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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 

WP1_W06 

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

WP1_W07 

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 

WP1_W08 

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

WP1_W09 

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

WP1_W25 

W06 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą projektowania w zakresie pokrewnych 
dyscyplin: architektury wnętrz, komunikacji wizualnej, wystawiennictwa, 
projektowania mebla, projektowania form przemysłowych, tworzenia no-
wych wzorów przemysłowych i wzorów unikatowych, projektowania prze-
strzennego 

WP1_W26 

W07 
Posiada wiedzę w zakresie współczesnych tendencji rozwoju sztuki, wzornic-
twa, wzornictwa przemysłowego i architektury 

WP1_W28 

W08 
Zna i rozumie rozwój oraz historię osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych 
oraz technik pomocniczych w obszarze wzornictwa przemysłowego 

WP1_W29 

W09 
Zna i studiuje publikacje i materiały związane z zagadnieniami w zakresie 
wzornictwa przemysłowego i unikatowego projektowania i prototypowania 

WP1_W30 

W10 
Wykazuje się rozumieniem wpływu rozwoju procesów cywilizacyjno-
kulturowych na współczesność, potrafi przewidzieć wpływ zmian cywilizacyj-
nych i kulturowych na potrzeby zmian w zakresie wzornictwa przemysłowego 

WP1_W31 

W11 
Zna i śledzi osiągnięcia „szkół projektowych” oraz ich tradycję w zakresie 
rozwoju wzornictwa przemysłowego 

WP1_W32 

W12 
Zna ogólny zakres problematyki związanej z technologiami projektowania, 
wytwarzania, symulacji i prototypowania stosowanymi we wzornictwie 
przemysłowym 

WP1_W33 

W13 
Posiada świadomość rozwoju w zakresie technik, materiałów i technologii 
stosowanych we wzornictwie przemysłowym 

WP1_W34 

W14 
Zna zależności pomiędzy koncepcją rozwiązania projektowego i jej realizacją 
w zakresie podstawowych technologii i technik wytwarzania 

WP1_W36 

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 

WP1_U01 

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

WP1_U02 

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

WP1_U03 

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

WP1_U06 

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 

WP1_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 

WP1_U12 

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

WP1_U14 

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

WP1_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 

WP1_U21 
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U10 

Potrafi definiować problemy projektowe, konstrukcyjne oraz technologiczne 
w zakresie wzornictwa przemysłowego, wynikające z obserwacji potrzeb 
zarówno jednostki jak i społeczeństwa, co jest niezbędne do stworzenia 
poprawnego wzoru przemysłowego 

WP1_U22 

U11 

Potrafi realizować własne koncepcje projektowe, konstrukcyjne i technolo-
giczne w zakresie wzornictwa przemysłowego, dotyczące szeroko rozumiane-
go otoczenia człowieka, by tworzony wzór przemysłowy był „przyjazny” 
człowiekowi 

WP1_U23 

U12 

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

WP1_U24 

U13 
Umie świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu projektowego i kon-
strukcyjnego  w zakresie przekazu graficznego i prezentacji 

WP1_U25 

U14 
Posiada umiejętność korzystania ze specjalistycznych programów kompute-
rowych wspomagających proces projektowania i konstruowania nowych 
wzorów użytkowych, a także ich prototypowania 

WP1_U26 

U15 
Potrafi dokonać wyboru właściwej techniki przekazu i realizacji zadania 
dotyczącego projektowanego wzoru przemysłowego 

WP1_U27 

U16 
Ma umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji o metodzie realizacji 
projektu w zakresie tworzenia i opracowywania nowego wzoru przemysło-
wego 

WP1_U28 

U17 
Jest przygotowany do współdziałania w zespole projektantów zajmujących się 
nowym rozwiązaniem w zakresie wzornictwa przemysłowego 

WP1_U29 

U18 
Wykazuje umiejętności do pracy w zespole interdyscyplinarnym, złożonym z 
wielu specjalistów 

WP1_U30 

U19 
Posiada umiejętności do wykorzystania rysunku projektowego w ramach 
pracy nad nowym wzorem przemysłowym 

