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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów

Status przedmiotu 

Język prowadzenia zajęć

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr

Wymagania wstępne
Matematyka 1, Matematyka 2, Metody 
numeryczne

Egzamin (TAK/NIE)

Liczba punktów ECTS

Forma
prowadzenia zajęć

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne

Liczba godzin
w semestrze 18 0 18 0 0



EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria
Symbol
efektu

Efekty kształcenia
Odniesienie do

efektów 
kierunkowych

Wiedza

W01
Ma uporządkowan  wiedzę w zakresie zastosowania ą̨
metod optymalizacji. 

ELE1_W01,
ELE1_W06

W02
Zna zasady budowy algorytmów obliczeniowych dla po-
znanych metod optymalizacji.

ELE1_W01,
ELE1_W06

W03
Zna metodyk  doboru odpowiednich metod optymalizacjię̨
do postawionego problemu. 

ELE1_W01,
ELE1_W06

W04
Zna zasady zastosowania i wykorzystania algorytmów 
genetycznych i ewolucyjnych w problemach optymaliza-
cji. 

ELE1_W01,
ELE1_W06

Umiejętności
U01

Potrafi wykorzystywać wiodące narzędzia numeryczne 
do dokonywania obliczeń wybranymi metodami optymali-
zacji.

ELE1_U08,
ELE1_U09,

U02
Potrafi dokonać obliczeń komputerowych z wykorzysta-
niem algorytmów optymalizacji.

ELE1_U08,
ELE1_U09,

Kompetencje 
społeczne

K01
Rozumie potrzeb  i zna możliwości ciągłego dokształcaę̨ -
nia si .ę̨

ELE1_K01

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma 
zajęć*

Treści programowe

wykład

1.
Inżynieryjne zastosowania optymalizacji. Opis problemu optymalizacji. 
Klasyfikacja problemów optymalizacji. Techniki optymalizacji klasycznej 
dla problemów jednowymiarowych.

2.
Klasyczne techniki optymalizacji wielowymiarowej dla problemów bez 

ograniczeń oraz z ograniczeniami równościowymi i nierównościowymi.

3. Programowanie liniowe.

4.
Jednowymiarowe programowanie nieliniowe (na kierunku) z wykorzystaniem 

metod eliminacji i interpolacji.

5.
Programowania nieliniowe. Metody bezpośredniego poszukiwania oraz 

spadkowe dla problemów wielowymiarowych bez ograniczeń.

6.
Programowanie nieliniowe. Metody pośrednie i bezpośredniego 
poszukiwania dla problemów z ograniczeniami.

7. Programowanie dynamiczne.
8. Problem sterowania optymalnego, kryteria i metody.

9.
Nowoczesne metody optymalizacji. Algorytmy genetyczne, optymalizacja 
roju cząstek, optymalizacja kolonii mrówek, sieci neuronowe. Optymalizacja
systemów rozmytych.

laboratorium

1-2.
Realizacja zadań optymalizacji z wykorzystaniem metod klasycznych i 
wybranego narzędzia do obliczeń symbolicznych.

3-4.
Realizacja zadań optymalizacji z użyciem metod programowania 
nieliniowego dla problemu bez ograniczeń z wykorzystaniem wybranego 
języka programowania.

5-6.
Realizacja zadań optymalizacji z użyciem metod programowania 
nieliniowego dla problemu z ograniczeniami przy użyciu wybranego języka
programowania.

7-9.
Realizacja zadań problemu optymalizacji z wykorzystaniem wybranej 
nowoczesnej metody optymalizacji i wybranego języka programowania.

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Symbol
efektu

Metody sprawdzania efektów uczenia się 

Egzamin 
ustny

Egzamin 
pisemny

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne

W01 X

W02 X

W03 X

W04 X

U01 X

U02 X

K01 X

A.
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FORMA I WARUNKI ZALICZENIA

Forma 
zajęć*

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

wykład
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów w trakcie 
zajęć

laborato-
rium

Uzyskanie co najmniej 50% punktów z zadań realizowanych
na zajęciach

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć 

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Bilans punktów ECTS

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta
Jed-

nostka

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

h
18 18

3. Inne (konsultacje, egzamin)* 2 2 h

4.
Razem przy bezpośrednim udziale
nauczyciela akademickiego 40 h

5.
Liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje przy bezpośrednim udziale
nauczyciela akademickiego

1,6 ECTS

6. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 60 h

7.
Liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach samodzielnej pracy 2,4 ECTS

8.
Nakład pracy związany z zajęciami
o charakterze praktycznym 18 h

9.
Liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym

1,8 ECTS

10.
Sumaryczne godzinowe obciążenie pracą 
studenta 100 h

11.
Punkty ECTS za moduł

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta
4

* wszelkie formy weryfikacji efektów, w tym egzaminy oraz nie więcej niż 2 godziny konsultacji dla każdej formy zajęć
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