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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-S1 - WP-502 

Nazwa przedmiotu Komputerowe Wspomaganie Projektowania 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Computer Aided Design 
Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 

Zakres wszystkie 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn 

Koordynator przedmiotu dr inż. Robert Molasy 

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 5 

Wymagania wstępne 

Modelowanie 3D, Rysunek Tech-
niczny, Komputerowy Zapis Kon-
strukcji 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 1 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

   15  
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma wiedzę w zakresie tworzenia oraz analizy dokumen-
tacji technicznej z elementami projektowania inżynier-
skiego przy wykorzystaniu programów graficznych i obli-
czeniowych 

WP1_W07 

W02 

Ma wiedzę dotyczącą materiałów wykorzystywanych w 
procesach wytwarzania wyrobów i urządzeń technicz-
nych obejmującą także proces zużycia w trakcie eksplo-
atacji, ich badań oraz technologii kształtowania 

WP1_W08 

W03 
Ma podstawową wiedzę związaną z projektowaniem, 
prototypowaniem i technologią wytwarzania w zakresie 
wzornictwa przemysłowego 

WP1_W25 

Umiejętności 

U01 

Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania 
zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne 
oraz eksperymentalne z zakresu projektowania, wytwa-
rzania i eksploatacji maszyn 

WP1_U08 

U02 

Posiada umiejętność korzystania ze specjalistycznych 
programów komputerowych wspomagających proces 
projektowania i konstruowania nowych wzorów użytko-
wych, a także ich prototypowania 

WP1_U26 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Samodzielnie poszukuje i podejmuje zadania projektowe 
z zakresu wzornictwa przemysłowego oraz potrafi orga-
nizować ich przebieg 

WP1_K08 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

projekt 

1. Wiązania proste i złożone. 

2-3. Tworzenie modelu 3D nieznormalizowanych elementów urządzenia (konstrukcji). 

4. Dobór znormalizowanych elementów z bazy części zawartych w programie (Tool-
Box). 

5. Wykonanie złożenia urządzenia (konstrukcji) ze wszystkich elementów (znormali-
zowane i nieznormalizowane). 

6. Badanie ruchu urządzenia (konstrukcji) i wykonanie animacji. 

7. Wykonanie rysunku złożeniowego urządzenia ze specyfikacją części składowych 
oraz rysunku wykonawczego jednego detalu. 

8. Kolokwium sprawdzające. 
*) 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   

W02   X X   

U01   X X   

U02   X X   

K01      X 
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FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

laboratorium zaliczenie z oceną 
Obecność na zajęciach. Zaliczenie na co najmniej 50% 
wszystkich prac.  

*) 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   

2.  Inne (konsultacje, egzamin)   2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

17 h 

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

0,7 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 8 h 

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

0,3 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 

1,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  25 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
1 ECTS 
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