WP1_U31 

U20 
Wykorzystując rysunek prezentacyjny potrafi przedstawić koncepcję nowego 
wzoru przemysłowego 

WP1_U32 

U21 
Posiada podstawowe umiejętności w zakresie modelowania, prototypowania 
i makietowania nowych koncepcji projektowych, będących zalążkiem osta-
tecznych, nowych  wzorów przemysłowych 

WP1_U33 

U22 

Potrafi śledzić ciągły rozwój technik przekazu projektowego i ćwiczyć umie-
jętność ich wykorzystania w procesie ciągłego samorozwoju, jak również 
potrafi je zaadoptować w trakcie pracy nad projektem z zakresu wzornictwa 
przemysłowego 

WP1_U34 

U23 

Posiada doświadczenie w tworzeniu własnych koncepcji projektowych i 
wzorów przemysłowych, wynikających z rozumienia potrzeb społecznych, 
zmian cywilizacyjnych i kulturowych, by nowe wzory przemysłowe spełniały 
stawiane im wymagania 

WP1_U35 

U24 
Tworząc nowy wzór przemysłowy, potrafi odpowiedzieć projektowo na 
potrzeby użytkownika, uwarunkowania funkcjonalne, materiałowe i techno-
logiczne 

WP1_U36 

U25 
Potrafi znaleźć rozwiązanie projektowe dotyczące nowego wzoru przemysło-
wego, prowadząc analizy, symulacje i syntezy rozwiązywanego problemu WP1_U37 

U26 
Posiada umiejętność sporządzenia opisu projektu nowego wzoru przemysło-
wego oraz innych opracowań, ze wskazaniem różnych źródeł, inspiracji, 
kontekstów 

WP1_U38 

U27 
Zna formy zachowań i potrafi publicznie zaprezentować projekt wzoru prze-
mysłowego, wykorzystując różnorodne środki prezentacji i promocji nowych 
produktów 

WP1_U40 

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 

WP1_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 

WP1_K02 

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

WP1_K03 

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

WP1_K04 

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

WP1_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 „Wzornictwo prze-
mysłowe” 

WP1_K06 

K07 
Umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne 
informacje WP1_K07 
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K08 
Samodzielnie poszukuje i podejmuje zadania projektowe z zakresu wzornic-
twa przemysłowego oraz potrafi organizować ich przebieg 

WP1_K08 

K09 

Umie wykorzystywać profesjonalną wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze 
w trakcie rozwiązywania zadań projektowych z zakresu wzornictwa przemy-
słowego oraz skutecznie kontrolować swoje zachowanie w sytuacjach stre-
sowych związanych z wykonywaniem zawodu 

WP1_K09 

K10 
Ma zdolność konstruktywnej krytyki prac z dziedziny wzornictwa przemysło-
wego, przy czym potrafi dostrzec aspekty etyczne i społeczne związane z 
wykonywaniem zawodu projektanta, w tym jego wpływ na środowisko 

WP1_K10 

K11 
Ma umiejętności efektywnego komunikowania się, prowadzenia negocjacji 
oraz organizacji i przygotowania pracy w ramach wspólnych projektów w 
zakresie wzornictwa przemysłowego 

WP1_K11 

K12 
Potrafi zaprezentować specjalistyczne zadania i projekty z zakresu wzornic-
twa przemysłowego w dość przystępnej formie, w trakcie kontaktów z przed-
stawicielami innych zawodów i dyscyplin 

WP1_K12 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Wprowadzenie do przedmiotu w zakresie projektowania form przemysłowych. 
2. Powstawanie wyrobu: 

 wprowadzenie pojęcia formy; 

 życie wyrobu; 

 właściwości wyrobu;  

 fazy powstawanie wyrobu. 

3. Metody syntezy formy przemysłowej: 

 zakres metod syntezy formy przemysłowej; 

 metody wariacji struktury przestrzennej wyrobu; 

 synteza formy przemysłowej w oparciu o metodę wariacji struktury elementów głów-
nych; 

 synteza formy przemysłowej dla dwóch lub trzech elementów głównych; 

 synteza formy przemysłowej w oparciu o metodę wariacji struktury z uwzględnieniem 
związków funkcjonalnych; 

 modelowanie struktury przestrzennej wyrobu;  

 omówienie przykładu praktycznego. 

