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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-S1-WP-PFP-409 

Nazwa przedmiotu Komputerowy Zapis Konstrukcji 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Computer design record 
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 projektowanie form przemysłowych 

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 4 

Wymagania wstępne 
Modelowanie 3D, Metrologia, 
Rysunek Techniczny 

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 elementarną wiedzę w zakresie sieci komputerowych 
oraz systemów operacyjnych niezbędną do instalacji, 
obsługi i utrzymania podstawowych narzędzi informa-
tycznych takich pakiety biurowe, inżynierskie programy 
graficzne, programy obliczeniowe i programy do mode-
lowania 

WP1_W04 

W02 
Ma elementarną wiedzę w zakresie zasad projektowania 
części maszyn i konstrukcji mechanicznych 

WP1_W06 

W03 

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

WP1_W07 

Umiejętności 

U01 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i 
innych źródeł w różnych językach; potrafi łączyć uzyska-
ne informacje, dokonywać analizy i interpretacji, wycią-
gać wnioski, formułować i uzasadniać opinie 

WP1_U01 

U02 
Ma umiejętność samokształcenia się, w celu rozwiązy-
wania i realizacji nowych zadań oraz podnoszenia kom-
petencji zawodowych 

WP1_U06 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób inter-
pretować potrzebne informacje 

WP1_K07 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

labortorium 

1. Wykonanie modelu 3D z rysunku wykonawczego detalu. 

2. Modyfikacja brył. Tworzenie przekroju przez bryłę. Wykorzystanie kreatora otwo-
rów. Szyk liniowy i szyk kołowy. 

3. Ustawienie parametrów wymiarowania (czcionka, wielkość liter), oznaczenia prze-
krojów i szczegółów, oznaczenie chropowatości i pasowań. 

4. Tolerancje geometryczne. Rysunek wykonawczy części (zastosowanie przekroju 
prostego i złożonego). 

5. Uproszczenia rysunkowe. Półwidok-półprzekrój, kłady, przekroje miejscowe (wy-
rwania), przerwania, urwania. Rysunek wykonawczy elementu obrotowego. 

6. Widoki cząstkowe i szczegóły. Rysunek wykonawczy elementu symetrycznego. 

7. Rysunek wykonawczy części z otworami gwintowanymi. 

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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