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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 

 

Kod modułu 

 Nazwa modułu Systemy certyfikacji w elektrotechnice  

Nazwa modułu w języku angielskim 

 Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 
 

 

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

Kierunek studiów Elektrotechnika 

Poziom kształcenia II stopień 
(I stopień / II stopień) 

Profil studiów ogólno akademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów niestacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalność Elektronika przemysłowa i energoelektronika 
Jednostka prowadząca moduł Katedra Energoelektroniki 
Koordynator modułu dr hab. inż. Stanisław Gad 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

Przedmiot specjalnościowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status modułu  nieobowiązkowy 
(obowiązkowy / nieobowiązkowy) 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

III 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

semestr zimowy 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstępne  
(kody modułów / nazwy modułów) 

Egzamin  nie 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 18     

 



C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o systemach jakości 
towarów i usług w gospodarce wolnorynkowej, zasadach certyfikacji i homologacji wyrobów 
elektrotechnicznych. 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
student, który zaliczył przedmiot: 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 

ma wiedzę z zakresu systemów jakości wyrobów i 
usług w gospodarce wolnorynkowej W 

K_W07 
K_W09 
K_W10 

T2A_W04 
T2A_W08 
T2P_W01 

W_02 

ma podstawową wiedzę z zakresu certyfikacji i 
homologacji wyrobów w UE W 

K_W08 
K_W09 
K_W10 

T2A_W04 
T2A_W08 
T2P_W01 

W_03 

ma wiedze z zakresu obowiązujących norm 
(dyrektyw UE) oraz regulaminów EKG ONZ W 

K_W08 
K_W09 
K_W10 

T2A_W04 
T2A_W07 
T2P_W01 

U_01 

potrafi oceniać wymagania i stosować zasady 
dyrektyw UE W 

K_U03 
K_U07 
K_U12 

T2A_U10 
T2A_U11 
T2A_U13 

U_02 

potrafi analizować wymagania i posługiwać się 
dokumentami normatywnymi w UE 

W 
K_U05 
K_U12 

T2A_U14 
T2A_K02 

U_03 

potrafi opracować Księgę Jakości dla 
przedsiębiorstwa lub laboratorium badawczego 

W 
K_U05 
K_U08 

T2A_U08 
T2A_U19 

K_01 

rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się w 
realizacji „Systemów Jakości” w gospodarce 
wolnorynkowej 

W K_K01 T2A_K01 

K_02 

ma świadomość konieczności poprawnego 
funkcjonowania systemów jakości w UE 

W K_K02 
T2A_K02 
T2A_K05 

……    

  
Treści kształcenia: 
 

1. Treści kształcenia w zakresie wykładu  

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 System oceny jakości wyrobów i usług w Polsce realizowany przez Centralne 
Biuro Jakości Wyrobów (certyfikacja wyrobów, certyfikaty jakości). Działalność 
międzynarodowa CBJW (Międzynarodowy System Certyfikacji Wyrobów 
Elektrotechnicznych IECEE, udział CBJW w pracach komitetu technicznego 
ISO oraz ISO/CASCO oraz EOTC i EUROLAB). 

W_01 
K_01 

2 Certyfikacja jako środek budowy zaufania w Europie. Polskie Centrum Badań i 
certyfikacji (ustawa z dnia 03.04.1994, procedury i zasady przyznawania 
certyfikatów, znak bezpieczeństwa „B”). Systemy Zarządzania Jakością – 
normy ISO 9000 i ISO 14000. 

W_01 
K_02 

3 Akredytacja Laboratoriów Badawczych. Księga Jakości jako podstawowy 
dokument jakości (deklaracja polityki jakości, systemy zapewnienia jakości). 
Dokumentacja systemu jakości w laboratoriach akredytowanych według 
normy ISO 17025 (struktura organizacyjna, personel, pomieszczenia i 
wyposażenie). 

W_01 
W_02 

4 Znak CE – odpowiedzialność producenta i dystrybutora. Dyrektywy nowego i 
globalnego podejścia. Kroki prowadzące do oznakowania na wyrobach CE. 
Moduły oceny zgodności według koncepcji globalnej. 

W_01 
W_02 
W_03 



5 Dyrektywy starego podejścia – sektorowe. Zasady badań. Homologacja 
wyrobów w gospodarce wolnorynkowej. Laboratoria akredytowane, 
autoryzowane i notyfikowane. Zadana instytucji homologacyjnej. Regulaminy 
EKG ONZ oraz dyrektywy UE.  

W_03 
U_02 

6 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – dyrektywa 89/336/EWG, 
dyrektywa 2004/104 WE. Regulamin nr 10 EKG ONZ.  

W_02 
U_02 

7 
Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EWG oraz 93/68/EWG. Wymagania w 
zakresie aparatury i osprzętu elektrycznego. 

W_01 
W_03 
U_02 
U_03 

8 
Urząd ochrony konkurencji i konsumentów. Zadania UOKIK – struktura 
organizacyjna. 

W_01 
W_03 
U_02 
U_03 

9 

Zaliczenie przedmiotu. 

W_01 
W_03 
U_02 
U_03 

 
Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Sprawdzian pisemny przeprowadzony podczas zajęć wykładowych. 

W_02 Sprawdzian pisemny przeprowadzony podczas zajęć wykładowych. 

W_03 . 

U_01  

U_02  

U_03  

K_01  

K_02  

……  

 



NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywności 
obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 18 
2 Udział w ćwiczeniach  
3 Udział w laboratoriach  
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 7 
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udział w egzaminie  
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
25 

(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

1 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań  
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji (projekt biznesowy)  
18 Przygotowanie do zaliczenia końcowego 10 
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 30 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 
pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

1 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  55 
23 Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
2 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi  

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
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