4. Metody syntezy formy przemysłowej: 

 o wariacjach formy przemysłowej – wprowadzenie; 

 pojęcie powierzchni oddziaływania w strukturze przestrzennej; 

 synteza formy przemysłowej z wykorzystaniem metody wariacji powierzchni oddzia-
ływania; 

 synteza formy przemysłowej z wykorzystaniem metody wariacji formy; 
5. Przykład praktyczny dotyczący metod syntezy formy przemysłowej. 

6. Metody syntezy formy przemysłowej: 

 synteza formy przemysłowej z wykorzystaniem metody podziału formy przemysłowej; 

 zastosowanie metod syntezy formy;  

 o modelowaniu formy przemysłowej. 
7. Przykład praktyczny dotyczący metod syntezy formy przemysłowej. 

8. Czynniki formy przemysłowej: 

 o wymaganiach dotyczących formy przemysłowej; 

 o wzajemnych zależnościach cech podstawowych w formie przemysłowej; 

 o czynnikach projektowania wpływających na postać formy przemysłowej: projektant, 
producent, społeczeństwo, (krytycy przemysłowi); 

 o czynnikach produkcyjnych wpływających na postać formy przemysłowej: proces 
produkcyjny, możliwości realizacji procesu produkcyjnego, ekonomiczność produkcji 
w procesie produkcyjnym, racjonalne warunki pracy, wpływ ekonomiczności produkcji 
na określenie ostatecznego kształtu wyrobu, montaż elementów konstrukcyjnych 
wchodzących w skład formy przemysłowej. 
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9. Czynniki formy przemysłowej: 

 czynniki handlowe i dystrybucyjne wpływające na formę przemysłową; 

 czynniki użytkowe form przemysłowych wynikające z procesu użytkowania: forma wy-
robu, wykonalność, jakość spełnianej funkcji; 

 czynniki użytkowe form przemysłowych pochodzące od użytkownika: przegląd czynni-
ków, operacje zwyczajne, operacje dorywcze, czynniki subiektywne, środowisko użyt-
kowania. 

10. Destrukcja wyrobu jako czynnik kształtujący formę przemysłową. 

11. Wygląd zewnętrzy wyrobu formy przemysłowej: 

 pojęcie wyglądu – estetyka, spójność, ład; 

 elementy formy przemysłowej; 

 zestawienie elementów formy przemysłowej – rytm, proporcje, linie i powierzchnie, 
połączenia;  

 środki wyrazu formy przemysłowej – lekkość, masywność i stabilność, ruch. 

12. Omówienie przykładu praktycznego wybranej formy przemysłowej: 

 analiza problemu; 

 funkcje ogólne; 

 funkcje składowe; 

 nośniki funkcji; 

 struktura zasadnicza; 

 struktura przestrzenna; 

 forma ogólna;  

 forma elementów. 

projekt 

Wprowadzenie do zajęć projektowych.  
Omówienie zadań projektowych na cały semestr.  
Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu. 

Projekt nr 1: określenie właściwości rożnych wyrobów i faz powstawanie wyrobów – propo-
zycja modelu procesu projektowania z wyodrębnieniem faz powstawania wyrobu. 

Projekt nr 2: opracowanie struktury przestrzennej wybranego wyrobu z wykorzystaniem 
wariacji wzajemnego układu. 

Projekt nr 3: opracowanie struktury przestrzennej wybranego wyrobu z wykorzystaniem 
wariacji struktury elementów głównych. 

Kolokwium kontrolne (nr 1) 
Projekt nr 4: opracowanie struktury przestrzennej wybranego wyrobu z wykorzystaniem 
wariacji struktury z uwzględnieniem związków funkcjonalnych. 

