Politechnika Krakowska
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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019
Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: A

Stopień studiów: I
Specjalności: Automatyzacja systemów wytwarzania,Mechatronika,Sterowanie i monitoring maszyn
i urządzeń,Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Dokumentacja techniczna

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WM AIR oIS B10 18/19

Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

3

0

30

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Opanowanie ogólnych zasad i reguł zapisu konstrukcji. Wprowadzenie w elementarne zagadnienia konstrukcyjne. Wymiarowanie elementów konstrukcji.
Cel 2 Otrzymanie wiedzy i umiejętności w czytaniu i sporządzaniu rysunków konstrukcyjnych dla celów inżynierskich w oparciu o obowiązujące normy.
Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Opanowanie i doskonalenie technik sporządzania zapisu (programy CAD). Zapoznanie studentów z zapisem
konstrukcji w systemie 3D.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Niezbędna wiedza w posługiwaniu się jednostkami, podstawowymi oznaczeniami, przyrządami kreślarskimi.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Posiada wiedzę z zakresu znormalizowanych elementów rysunku technicznego maszynowego. Zna
podstawy opisu geometrii a także zapisu konstrukcji w systemach CAD, konieczne do rozwiązywania zagadnień
inżynierskich z zakresu automatyki i robotyki. Posiada wiedzę związaną z zasadami czytania i sporządzania
dokumentacji technicznej oraz zna podstawowe i szczegółowe zasady wymiarowania rysunku technicznego
maszynowego. Zna możliwości programów CAx stosowanych w procesach projektowania oraz do tworzenia
dokumentacji technicznej.
EK2 Umiejętności Potrafi przedstawić projekt inżynierski z wykorzystaniem systemów CAD. Potrafi zamodelować nieskomplikowane obiekty trójwymiarowe.
EK3 Umiejętności Potrafi opracować oraz interpretować rysunki techniczne maszynowe. Umie przedstawić obiekt
w postaci rzutów z wykorzystaniem znormalizowanych elementów rysunku technicznego oraz zwymiarować
z użyciem baz oraz łańcuchów wymiarowych. Potrafi odwzorowywać i wymiarować obiekty z zastosowaniem
oprogramowania CAD. Potrafi stosować znormalizowane elementy rysunku technicznego oraz posługiwać się
normami jak również innymi źródłami informacji.
EK4 Kompetencje społeczne Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz ma świadomość dotyczącą swojej roli wykształconego inżyniera w społeczeństwie,
w szczególności dotyczącą propagowania nowoczesnych rozwiązań technicznych.
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Treści programowe
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Narzędzia dydaktyczne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

0

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Efekt kształcenia 2
Efekt kształcenia 3
Efekt kształcenia 4
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Macierz realizacji przedmiotu
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Wykaz literatury
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Maciej, Józef Krasiński (kontakt: mkr@mech.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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