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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-N1-MiBM-IMMiS-705 

Nazwa przedmiotu Kostrukcje spawane 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Welded constructions 

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 inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych 

Koordynator przedmiotu Dr inż. Andrzej Skrzypczyk 

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 7 

Wymagania wstępne 
Podstawy spawalnictwa, 
Materiałoznawstwo 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

9   9  
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat materiałów meta-
lowych stosowanych w mechanice i budowie maszyn. 

MiBM1_W11 

W02 

Ma uporządkowaną wiedzę na temat zagadnień związa-
nych z wytrzymałością materiałów, zna podstawowe 
wielkości opisujące ciała odkształcalne oraz metody 
prostych obliczeń wytrzymałościowych. 

MiBM1_W18 

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 świadomie wykorzystać oprogramowanie kompu-
terowe w obszarze mechaniki i budowy maszyn. 

MiBM1_U02 

U02 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i 
innych źródeł  w różnych językach, dotyczących spaja-
nia: potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ana-
lizy i interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uza-
sadniać opinie. 

MiBM1_U03 

U03 
Potrafi opracować dokumentację technologiczną doty-
czącą spajania i przygotować tekst zawierający omówie-
nie wyników realizacji tego zadania. 

MiBM1_U04 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształca-
nia się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia pody-
plomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodo-
wych, osobistych i społecznych 

MiBM1_K01 

K02 

Ma świadomość znaczenia i rozumie powiązanie pomię-
dzy działalnością inżynierską a pozatechniczną, w 
aspekcie skutków oddziaływania na środowisko i odpo-
wiedzialności za podejmowane decyzje. 

MiBM1_K02 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Zarys rozwoju konstrukcji spawanych w Polsce. Własności materiałów przezna-
czonych na konstrukcje spawane i zgrzewane. 

2. Dobór gatunku stali na konstrukcje spawane. Spoiny, zgrzeiny i złącza spajane 
jako elementy konstrukcji. 

3. Naprężenia własne i odkształcenia konstrukcji spawanych i zgrzewanych. 

4. Warunki pracy złączy spajanych w typowych warunkach obciążenia statycznego i 
dynamicznego. 

5. Projektowanie konstrukcji pracujących przy obciążeniach statycznych i zmęcze-
niowych. 

6. Normy i przepisy z zakresu obliczeń konstrukcji spawanych. Obliczanie nośności 
złączy. 

7. Technologiczność konstrukcji spawanych. Awarie konstrukcji spawanych. 

8. Kontrola jakości połączeń spajanych. 

zajęcia  
projektowe 

1. Oznaczanie złączy spawanych, zgrzewanych i lutowanych na rysunkach. 

2. Naprężenia i odkształcenia spawalnicze. 

3. Projekt węzła spawanego. 

4. Projektowanie i obliczenia wytrzymałościowe złączy spawanych łukowo. 

5. Projektowanie i obliczenia wytrzymałościowe złączy zgrzewanych oporowo. 
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6. Projektowanie i obliczenia wytrzymałościowe złączy lutowanych. 

7. Ocena jakości połączeń spawanych na podstawie badań nieniszczących. 
*) 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    

W02   X    

W03   X    

U01     X  

U02     X  

U03     X  

K01      X 

K02      X 

 
 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z trzech kolokwiów 
w trakcie zajęć. 

zajęcia pro-
jektowe 

zaliczenie z oceną 
Obecność na zajęciach. Uzyskanie co najmniej 50% punk-
tów z poszczególnych zadań projektowych. 

*) 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 
9   9  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2   2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

22 h 

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

0,9 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 28 h 

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

1,1 ECTS 

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

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

1 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2 ECTS 
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