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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Computer aided desiging
WIŚ IŚ oIIN B1 15/16

Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

2.00
1

Semestry

2

Komputerowy rysunek techniczny

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

5

0

0

15

0

6

Cele przedmiotu

Cel 1 Nabycie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi służącymi do tworzenia dokumentacji
technicznej projektów inżynierskich, a w szczególności: - poznanie filozofii pracy z programem AutoCad, nabycie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się programem AutoCad.

Kod archiwizacji: 05F5B275
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość podstaw geometrii wykreślnej i rysunku technicznego

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Filozofia pracy z programem AutoCAD
EK2 Umiejętności Tworzenie rysunków technicznych 2D przy pomocy programu AutoCAD
EK3 Umiejętności Posługiwanie się podkładami mapowymi przy tworzeniu dokumentacji technicznej
EK4 Umiejętności Przygotowanie rysunków do wydruku i wydruk

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

poznanie filozofii pracy z programem AutoCad: interfejs programu, warstwy,
podstawowe obiekty, podstawy edycji obiektów, narzędzia do rysowania
precyzyjnego

Liczba
godzin
5

Seminarium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

-Wersje programu AutoCAD -Zaawansowane metody edycji -Plany i mapy,
georeferencje

Liczba
godzin
6

Laboratorium komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

- Interfejs programu AutoCAD i przystosowanie do potrzeb kursu - Podstawowe
zasady komunikacji z programem - Konstrukcja rysunku szablonowego
- Podstawowe obiekty - Proste metody edycji

2

K2

Praca nad rysunkami wprowadzającymi: - narzędzia wspomagające precyzyjne
rysowanie (lokalizacja obiektów i punkty charakterystyczne obiektów)

2

K3

Praca nad rysunkami wprowadzającymi: - zaawansowane polecenia edycyjne
- szkicowanie i związane z nim ustawienia - kreskowanie

2

K4

Praca nad rysunkami wprowadzającymi: - teksty i styl tekstu - tabele
- wymiarowanie

3
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Laboratorium komputerowe

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K5

Praca nad rysunkami wprowadzającymi do: - definiowania bloków - wykorzystania
bloków - łączenia rysunków

2

K6

Wprowadzenie do drukowania rysunków: - przestrzeń modelu i papieru - format
rysunku - rozmieszczanie i skalowanie rzutni w przestrzeni papieru - obrót rzutni
- modyfikacje warstw w rzutniach - dodatkowe elementy wydruku w przestrzeni
papieru (ramka, tabelka, opisy) - proces wydruku (skala, obszar, urządzenie
drukujące, wykorzystanie kolorów dla modyfikacji koloru wydruku i szerokości
linii)

2

K7

Wprowadzenie do wykorzystania skanowanych materiałów kartograficznych: - skala
rysunku, skala mapy - łączenie kilku skanów, - przeźroczystość bitmapy
- digitalizacja obiektów na mapie - proste obliczenia dla zdigitalizowanych
obiektów - przygotowanie wydruku (rzutnie, skala)

1

K8

Praca zaliczeniowa: odtworzenie przy pomocy programu AutoCAD rysunku
otrzymanego w postaci wydruku

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia laboratoryjne
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Dyskusja

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

26

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

34

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
F2 Kolokwium
F3 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Ćwiczenie praktyczne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Brak znajomości podstaw interfejsu programu AutoCAD

Na ocenę 3.0

Znajomość podstaw interfejsu programu AutoCAD

Na ocenę 3.5

jak wyżej + umiejętność posługiwania się wierszem polecenia

Na ocenę 4.0

jak wyżej + rozumienie pojęcia granic rysunku

Na ocenę 4.5

jak wyżej + rozumienie potrzeby rysowania precyzyjnego

Na ocenę 5.0

pełna znajomość zakresu przedstawionego na zajęciach
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Brak podstawowych umiejętności posługiwania się obiektami 2D

Na ocenę 3.0

Umiejętność posługiwania się podstawowymi obiektami 2D, ich podstawowa
edycja wraz z umiejętnością stosowania mechanizmu warstw, narzędzia rysowania
precyzyjnego

Na ocenę 3.5

jak wyżej + zaawansowane metody edycji obiektów 2D

Na ocenę 4.0

jak wyżej + bloki + przestrzeń modelu i papieru wraz z przygotowaniem
wydruków, wymiarowanie

Na ocenę 4.5

pełna znajomość zakresu przedstawionego na zajęciach

Na ocenę 5.0

pełna biegłość w zakresie przedstawionym na zajęciach
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności posługiwania się obrazami rastrowymi

Na ocenę 3.0

Umiejętność posługiwania się prostymi skanami i ich skalowania
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Na ocenę 3.5

Łączenie skanów, przeźroczystość obiektów, podstawy digitalizacji map

Na ocenę 4.0

Posługiwanie się georeferencjami

Na ocenę 4.5

pełna znajomość zakresu przedstawionego na zajęciach

Na ocenę 5.0

pełna biegłość w zakresie przedstawionym na zajęciach
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności przygotowania wydruków

Na ocenę 3.0

Prosty wydruk z jedną rzutnią w obszarze papieru

Na ocenę 3.5

jak wyżej + skalowanie i obroty rzutni, zamiana kolorów na szerokości linii.

Na ocenę 4.0

jak wyżej + kompozycja wielu rzutni

Na ocenę 4.5

pełna znajomość zakresu przedstawionego na zajęciach

Na ocenę 5.0

pełna biegłość w zakresie przedstawionym na zajęciach

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1 S1 K1 K2
K3 K4 K5 K6 K7

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1

EK2

Cel 1

W1 S1 K1 K2
K3 K4 K5

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1

EK3

Cel 1

W1 S1 K5 K7

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1

EK4

Cel 1

W1 S1 K5 K6 K7

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Andrzej Pikoń — AutoCAD, Warszawa, 2012, Helion
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Literatura uzupełniająca
[1 ] AutoDesk — User Manual, Los Angeles, 2012, AutoDesk
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Stanisław Mazoń (kontakt: smazon@iigw.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Stanisław Mazoń (kontakt: smazon@iigw.pl)
2 dr inż. Andrzej Wolak (kontakt: awolak@iigw.pl)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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