
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania inŜynierskiego I 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 2/3 2/3    
 Liczba godzin w semestrze  15/10 30/20    
 Forma zaliczenia zal.na ocenę zal.na ocenę    
 Liczba punktów ECTS 2 3    
 

WYKŁAD   

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Zapoznanie studentów z zasadami projektowania środków technicznych oraz metodami 
projektowania systemów technicznych. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład z zastosowaniem technik wizualizacji: materiałów pomocniczych na foliach oraz 
prezentacji komputerowych 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Kolokwium z treści wykładowych – podstawą zaliczenia jest osiągnięcie ponad 50% 
maksymalnej liczby punktów. 
 
Treści programowe:  

1. Projektowanie obiektów i procesów jako podstawowy element działalności 
inŜynierskiej. Podstawy teoretyczne projektowania inŜynierskiego. Cykl Ŝycia 
produktu. 

2. Całościowe (holistyczne) podejście do procesu projektowania. 
3. Projektowanie techniczne i jego struktura: formułowanie i analiza problemu, 

poszukiwanie koncepcji, wymagania i ograniczenia, kryteria wartościowania, ocena 
i wybór rozwiązań. 

4. Projektowanie środków technicznych z wykorzystaniem metody morfologicznej. 
Projektowanie ergonomiczne. Zasady konstrukcji. Cechy konstrukcyjne. 

5. Metody i techniki wspomagania róŜnych faz i etapów procesu projektowania. 
6. Technologiczność konstrukcji maszyn. 
7. Kształtowanie wybranych charakterystyk obiektów technicznych 
8. Obliczenia inŜynierskie wytrzymałości elementów maszyn. 



9. Kryteria i warunki spełniania wymagań i ograniczeń. 
10. Metody oceny i wyboru wariantów rozwiązania. 
 

Literatura podstawowa:  
1. Dietrych M., Podstawy konstrukcji maszyn. Tom 1 – 3. WNT, Warszawa 2006. 
2. Gąsiorek E., Podstawy projektowania inŜynierskiego. Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006. 
3. Skoć A., Spałek J., Podstawy konstrukcji maszyn. Tom 1 – 3. WNT, Warszawa 2006. 
4. śmuda J., Podstawy projektowania konstrukcji metalowych. Arkady, Warszawa 1996. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Osiński Z. (red.), Podstawy konstrukcji maszyn. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 
Warszawa 1999. 

2. Mazanek E. (red.), Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. T. 1. Połączenia, 
spręŜyny, zawory, wały maszynowe. WNT, Warszawa 2005. 

 
Efekty kształcenia: 
Zapoznanie się z etapami projektowania inŜynierskiego i jego strukturą, metodami twórczego 
działania (projektowania i konstruowania), etapami istnienia wytworu, cechami 
konstrukcyjnymi i zasadami konstrukcji.  
 
Język wykładowy: polski 

 

 

ĆWICZENIA  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Praktyczne wykorzystanie treści przekazanych podczas wykładu.  
 
Metody dydaktyczne:  
Ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem programów uŜytkowych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Terminowe oddanie i zaliczenie zadań polegających na doborze struktury, materiału i 
wymiarów dla zadanych obciąŜeń określonego węzła maszyny zawierającego m.in. 
porównanie rozwiązań wstępnych łącznie z rysunkiem technicznym danego węzła. 
 
Treści programowe:  

1. Analiza warunków pracy zadanego węzła. 
2. Dobór struktury i porównanie rozwiązań wstępnych. 
3. Określenie obciąŜeń i model obliczeniowy. 
4. Dobór wymiarów i materiałów. 
5. Rysunek techniczny. 

 
Literatura podstawowa: 

1. Dobrzański L. A., Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT, 
Warszawa 1999. 



2. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2006. 
3. Mazanek E. (red.), Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. T. 1. Połączenia, 

spręŜyny, zawory, wały maszynowe. WNT, Warszawa 2005. 
 

Literatura uzupełniająca 
1. Niezgodziński M., Niezgodziński T., Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. 

WNT, Warszawa 1999. 
2. Bober A., Dudziak M., Zapis konstrukcji. PWN, Warszawa 1999. 

 
Efekty kształcenia: 
Nabycie umiejętności wymiarowania środków technicznych, oceny wstępnej rozwiązań 
technicznych oraz posługiwania się komputerowymi programami inŜynierskimi w 
projektowaniu. 
 
Osoba(y) prowadząca(e):  
dr hab. inŜ. Krzysztof Makowski 
dr hab. inŜ. Franciszek W. Przystupa, prof. wiz. 
dr inŜ. Krzysztof Dudek 
dr inŜ. Wiktor Stefurak 


