
Badania operacyjne Operations Research

semestr (x egzamin,   + zaliczenie,   # projekt) punkty
ECTSrazem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminarium

VI 30+ 14  16   3.0
razem  14  16   3.0
Teoria grafów i sieci - K_U03, K_U17, K_W02, K_W10
Podstawy optymalizacji - K_U03, K_U17, K_W02

- wykład z prezentacją multimedialną
- ćwiczenia rachunkowe
- ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem wybranych narzędzi komputerowych
- samodzielne studiowanie materiałów dostępnych w trybie e-learningowym

lp. Semestr VI
temat/tematyka zajęć

liczba godzin
wkł. ćw. lab. prj. sem.

1 Zagadnienia transportowe, metody rozwiązywania wybranych
zagadnień transportowych, praktyczne przykłady zastosowania. 2  4   

2 Problemy szeregowania zadań. 2  2   
3 Elementy teorii kolejek. 2  2   
4 Planowanie sieciowe: problemy deterministyczne i stochastyczne. 4  4   
5 Elementy optymalizacji wielokryterialnej. 2  2   
6 Elementy teorii gier decyzyjnych. 2  2   

Razem 14  16   

Ignasiak E. (red.): Badania operacyjne. WNT, Warszawa 1997
Giaro K. Szeregowanie zadań metodami kolorowania grafów. 2003

J. Leung: Handbook of scheduling, Algorithms, models and performance analysis, Chapman&Hall, 2004.
Philip D. Straffin. Teoria gier. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004

Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

E1
Potrafi formułować problemy decyzyjne w postaci zadań
optymalizacji; rozwiązywać wybrane problemy decyzyjne za
pomocą
wybranych narzędzi komputerowych

K_U07

E2
Zna modele i metody badań operacyjnych oraz ich praktyczne
wykorzystanie na przykładzie problemów praktycznych z różnych
dziedzin

K_W05, K_W08

Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie: zaliczenia pisemnego w postaci testu wiedzy oraz zaliczenia
ćwiczeń laboratoryjnych. W teście oceniane są odpowiedzi poprawne, brak odpowiedzi poprawnych i
odpowiedzi błędne. Maksymalna liczba punktów za poprawną odpowiedź na pojedyncze pytanie testowe
wynosi 1. Podczas testu nie można korzystać z żadnych materiałów, chyba, że wykładowca zdecyduje
inaczej i poinformuje o tym studentów. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia pisemnego w formie testu jest
zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych . Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia pisemnego: uzyskanie
więcej niż połowy maksymalnej sumarycznej liczby punktów z odpowiedzi na pytania testowe. Zaliczenie
ćwiczeń laboratoryjnych jest przeprowadzane na podstawie wykonanych sprawozdań z poszczególnych
części materiału realizowanego na ćwiczeniach. Ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wystawiana jest
jako średnia ważona z ocen uzyskanych ze sprawozdań z poszczególnych części materiału. Warunek
konieczny do uzyskania zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych: uzyskanie z każdej części materiału
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Autor dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz
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 realizowanego na ćwiczeniach oceny nie mniejszej niż 3.0. Dopuszczalne są dwie nieobecności na
ćwiczeniach - w przypadku większej liczby nieobecności przeprowadza się oddzielne oceniania na
konsultacjach lub student otrzymuje indywidualne zadanie do wykonania (obejmujące partię materiału z
ćwiczeń, na których był nieobecny).

SEMESTR 6

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 14 0.1
Udział w laboratoriach 16 0.4
Udział w ćwiczeniach 0 0
Udział w projektach 0 0
Udział w seminariach 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 7 0.5
Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 20 1
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   
Samodzielna realizacja projektu   
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach   
Przygotowanie do egzaminu   
Przygotowanie do zaliczenia 32 1
Udział w egzaminie / kolokwium   
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 89 3
Zajęcia z udziałem nauczycieli 30 0.5
Zajęcia powiązane z działalnością naukową 57 2
Zajęcia o charakterze praktycznym 36 1.4

 

Bilans ECTS
(nakład pracy
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dr hab. inż. Zbigniew Tarapata dr hab. inż. Nowicki Tadeusz
  tytuł, stopień naukowy, imię, NAZWISKO, podpis    tytuł, stopień naukowy, imię, NAZWISKO, podpis  

  
  

dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz  
  tytuł, stopień naukowy, imię, NAZWISKO, podpis   


