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    Załącznik nr 2 do SIWZ 

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na studiach wyższych,  
doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających 

 
A. Ogólny opis przedmiotu  

Nazwa pola Komentarz 
Nazwa przedmiotu  Automatyka i robotyka – SCADA 

Automatics and robotics - SCADA 
Jednostka oferująca 
przedmiot 

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej 

Jednostka, dla której 
przedmiot jest oferowany 

Wydział Chemii, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej 
oraz Wydział Matematyki i Informatyki  
Projekt KLUCZ  

Kod przedmiotu  0600-K-S/ARSC 
Kod ISCED 0531 
Liczba punktów ECTS 2 
Sposób zaliczenia zaliczenie bez oceny 
Język wykładowy Język polski 
czy przedmiot może być 
wielokrotnie zaliczany 

Nie 

Przynależność przedmiotu do 
grupy przedmiotów  

Przedmiot do wyboru  

Całkowity nakład pracy 
studenta/słuchacza studiów 
podyplomowych/uczestnika 
kursów dokształcających 

Nakład pracy uczestnika kursu: 30 godz.: 
1. 21 kontaktowych, 
2. 9 godzin przygotowanie indywidualne do zajęć (zadania indywidualne, 

studiowanie literatury), 
całkowity czas nakładu pracy studenta to 30h 
30h:30h/ECTS  = 1 ECTS 

Efekty kształcenia – wiedza 
 

W1: posiada wiedzę konieczną do zrozumienia typowych procesów 
technologicznych 
W2: orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach 
rozwojowych automatyki i robotyki 
EK_W03 

Efekty kształcenia – 
umiejętności 

U1: potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami 
programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo 
wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i 
weryfikacji elementów i układów i systemów elektronicznych 
U2: potrafi skompilować, uruchomić i testować napisany samodzielnie 
program komputerowy 
U3: zdobywa praktyczną umiejętność tworzenia aplikacji SCADA 
EK_U03 

Efekty kształcenia – 
kompetencje społeczne 

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia 
K2: potrafi pracować samodzielnie i w zespole 
EK_K03-EK_05 

Metody dydaktyczne Zajęcia w pracowni komputerowej 
Wymagania wstępne Wiedza obejmująca podstawy programowania  
Skrócony opis przedmiotu Przedmiotem kursu jest praktyczne zaznajomienie uczestników z 

obsługą systemu SCADA (ang. Supervisory Control And Data 
Aquisition) wykorzystując posiadane przez uczelnię oprogramowanie 
Wonderware InTouch. Oprogramowanie tego typu jest powszechnie 
wykorzystywane do nadrzędnego sterowania, wizualizacji i 
monitorowania pracy maszyn i procesów technologicznych w 
przemyśle, z reguły we współpracy z przemysłowymi sterownikami 
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PLC. Uczestnicy poznają podstawowe funkcje pakietów SCADA takie 
jak tworzenie interaktywnych obiektów graficznych wizualizujących 
stany poszczególnych elementów procesu technologicznego, obsługę 
stanów alarmowych, wizualizację danych procesowych (trendy, trendy 
historyczne). 

Pełny opis przedmiotu Zajęcia prowadzone są w pracowni komputerowej. W ramach zajęć 
omawiane są następujące zagadnienia 
1. Wprowadzenie, opis pakietów SCADA 
2. Tworzenie projektu 
3. Tworzenie elementów graficznych 
4. Tworzenie animacji 
5. Wyświetlanie przebiegów czasowych 
6. Generowanie raportów 
7. Konfiguracja uprawnień operatorskich 

Literatura Literatura: 
1) Stuart A. Boyer, "Scada: Supervisory Control And Data Acquisition" 
2) David Bailey, Edwin Wright, "Practical SCADA for Industry"  

Metody i kryteria oceniania zal: na podstawie obecności i aktywności na zajęciach 
Praktyki zawodowe w ramach 
przedmiotu 

Nie przewidziano. 

 


