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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-N1-MiBM-604 

Nazwa przedmiotu Komputerowe Wspomaganie Projektowania I 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Computer Aided Design I 
Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia niestacjonarne 

Zakres wszystkie 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn 

Koordynator przedmiotu Robert Molasy 

Zatwierdził  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot podstawowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 6 

Wymagania wstępne 
Komputerowy Zapis Konstrukcji, Pod-
stawy Konstrukcji Maszyn 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

  18   

 



 

2 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu informatyki, grafiki 
inżynierskiej i nowoczesnych technologii informacyjnych 
wspomagających rozwiązywanie różnego rodzaju za-
gadnień inżynierskich związanych z mechaniką i budową 
maszyn 

MiBM1_W05 
 

W02 

Ma wiedzę w zakresie tworzenia oraz analizy dokumen-
tacji technicznej z elementami projektowania inżynier-
skiego przy wykorzystaniu programów graficznych i obli-
czeniowych.  

MiBM1_W12  

 

W03 

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad projekto-
wania części maszyn i konstrukcji mechanicznych, wyko-
rzystywanych w mechanice i budowie maszyn, a także 
zna zasady ich doboru i oceny wytrzymałości.  

MiBM1_W19  

 

Umiejętności 

U01 
Potrafi dobrać odpowiednie materiały inżynierskie, dla 
zapewnienia poprawnej eksploatacji maszyny \ 

MiBM1_U14  

 

U02 
Potrafi wykonać projekt elementów maszyn z wykorzy-
staniem oprogramowania CAD/CAM.  

MiBM1_U19  

 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni tech-
nicznej i rozumie potrzebę przekazywania opinii publicz-
nej w sposób zrozumiały informacji dotyczących osią-
gnięć związanych z kierunkiem studiów mechanika i 
budowa maszyn.  

MiBM1_K06  

 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

laboratorium 

1. Tworzenie złożenia z części. Wiązania proste 

2. Tworzenie złożenia z części. Wiązania złożone 

3. Połączenia gwintowane (wyciąganie po ścieżce i wyciąganie po profilach). 

4. DimExpert Wymiarów. 

5-6 Tworzenie modelu 3D wszystkich nieznormalizowanych elementów urządzenia 
(konstrukcji). 

7. Dobór znormalizowanych elementów z bazy części zawartych w programie (Tool-
Box). 

8-9. Wykonanie złożenia urządzenia (konstrukcji) ze wszystkich elementów (znorma-
lizowane i nieznormalizowane). 

10. Badanie ruchu urządzenia (konstrukcji) 

11. Widok rozstrzelony. Modyfikacja poszczególnych elementów w złożeniu. 

12. Wykonanie rysunku złożeniowego urządzenia ze specyfikacją części składowych 

13-14. Wykonanie rysunków wykonawczych wszystkich elementów urządzenia (kon-
strukcji) 

15. Kolokwium sprawdzające 
*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X X   

W02   X X   

W02   X X   
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U01   X X   

U02   X X   

K01      X 

 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

laboratorium zaliczenie z oceną 
Obecność na zajęciach. Zaliczenie na co najmniej 50% zło-
żenia konstrukcji, rysunku złożeniowego i wszystkich rysun-
ków wykonawczych. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

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

h 
  18   

2.  Inne (konsultacje, egzamin)   2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

20 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

0,8 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 30 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

1,2 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

50 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

2 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2 ECTS 

 
LITERATURA 
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