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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-S2-MiBM-CAD-112 

Nazwa przedmiotu Obsługa i programowanie baz danych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Operating and programming databases 

Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 

Zakres systemy CAD/CAE 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn 

Koordynator przedmiotu Dr inż. Marzena Mięsikowska 

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 1 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

15  30   

 



 

2 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu infor-
matyki, grafiki inżynierskiej i nowoczesnych technologii in-
formacyjnych wspomagających rozwiązywanie różnego 
rodzaju złożonych zadań inżynierskich związanych z me-
chaniką i budową maszyn. 

MiBM2_W03 

W02 

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie automatyki i jej za-
stosowań w mechanice i budowie maszyn, np. w automa-
tyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania części ma-
szyn, motoryzacji. 

MiBM2_W15 

W03 

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie za-
sad projektowania części maszyn i konstrukcji mecha-
nicznych wykorzystywanych w budowie maszyn, a także 
zna zasady ich doboru i oceny wytrzymałości, wie rów-
nież, jak wykorzystać do tego celu różnego rodzaju narzę-
dzia informatyczne i programy użytkowe. 

MiBM2_W16 

Umiejętności 

U01 
Potrafi świadomie i sprawnie wykorzystywać oprogramo-
wanie komputerowe w zakresie złożonej problematyki 
związanej z mechaniką i budową maszyn. 

MiBM2_U02 

U02 

Potrafi sprawnie pozyskiwać informacje z literatury, baz 
danych i innych źródeł w różnych językach, dotyczące 
mechaniki i budowy maszyn; potrafi łączyć uzyskane in-
formacje, dokonywać pogłębionej analizy i interpretacji, 
wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie. 

MiBM2_U03 

U03 

Potrafi biegle posługiwać się narzędziami informacyjno-
komunikacyjnymi właściwymi do realizacji złożonych za-
dań inżynierskich w zakresie mechaniki i budowy 
maszyn, w tam także potrafi sprawnie przygotować i 
przedstawić prezentację poświęconą wynikom zrealizo-
wanego zadania inżynierskiego. 

MiBM2_U05 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

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

MiBM2_K04 

K02 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy z 
uwzględnieniem potrzeb społeczeństwa i praw rządzą-
cych środowiskiem naturalnym. 

MiBM2_K05 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Modele, rodzaje i architektura baz danych. 

2. Projektowanie bazy danych . 

3. Polecenia SQL tworzące strukturę danych. 

4. Polecenia SQL do modyfikacji danych. 

5. Tworzenie zapytań – polecenie SELECT. 

6. Programowanie w języku PL/SQL. 

laboratorium 

1. Projektowanie bazy danych. 

2. Tworzenie struktury danych i modyfikacja danych – polecenia SQL: create ta-
ble, insert, update, delete. 

3. Tworzenie zapytań – polecenie SQL: select. 

4. Perspektywy.  

5. Programowanie w języku PL/SQL. 
*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
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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  X  

U02   X  X  

U03   X  X  

K01      X 

K02   X   X 

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. 

laboratorium zaliczenie z oceną 
Obecność na zajęciach. Uzyskanie pozytywnej oceny z wy-
konanych zadań laboratoryjnych. Uzyskanie pozytywnej 
oceny z kolokwium zaliczeniowego. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-

nostk
a 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
15  30   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2  2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

49 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela akade-
mickiego 

2 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 1 h 

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

0,0 ECTS 

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

62 h 

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

2,48 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2 ECTS 

LITERATURA 
1. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, Systemy baz danych, WNT. 


