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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot specjalnościowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 6 

Wymagania wstępne 

Matematyka / Fizyka / Metaloznawstwo / Kom-
puterowy zapis konstrukcji / Rysunek techniczny 
maszynowy / Wytrzymałość materiałów / Tech-
niki wytwarzania / Techniki informacyjne / Pro-
jektowanie form przemysłowych 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

  30   
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma elementarną wiedzę w zakresie zasad projektowania części maszyn i 
konstrukcji mechanicznych 

MiBM1_W15 

W02 
Ma wiedzę w zakresie tworzenia oraz analizy dokumentacji technicznej z 
elementami projektowania inżynierskiego przy wykorzystaniu programów 
graficznych i obliczeniowych 

MiBM1_W12 

W03 
Ma wiedzę dotyczącą materiałów wykorzystywanych w procesach wytwarza-
nia wyrobów i urządzeń technicznych obejmującą także proces zużycia w 
trakcie eksploatacji, ich badań oraz technologii kształtowania 

MiBM1_W11 

W04 
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie projektowania, 
wytwarzania, budowy i eksploatacji maszyn 

MiBM1_W08 

W05 
Ma podstawową wiedzę związaną z projektowaniem, prototypowaniem i 
technologią wytwarzania w zakresie wzornictwa przemysłowego 

MiBM1_W15 

W06 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą projektowania w zakresie pokrewnych 
dyscyplin: projektowania urządzeń, projektowania mebla, projektowania 
form przemysłowych, tworzenia nowych wzorów przemysłowych i wzorów 
unikatowych, projektowania przestrzennego 

MiBM1_W15 

W07 
Posiada wiedzę w zakresie współczesnych tendencji rozwoju szeroko rozu-
mianych mechaniki i projektowania oraz nowoczesnych technologii wytwa-
rzania 

MiBM1_W20 

W08 
Zna i studiuje publikacje i materiały związane z zagadnieniami w zakresie 
wzornictwa przemysłowego i unikatowego projektowania i prototypowania, 
konstrukcji mechanicznych 

MiBM1_W23 

W09 
Zna ogólny zakres problematyki związanej z technologiami projektowania, 
wytwarzania, symulacji i prototypowania stosowanymi we wzornictwie 
przemysłowym 

MiBM1_W10 

W10 
Posiada świadomość rozwoju w zakresie technik, materiałów i technologii 
stosowanych we wzornictwie przemysłowym (projektowanie, konstruowanie, 
prototypowanie, wytwarzanie) 

MiBM1_W19 

W11 
Zna zależności pomiędzy koncepcją rozwiązania projektowego i jej realizacją 
w zakresie podstawowych technologii i technik wytwarzania 

MiBM1_W23 

Umiejętności 

U01 
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w 
różnych językach; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać analizy i 
interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie 

MiBM1_U03 

U02 
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny 
na realizację zleconego zadania; potrafi ustalić harmonogram prac zapewnia-
jący dotrzymanie terminów 

MiBM1_U20 

U03 
Potrafi opracować prostą dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynier-
skiego oraz organizacyjnego i przygotować opracowanie zawierające omó-
wienie wyników 

MiBM1_U04 

U04 
Ma umiejętność samokształcenia się, w celu rozwiązywania i realizacji no-
wych zadań oraz podnoszenia kompetencji zawodowych 

MiBM1_U03 

U05 
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące 
rozwiązania techniczne, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi w 
zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn 

MiBM1_U10 

U06 

Potrafi ocenić przydatność 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 

U07 
Potrafi dobrać odpowiednie materiały inżynierskie, dla zapewnienia popraw-
nej eksploatacji maszyny 

MiBM1_U14 

U08 
Potrafi dostrzegać powiązania decyzji inżynierskich z obszarem pozatechnicz-
nym w tym dostrzegać aspekty środowiskowe, ekonomiczne, prawne 

MiBM1_U16 

U09 

Jest zdolny do przeprowadzenia analizy potrzeb i zachowań człowieka jako 
jednostki, funkcjonującej w określonych warunkach i konkretnym otoczeniu, 
a wyciągnięte wnioski potrafi uwzględnić w trakcie pracy nad projektem, 
tworząc funkcjonalny i przyjazny wzór przemysłowy 

MiBM1_U17 

U10 

Posiada umiejętność formułowania, werbalnego przekazania, logicznego 
argumentowania własnych idei projektowych, konstrukcyjnych i technik 
wytwarzania, ściśle związanych z opracowywaną dokumentacją techniczną 
nowego wzoru przemysłowego 

MiBM1_U05 
MiBM1_U07 

U11 
Umie świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu projektowego i kon-
strukcyjnego  w zakresie przekazu graficznego i prezentacji 

MiBM1_U04 
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U12 
Posiada umiejętność korzystania ze specjalistycznych programów kompute-
rowych wspomagających proces projektowania i konstruowania nowych 
wzorów użytkowych, a także ich prototypowania 

MiBM1_U09 

U13 
Potrafi dokonać wyboru właściwej techniki przekazu i realizacji zadania 
dotyczącego projektowanego wzoru przemysłowego 

MiBM1_U05 
MiBM1_U07 

U14 
Jest przygotowany do współdziałania w zespole projektantów zajmujących się 
nowym rozwiązaniem w zakresie wzornictwa przemysłowego 

MiBM1_U20 

U15 
Wykazuje umiejętności do pracy w zespole interdyscyplinarnym, złożonym z 
wielu specjalistów 

MiBM1_U20 

U16 
Posiada umiejętności do wykorzystania rysunku projektowego w ramach 
pracy nad nowym wzorem przemysłowym 

