
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Procesy i techniki produkcyjne 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  30/6   30/10  
 Forma zaliczenia zal.na ocenę   zal.na ocenę  
 Liczba punktów ECTS 2   2  
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Nauka o materiałach I. 
 
Cele kształcenia:  
Celem przedmiotu jest przekazanie wiadomości dotyczących:  

� podstawowych metod i technik kształtowania materiałów, zjawiska towarzyszące 
kształtowaniu, procesy wytwórcze, maszyny i urządzenia stosowane w procesach 
wytwórczych,   

� ogólnej charakterystyki technik wytwarzania z uwagi na uzyskiwane cechy wyrobu i 
wymagania stawiane przez proces wytwórczy, 

� planowania procesu wytwórczego z uwzględnieniem: rozmiarów produkcji, 
wydajności procesu, róŜnorodności produkowanych wyrobów, 

� sterowania wytwarzaniem w przedsiębiorstwie. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład z uŜyciem nowoczesnych informatycznych narzędzi przekazu. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Dwuczęściowy egzamin pisemny (2 razy po 2 godziny). Podstawą zaliczenia egzaminu jest 
zdobycie 60 % maksymalnej liczby punktów. 
  
Treści programowe:  
W ramach wykładu omawia się podstawowe pojęcia: 

1. Cele realizowane w procesach produkcyjnych.  
2. Proces technologiczny i produkcyjny. 
3. Podstawowe procesy kształtowania przez techniki: odlewania, przeróbki plastycznej 

spawalnictwa, obróbki skrawaniem, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spiekania 
proszków.  

4. Cechy wyrobu a proces wytwórczy.  



5. Dokumentacja technologiczna. Technologiczne przygotowanie produkcji.  
6. Maszyny i urządzenia wytwórcze.  
7. Elementy projektowania procesów technologicznych. Innowacyjne technologie. 
8. Struktura i organizacja systemów wytwarzania. Elastyczne systemy produkcyjne.  
9. Podstawowe techniki organizacji prac w procesie wytwarzania. 
10. System przepływu wytwarzanych narzędzi i przedmiotów; transport, składowanie. 
11. Koncepcje produkcji. Systemy przygotowania produkcji i zarządzania.  
12. Podstawy niezawodności systemów produkcyjnych. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części 
maszyn. WNT, Warszawa 2007. 

2. Lis S., Santarek K., Strzelczak S., Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych.  
PWN, Warszawa 2001. 

3. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inŜynierii produkcji. PWN, Warszawa 
2000. 
 

Literatura uzupełniająca:  
1. Zdanowicz R., Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania. WNT Warszawa 

2001. 
2. Pająk E.,  Zaawansowane technologie współczesnych systemów produkcyjnych. WNT, 

Warszawa 2000. 
3. Hulsenberg F., Wróbel J., Automatyzacja w technicznym przygotowaniu produkcji: 

techniki CAD/CAM: efektywność ekonomiczna. WyŜsza Szkoła InŜynierska im. Juria 
Gagarina, Zielona Góra 1988. 

 
Efekty kształcenia: 
Oczekuje się, Ŝe uczestnictwo w zajęciach umoŜliwi studentowi zdobycie wiedzy w zakresie 
podstawowych technik wytwarzania, znajomości maszyn i procesów wytwórczych oraz 
problemów sterowania wytwarzaniem w przedsiębiorstwie. Przygotuje to słuchaczy do 
analizy procesów technologicznych w wytwarzaniu oraz do projektowania procesów 
technologicznych typowych części maszyn.  
 
Język wykładowy: polski 

 

 

PROJEKT 

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Zajęcia projektowe mają na celu praktyczną weryfikację nabytych wiadomości teoretycznych, 
oraz wdroŜenie umiejętności w zakresie analizy technologicznej wyrobu i procesu. 
 
Metody dydaktyczne:  
Zajęcia projektowe z uŜyciem nowoczesnych informatycznych narzędzi przekazu. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Pozytywna oceny cząstkowe z etapów projektu oraz ocena całości projektu.  



 
Treści programowe:  
Uczestnicy projektu w grupach 2-3 osobowych otrzymują wyroby w postaci elementów i 
dokonują ich analizy w zakresie materiałowym, planowania technologii obróbki, procesu 
produkcyjnego, zastosowanych maszyn i urządzeń oraz wstępnej analizy kosztów własnych 
wyrobu. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części 
maszyn. WNT, Warszawa 2007. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Choroszy B., Technologia maszyn. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 
Wrocław 2000. 

 
Efekty kształcenia: 
Zdobycie umiejętności opracowania dokumentacji procesów technologicznych typowych 
części maszyn. 
 
Osoba(y) prowadząca(e):  
dr inŜ. Bogusław Reifur  

 