Projekt nr 5: opracowanie struktury przestrzennej wybranego wyrobu z wykorzystaniem 
metody wariacji powierzchni oddziaływania, uwzględniając różne aspekty projektu i parame-
try zmienne wyrobu: liczba powierzchni oddziaływania elementów składowych wyrobu, 
układ elementów, wymiar elementów, geometria formy wyrobu). 

Projekt nr 6: opracowanie struktury przestrzennej wybranego wyrobu z wykorzystaniem tzw. 
koncepcji formy, proponując kształt przedmiotu (wyrobu) w postaci „prętów”, „powierzch-
ni”, „wariantu masywnego” oraz „kombinacji strukturalnych”, wykorzystując jako parametry 
zmienne liczbę i układ powierzchni oddziaływania. 

Kolokwium kontrolne (nr 2) i prezentacja zrealizowanych prac projektowych – dyskusja w 
grupie. 

Projekt nr 7: opracowanie struktury przestrzennej wybranego wyrobu z wykorzystaniem tzw. 
koncepcji formy, proponując kształt przedmiotu (wyrobu) w postaci „prętów”, „powierzch-
ni”, „wariantu masywnego” oraz „kombinacji strukturalnych”, wykorzystując jako parametry 
zmienne geometrię formy i jej wymiar. 

Projekt nr 8: opracowanie struktury przestrzennej wybranego wyrobu z wykorzystaniem 
koncepcji formy – wariacji podziału formy. 

Projekt nr 9: opracowanie formy przemysłowej wyrobu (detalu) z wykorzystaniem koncepcji 
formy, proponując kształt przedmiotu (wyrobu) w postaci „prętów”, „powierzchni”, „warian-
tu masywnego” oraz „kombinacji strukturalnych”, wykorzystując jako parametry zmienne 
liczbę i układ powierzchni oddziaływania lub geometrię formy i wymiar. 
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Kolokwium kontrolne (nr 3). 
Projekt nr 9: opracowanie formy przemysłowej wyrobu (detalu) z wykorzystaniem koncepcji 
formy, proponując kształt przedmiotu (wyrobu) w postaci „prętów”, „powierzchni”, „warian-
tu masywnego” oraz „kombinacji strukturalnych”, wykorzystując jako parametry zmienne 
liczbę i układ powierzchni oddziaływania lub geometrię formy i wymiar. 

Prezentacja zrealizowanych prac projektowych – dyskusja w grupie. 
Projekt nr 10: opracowanie formy wyrobu w oparciu o czynniki produkcyjne, wykorzystując 
za warianty rozwiązania możliwość wykorzystania różnych procesów technologicznych. 

Projekt nr 10: opracowanie formy wyrobu w oparciu o czynniki produkcyjne, wykorzystując 
za warianty rozwiązania możliwość wykorzystania różnych procesów technologicznych. 

Kolokwium zaliczeniowe (nr 4) w postaci testu. 
*) 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    

W12  X X    

W13  X X    

W14  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 

U15   X X X X 

U16   X X X X 

U17   X X X X 

U18   X X X X 
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U19   X X X X 

U20   X X X X 

U21   X X X X 

U22   X X X X 

U23   X X X X 

U24   X X X X 

U25   X X X X 

U26   X X X X 

U27   X X X X 

K01  X  X X X 

K02  X  X X X 

K03  X  X X X 

K04  X  X X X 

K05  X  X X X 

K06  X  X X X 

K07  X  X X X 

K08  X  X X X 

K09  X  X X X 

K10  X  X X X 

K11  X  X X X 

K12  X  X X X 

 
 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z egzaminu pisemnego 
w formie testu pytań otwartych i pytań zamkniętych. 

projekt zaliczenie z oceną 

Uzyskanie co najmniej 50% punktów: 

 z 10 prac projektowych oddawanych w trakcie zajęć; 

 z 4 kolokwiów przeprowadzanych na zajęciach; 

 z 2 prezentacji wybranych prac projektowych oddawa-
nych w trakcie zajęć. 

*) 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 
15   30  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4   2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

51 h 

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

2,0 ECTS 
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5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 49 h 

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

2,0 ECTS 

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

67 h 

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

2,7 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  100 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
4 ECTS 
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