować do określenia i 
modyfikowania swojej pozycji w 
grupie.

[SK2] Ocena postępów pracy
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązania problemów 
związanych z zawodem

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania

 [SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu 1. The idea of team project as a way to solve the encountered problems and implement the innovations. The 
CDIO education system. The team projects as elements of education system. The patterns of world team 
technical solutions. The possibilities to create the team projects within one or more educational fields at the 
university.

 

2. The conceiving of a concept of technical solution. The search in the databases, internet, journals. The 
development of the technical solution design. The design means as related to the type of technical problem. 
The implementation of technical solution. The possible implementation ways as related to the type of 
technical problem. The verification (operation) of technical solution. The possible ways of verification 
execution.

3. The distribution of team work among the team members. The choice of a leader. The definition of 
discussion way and choice of the best concepts. The acceptance of team project plan. The preparation of 
Gant time schedule. The characterization of necessary resources and ways to find them. The method of 
project execution. Tools and methods of project management – nets types 1 and 2, Value Added 
Management Method, Work Breakdown Structure etc.

4. The elaboration of way of project documentation. The intellectual property safety. The elaboration of an 
application for a patent or know-how. The idea commercialization. The setting up of the spinoff enterprise.

5. The ways do assess the contribution and work quality by the team members. The ways to present the 
solutions. The assessment methods
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów kształcenia

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
test of knowledge (in class or on-
line)

0.0% 0.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur
Uzupełniająca lista lektur
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Materials such as examples, case studies and other will be available on-line via Moodle.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


