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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-S1-IST-703b 

Nazwa przedmiotu Obróbka ubytkowa 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Metal removal process 

Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 

Zakres wszystkie 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii 

Koordynator przedmiotu dr hab. inż. Sławomir Błasiak, prof. PŚk. 

Zatwierdził  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu wybieralny 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 7 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

15  15   
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EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu informatyki, grafiki 
inżynierskiej, nowoczesnych technologii informacyjnych. 

IST1_W04 

W02 

Ma elementarną wiedzę w zakresie maszynoznaw-
stwa,elektrotechniki, elektroniki, automatyki dla formuło-
waniai rozwiązywania prostych problemów technicznych 
wtransporcie. 

IST1_W06 

W03 
Ma podstawową wiedzę z metrologii, oraz technologii-
maszyn (w tym technologii ubytkowych ibezubytkowych) 
oraz technologii produkcyjnych wtransporcie. 

IST1_W15 

Umiejętności 

U01 

Potrafi korzystać ze źródeł literaturowych polskichi obco-
języcznych w wersji drukowanej i elektronicznej, wtym w 
Internecie i z baz danych oraz narzędzikomunikacji elek-
tronicznej, integrować je, dokonać ichinterpretacji, w celu 
wyrażania swoich opinii i uwag. 

IST1_U01 

U02 

Potrafi poprawnie i zrozumiale wypowiadać się na dany-
temat (w mowie i w piśmie), potrafi dokonać analizy isyn-
tezy uzyskanych wyników badań i pomiarów; potrafipro-
wadzić dokumentację techniczną. 

IST1_U04 

U02 

Potrafi projektować, analizować budowę i eksploato-
waćśrodki transportu, maszyny robocze i urządzenia 
orazinstalować, konfigurować, obsługiwać i diagnozować 
je. 

IST1_U10 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie-
nowoczesnych procesów i technologii w transporcie. 

IST1_K01 

K02 
 

Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacjiza-
wodowych i zna możliwości ich podnoszenia (poprzez-
studia drugiego i trzeciego stopnia, studiapodyplomowe, 
kursy zawodowe). 

IST1_K07 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

Przegląd działów i grup obrabiarek. Budowa, możliwości technologiczne i zastoso-
wanie obrabiarek.Budowa, możliwości technologiczne, zastosowanie i programowa-
nie obrabiarek CNC. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. 
Znaczenie i rola obróbki ubytkowej w procesach produkcyjnych. Istota obróbki wióro-
wej i ściernej, obróbki erozyjnej i hybrydowej, metody obróbki materiałów.  
Podstawowe technologiczne, geometryczne i kinematyczne pojęcia i wielkości cha-
rakteryzujące proces obróbki wiórowej i ściernej. Związek obróbki skrawaniem z ja-
kością technologiczną wyrobów.Kierunki rozwoju obróbki ubytkowej. 
Współczesne narzędzia skrawające do obróbki materiałów. Nowoczesne materiały 
na ostrza skrawające oraz tendencje rozwojowe w konstrukcji narzędzi. 
Sposoby i zastosowanie obróbki wiórowej w produkcji części maszyn i urządzeń: 
toczenie, frezowanie, wiercenie i rozwiercanie, przeciąganie. Obróbka wiórowa szyb-
kościowa. Sposoby i zastosowanie obróbki ściernej w produkcji części maszyn i 
urządzeń. Proces produkcyjny i technologiczny. Struktura procesu technologicznego. 
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laboratorium 

Regulamin ćwiczeń, zasady realizowania i zaliczania ćwiczeń. Wprowadzenie do 
laboratorium z Obróbki ubytkowej. Wykonanie następujących ćwiczeń laboratoryj-
nych: 
1. Budowa tokarek konwencjonalnych i CNC. Metody kształtowania części maszyn 

w wykorzystaniem obróbki tokarskiej. Obróbka powierzchni zewnętrznych i we-
wnętrznych. 

2. Budowa frezarek konwencjonalnych i CNC. Metody kształtowania części ma-
szyn w wykorzystaniem obróbki frezarskiej. Frezowanie powierzchni płaskich. 

3. Frezowanie kanałków i rowków pod wpusty. 
4. Wykonywanie otworów metodą wiercenia. Wytaczanie i rozwiercanie otworów. 
5. Budowa szlifierek. Szlifowanie wałków. Szlifowanie otworów. Szlifowanie płasz-

czyzn. 
6. Systemy mocowania narzędzi. 

 
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 50% punktów z kolokwium zaliczeniowego 

laboratorium zaliczenie z oceną 
Obecność na zajęciach. Uzyskanie, co najmniej 50% punk-
tów z końcowego kolokwium zaliczeniowego. Uzyskanie 
pozytywnych ocen ze wszystkich sprawozdań. 

 
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 
15  15   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2  2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

34 h 

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

1,4 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 16 h 
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6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

0,6 ECTS 

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

25 h 

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  
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