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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

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

Nazwa przedmiotu 
Wprowadzenie do programowania systemów ob-
róbki laserowej i plazmowej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim 
Introduction to programming of laser and plasma 
systems 

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 
komputerowo wspomagane technologie laserowe i pla-
zmowe 

Jednostka prowadząca przedmiot 
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Sys-
temów Laserowych 

Koordynator przedmiotu dr inż. Piotr Kurp 

Zatwierdził  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot specjalnościowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 7 

Wymagania wstępne Laserowe Technologie Przemysłowe I 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

9  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 szczegółową wiedzę na temat technik wytwarzania 
części maszyn, w tym technik ubytkowych, bezubytko-
wych, metod spajania materiałów uwzględniając przy 
tym technologie przyrostowe, laserowe, zagadnienia 
szybkiego prototypowania oraz inżynierię odwrotną, 
posiada także podstawową wiedzę na temat budowy 
różnego rodzaju systemów służących do obróbki i kształ-
towania materiałów. 

MiBM1_W10 

W03 

Ma wiedzę w zakresie tworzenia oraz analizy dokumen-
tacji technicznej z elementami projektowania inżynier-
skiego przy wykorzystaniu programów graficznych i obli-
czeniowych.  
Ma wiedzę na temat niekonwencjonalnych metod obrób-
ki różnego rodzaju materiałów, w tym przy wykorzystaniu 
technologii laserowych, plazmowych i innych uwzględ-
niając przy tym zagadnienia związane z konstrukcją 
systemów służących do tego rodzaju celów.  

MiBM1_W12 
MiBM1_W20 

Umiejętności 

U01 

Potrafi świadomie wykorzystywać oprogramowanie 
komputerowe w obszarze mechaniki i budowy maszyn. 
Potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny w 
obszarze mechaniki i budowy maszyn i dobrać do tego 
celu odpowiednie maszyny i urządzenia.   

MiBM1_U02 
MiBM1_U08 

U02 

Potrafi zaprojektować zgodnie ze specyfikacja układ 
mechaniczny z zastosowaniem komputerowego wspo-
magania projektowania maszyn, potrafi ocenić przydat-
ność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwią-
zania prostego zadania inżynierskiego o charakterze 
praktycznym w zakresie projektowania, wytwarzania i 
eksploatacji maszyn oraz wybrać i zastosować właściwą 
metodę i narzędzia.  

MiBM1_U09 

U03 
Potrafi wykonać projekt elementów maszyn z wykorzy-
staniem oprogramowania CAD/CAM.  

MiBM1_U19 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego doskonale-
nia (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy) co 
prowadzi do podnoszenia kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych. 

MiBM1_K01 

K02 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, 
rozumie konieczność podporządkowania się zasadom 
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania.  

MiBM1_K04 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

Numeryczne sterowanie obrabiarek. Uwagi historyczne. Stan aktualny. 
Podstawowe rozkazy i struktura kodu G. 
Implementacja systemu sterowania dla obrabiarki laserowej – struktura i podstawowe 
rozkazy, układy współrzędnych. 
Rozkazy sterujące trajektorią głowicy. 
Rozkazy do sterowania procesami cięcia, drążenia i znakowania. 
Rozkazy do sterowania procesami spawania i obróbki powierzchniowej. 
Rozkazy do sterowania procesami napawania. 
Kolokwium zaliczeniowe. 

laboratorium 

Wstępne zapoznanie się z oprogramowaniem do generacji kodów CNC – urucha-
mianie, funkcje myszy i klawiatury. Wybór systemu laserowego do obróbki. Import 
danych z programów CAD. Manipulacja elementami w trzech wymiarach. Generacja 
krawędzi. Orientacja wektorów normalnych. Ustalenie trajektorii cięcia. Sygnalizacja 
kolizji. Korekta trajektorii –unikanie kolizji. Import samodzielnie sporządzonego ry-
sunku elementu. Generacja krawędzi. Orientacja wektorów normalnych. Ustalenie 
trajektorii. Wykrycie kolizji. Korekta trajektorii. Generacja kodu CNC.  
Zaliczenie projektów. Ocena końcowa 

*) 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  X  

W03   X  X  

U01     X  

U02     X  

U03       

K01      X 

K03      X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie minimum 50% punktów ze sprawdzianu pisem-
nego obejmującego treści wykładów. 

laboratorium zaliczenie z oceną 
Zaliczenie indywidualnie wykonanych zadań laboratoryj-
nych. 50%. Obecność na zajęciach. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
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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  18   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2  2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

31 h 

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

1,2 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 44 h 

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

1,8 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  75 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3 ECTS 

 
 
LITERATURA 

 

1. Instrukcje opisujące funkcje i działanie systemu programowania obróbki laserowej CNC TruTops 
(dostępne w formie elektronicznej) 