MiBM1_U04 

U17 
Wykorzystując rysunek prezentacyjny potrafi przedstawić koncepcję nowego 
wzoru przemysłowego 

MiBM1_U04 

U18 
Posiada podstawowe umiejętności w zakresie modelowania, prototypowania 
i makietowania nowych koncepcji projektowych, będących zalążkiem osta-
tecznych, nowych  wzorów przemysłowych 

MiBM1_U04 

U19 
Potrafi znaleźć rozwiązanie projektowe dotyczące nowego wzoru przemysło-
wego, prowadząc analizy, symulacje i syntezy rozwiązywanego problemu 

MiBM1_U12 

U20 
Posiada umiejętność sporządzenia opisu projektu nowego wzoru przemysło-
wego oraz innych opracowań, ze wskazaniem różnych źródeł, inspiracji, 
kontekstów 

MiBM1_U04 

U21 
Zna formy zachowań i potrafi publicznie zaprezentować projekt wzoru prze-
mysłowego, wykorzystując różnorodne środki prezentacji i promocji nowych 
produktów 

MiBM1_U05 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego doskonalenia (studia II i III stop-
nia, studia podyplomowe, kursy) co prowadzi do podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych 

MiBM1_K01 

K02 
Ma świadomość ważności i rozumie powiązania pomiędzy działalnością 
inżynierską a pozatechniczną, w aspekcie skutków oddziaływania na środowi-
sko i odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

MiBM1_K02 

K03 
Ma świadomość ważności profesjonalnego działania, przestrzegania zasad 
etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur i religii 

MiBM1_K03 

K04 
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podpo-
rządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania 

MiBM1_K04 

K05 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy ze zrozumieniem potrzeb 
społeczeństwa i praw rządzących środowiskiem naturalnym 

MiBM1_K05 

K06 
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie 
potrzebę przekazywania opinii publicznej w sposób zrozumiały informacji 
dotyczących osiągnięć związanych z kierunkiem studiów 

MiBM1_K06 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

laboratorium 

Wprowadzenie do zajęć projektowych. Krótki wykład o optymalizacji i metodach stosowa-
nych w projektowaniu. Zastosowania optymalizacji w projektowaniu, 
Omówienie zadań projektowych na cały semestr.  
Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu. 
Wydanie tematów projektów semestralnych. 
(czas łączny zajęć 2h) 

Optymalizacja nowego wzoru przemysłowego w zakresie metod wytwarzania – dobór meto-
dy wytwarzania z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i wielkości produkcji.  
(czas łączny zajęć 1x2h=2h) 

Optymalizacja nowego wzoru przemysłowego w zakresie kształtu konstrukcji – ocena kształ-
tu, ocena poziomu naprężeń przy obciążeniu statycznym przy zmianie kształtu rozważanej 
konstrukcji. 
(czas łączny zajęć 1x2h=2h) 

Kolokwium zaliczeniowe nr 1. 
(czas łączny zajęć 2h) 
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Optymalizacja nowego wzoru przemysłowego w zakresie dobranego materiału – ocena masy, 
własności mechanicznych, własności plastycznych, przy określonym poziomie obciążenia 
statycznego (ocena masy, naprężeń, obciążeń zewnętrznych powodujących uplastycznienie 
konstrukcji – obciążeń granicznych). Ocena wpływu materiału konstrukcji na nośność gra-
niczną konstrukcji obciążonej statycznie. 
(czas łączny zajęć 2x2h=4h) 

Kolokwium zaliczeniowe nr 2. 
(czas łączny zajęć 2h) 

Optymalizacja wymiarowo – kształtowa nowego wzoru przemysłowego w zakresie nośności 
granicznej. Ocena poziomu naprężeń granicznych. 
(czas zajęć 2x2h=4h) 

Kolokwium zaliczeniowe nr 3. 
(czas łączny zajęć 2h) 

Optymalizacja nowego wzoru przemysłowego w zakresie analizy nieciągłości elementów 
konstrukcyjnych – efekt karbu, ocena nośności granicznej w konstrukcji posiadającej otwory 
o regularnych kształtach, ocena wpływu wymiarów defektów i jego położenia na nośność 
graniczną konstrukcji. Wprowadzenie do mechaniki pękania i analizy obciążeń granicznych. 
(czas zajęć 4x2h=8h) 

Kolokwium zaliczeniowe nr 4. 
(czas łączny zajęć 2h) 

*) 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 

W03   X   X 

W04   X   X 

W05   X   X 

W06   X   X 

W07   X   X 

W08   X   X 

W09   X   X 

W10   X   X 

W11   X   X 

U01   X X X X 

U02   X X X X 

U03   X X X X 

U04   X X X X 

U05   X X X X 

U06   X X X X 

U07   X X X X 

U08   X X X X 

U09   X X X X 

U10   X X X X 

U11   X X X X 

U12   X X X X 

U13   X X X X 

U14   X X X X 
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U15   X X X X 

U16   X X X X 

U17   X X X X 

U18   X X X X 

U19   X X X X 

U20   X X X X 

U21   X X X X 

K01    X X X 

K02    X X X 

K03    X X X 

K04    X X X 

K05    X X X 

K06    X X X 

 
 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

laboratorium zaliczenie z oceną 

Uzyskanie co najmniej 50% punktów: 

 z 10 prac projektowych realizowanych i oddawanych w 
trakcie zajęć; 

 z 4 kolokwiów przeprowadzanych na zajęciach; 

 z projektu semestralnego. 
*) 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 
  30   

2.  Inne (konsultacje, egzamin)   2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

32 h 

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

1,3 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 18 h 

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

0,7 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 

2,0 ECTS 
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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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