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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
W ramach zajęć modułu student zapoznaje się z podstawowymi rodzajami połączeń stosowanych w
budowie maszyn, z budową łożysk oraz wybranych przekładni mechanicznych a także poznaje metody
obliczeniowe stosowane przy doborze oraz projektowaniu elementów maszyn.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć zna
i rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z
KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta w ramach poszczególnych
form zajęć i dla całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

student posiada podstawową wiedzę z
zakresu konstruowania maszyn i ich
elementów

AIR1A_W05

Aktywność na zajęciach, Egzamin,
Kolokwium, Wykonanie projektu

M_W002

Zna podstawowe modele obliczeniowe
elementów maszyn

AIR1A_U06,
AIR1A_W05

Aktywność na zajęciach, Egzamin,
Kolokwium, Wykonanie projektu

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi dobrać elementy składowe
maszyny uwzględniając ich
podstawowe charakterystyki
eksploatacyjne

AIR1A_U06

Aktywność na zajęciach, Wykonanie
projektu

M_U002

Potrafi zastosować modelowanie
matematyczne w konstruowaniu
elementów układów mechanicznych
podlegających automatyzacji

AIR1A_U06

Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie projektu

Kompetencje społeczne: jest gotów do

1/5

Karta modułu - Podstawy konstrukcji maszyn
M_K001

Zna uwarunkowania procesu
projektowo-konstrukcyjnego i rozumie
potrzebę jego ciągłej aktualizacji

AIR1A_K01

Aktywność na zajęciach, Egzamin,
Projekt

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

65

39

0

0

26

0

0

0

0

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie

Zajęcia
praktyczne

Prace kontrolne i
przejściowe

Lektorat

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W002

Zna podstawowe modele
obliczeniowe elementów maszyn

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

student posiada podstawową
wiedzę z zakresu konstruowania
maszyn i ich elementów

Konwersatorium

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Zajęcia terenowe

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi dobrać elementy
składowe maszyny uwzględniając
ich podstawowe charakterystyki
eksploatacyjne

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

M_U002

Potrafi zastosować modelowanie
matematyczne w konstruowaniu
elementów układów
mechanicznych podlegających
automatyzacji

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Zna uwarunkowania procesu
projektowo-konstrukcyjnego i
rozumie potrzebę jego ciągłej
aktualizacji
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

65 godz

Przygotowanie do zajęć

5 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

25 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

30 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

5 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

132 godz

Punkty ECTS za moduł

5 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy obliczeń elementów maszyn przy obciążeniach statycznych – 2h
Materiały konstrukcyjne – zastosowanie w budowie maszyn – 1h
Połączenia nitowe – 1h
Połączenia spawane, zgrzewane, lutowane, klejone – 3h
Połączenia rozłączne. Połączenia gwintowe – 2h
Połączenia kołkowe, sworzniowe, wieloboczne, wpustowe, klinowe – 2h
Połączenia odkształceniowe – 2h
Podstawowe obliczenia elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych – 2h
Wały i osie – 2h
Łożyska toczne – 2h
Podstawy teorii tarcia. Łożyska ślizgowe – 2h
Sprzęgła – 2h
Przekładnie mechaniczne – zastosowanie – 1h
Geometria i kinematyka przekładni zębatych. Podstawy obliczeń wytrzymałościowych
przekładni zębatych – 3h
Internetowe źródła informacji o dobieranych przekładniach – 1h
Przekładnie ślimakowe – 2h
Przekładnie pasowe i łańcuchowe – 2h
Przekładnie śrubowe – 1h
Elementy układów hydraulicznych w konstrukcjach mechanicznych 1 godz.
Przekładnie cierne – 1h
Komputer w projektowaniu i konstruowaniu maszyn – 2h
Projektowanie form przemysłowych i obiektów mechatronicznych – 2h
Ćwiczenia projektowe
Podstawy konstrukcji maszyn

Dobór materiałów konstrukcyjnych dla elementów zespołu maszynowego – 1h
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Dobór i szczegółowa analiza pasowań i tolerancji w węzłach maszynowych – 2h
Opracowanie dokumentacji wykonawczej – 3h
Wykonanie projektu zespołu połączeń rozłącznych – 6h
Wykonanie projektu wału maszynowego i jego łożyskowania – 8h
Obliczenia wytrzymałościowe pary korygowanych kół zębatych realizowane w formie
ćwiczeń tablicowych – 4h
Rozwiązanie zestawów zadań z poszczególnych obszarów tematycznych – 2h

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie klasycznego wykładu tablicowego
wzbogaconego o prezentacje multimedialne oraz pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadane projekty, konsultując je z prowadzącym. Omawiają
zastosowane rozwiązania w trakcie zajęć, co ma wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w
grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Zaliczenie treści przekazywanych w trakcie wykładu realizowane jest w formie kolokwium
przeprowadzanego na ćwiczeniach projektowych oraz w trakcie egzaminu.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: W trakcie zajęć studenci wykonują projekty wybranych złożeń elementów
maszyn oraz piszą kolokwia weryfikujące wiedzę zdobytą w trakcie wykonywania projektów oraz wiedzę
przekazaną w trakcie wykładów. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń
projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów i wszystkich kolokwiów. Ocena
końcowa z ćwiczeń projektowych jest średnią z ocen z projektów oraz kolokwiów.
Podstawowym terminem zaliczenia jest koniec semestru. Po tym terminie prowadzący w uzgodnieniu ze
studentami ustala jeden termin poprawkowy.
Do egzaminu mogą przystąpić jedynie te osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń projektowych

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie
kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu, harmonogram
opracowywania kolejnych jego etapów oraz efekt końcowy.

Sposób obliczania oceny końcowej
Średnia ważona z ocen z ćwiczeń projektowych (0,4) i egzaminu (0,6). Aktywność podczas wykładów
może zmodyfikować ocenę końcową o 0,5 stopnia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Student, który nie wziął udziału w ćwiczeniach projektowych odbywających się zgodnie z
harmonogramem zobowiązany jest odrobić te ćwiczenia. Termin i sposób odrobienia ćwiczeń
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projektowych należy indywidualnie ustalić z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Podstawowa wiedza z inżynierii materiałowej i wytrzymałości materiałów oraz mechaniki
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Informacje dodatkowe
Brak
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