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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-S1-WP-507 

Nazwa przedmiotu 
Komputerowe wspomaganie procesów technolo-
gicznych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Computer Aided Technological Processes 

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 Technologii Mechanicznej i Metrologii 

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

Zatwierdził  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot podstawowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 5 

Wymagania wstępne 

Maszynoznawstwo, rysunek technicz-
ny, materiałoznawstwo, techniki wy-
twarzania 

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 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 z zakresu komputerowo wspomaganego 
projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urzą-
dzeń mechanicznych 

WP1_W16 

W03 
Ma elementarną wiedzę na temat sposobów wprowa-
dzania nowych wyrobów i usług w warunkach gospodar-
ki rynkowej. 

WP1_W18 

Umiejętności 

U01 

Potrafi opracować prostą dokumentację dotyczącą reali-
zacji zadania inżynierskiego oraz organizacyjnego i 
przygotować opracowanie zawierające omówienie wyni-
ków. 

WP1_U03 

U02 

Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi 
służących do rozwiązania prostego zadania inżynier-
skiego o charakterze praktycznym w zakresie projekto-
wania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz wybrać i 
zastosować właściwą metodę i narzędzia. 

WP1_U12 

U03 
Umie świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu 
projektowego i konstrukcyjnego  w zakresie przekazu 
graficznego i prezentacji 

WP1_U25 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną 
oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w 
zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania. 

WP1_K04 

K02 
Umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób inter-
pretować potrzebne informacje. 

WP1_K07 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

Wprowadzenie w problematykę komputerowego wspomagania procesów technolo-
gicznych. Systemy komputerowe do projektowania procesów obróbki skrawaniem. 
Sposoby programowania procesów obróbki skrawaniem. Zasady przygotowania pro-
gramów w trybie dialogu i z wykorzystaniem kodów ISO. Przedstawienie budowy, 
kinematyki i możliwości obrabiarek sterowanych numerycznie. Omówienie struktury i 
prawidłowego układu programów sterujących. Funkcje G i M wykorzystywane do 
programowania. Omówienie metod automatyzacji tworzenia procesów technologicz-
nych. Przegląd wybranych systemów projektowania i wytwarzania. Zasady tworzenia 
procesu technologicznego w systemach CAD/CAM. Tworzenie geometrii i procesu 
technologicznego. Omówienie bibliotek narzędzi, materiałów obrabianych i parame-
trów obróbki. Wprowadzenie w zagadnienia komputerowo zintegrowanej produkcji 
CIM. Tendencje rozwojowe komputerowego wspomagania procesów technologicz-
nych. 
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laboratorium 

Regulamin ćwiczeń, zasady realizowania i zaliczania ćwiczeń. Wprowadzenie do 
laboratorium z Komputerowego wspomagania procesów technologicznych. Wykona-
nie następujących ćwiczeń laboratoryjnych: 

1. Zapoznanie studentów z symulatorem tokarskim. Omówienie podstawowych 
funkcji programu, zapoznanie z interfejsem i obsługą oprogramowania. Układy 
osi. Funkcje G i M. 

2. Na podstawie przedstawionego rysunku przedmiotu opracowanie programu ob-
róbkowego na tokarkę CNC (dobór narzędzi, parametrów skrawania, ustalenie 
kolejności zabiegów i operacji). 

3. Zapoznanie studentów z symulatorem frezarskim. Omówienie podstawowych 
funkcji programu, zapoznanie z interfejsem i obsługą oprogramowania. 

4. Na podstawie przedstawionego rysunku przedmiotu opracowanie programu ob-
róbkowego na frezarkę CNC(dobór narzędzi, parametrów skrawania, ustalenie 
kolejności zabiegów i operacji). 

5. Konwersja do programu CAD. 
*) 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    

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. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-

nostka 

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 
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5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 16 h 

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 ECTS 
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