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Cel przedmiotu - zdobyte umiejętności 

Zapoznanie studentów ze strukturą oraz podstawowymi zasadami i metodami projektowania technicznego. 
Streszczenie przedmiotu 
Zdobycie podstawowej wiedzy na temat zasad projektowania obiektów i konstrukcji  oraz zasad zarządzania projektami 
inżynierskimi. Poznanie metod przygotowania i wykonywania projektów oraz technik wspomagania kolejnych etapów 
projektowania. 

Warunki uczestnictwa  
w przedmiocie 

Uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach. 

Forma zaliczenia przedmiotu 
 

Kolokwium zaliczeniowe oraz wykonanie dokumentacji rysunkowej. 
 

Zasada wystawiania oceny 
końcowej 

Pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego.  
 
 

Program wykładów 
1. Projektowanie obiektów i procesów jako podstawowy element działalności inżynierskiej. Holistyczne ujęcie procesów 

projektowania.  

2. Obiekty techniczne (maszyny, urządzenia i procesy) w ujęciu systemowym. Klasyfikacja cech.  

3. Etapy istnienia wytworu technicznego.  

4. Projektowanie techniczne i jego struktura: formułowanie i analiza problemu, poszukiwanie koncepcji, wymagania i 

ograniczenia, kryteria wartościowania, ocena i wybór rozwiązań.  

5. Projektowanie zadaniowe i współbieżne.  

6. Elementy wzornictwa przemysłowego.  

7. Wpływ ergonomii na rozwiązania projektowe. 
8. Metody i techniki wspomagania różnych faz i etapów projektowania. Baza wiedzy i CAD. 

Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria) 
1. Projektowanie obiektów i procesów jako podstawowy element działalności inżynierskiej. Holistyczne ujęcie procesów 

projektowania.  

2. Obiekty techniczne (maszyny, urządzenia i procesy) w ujęciu systemowym. Klasyfikacja cech.  

3. Etapy istnienia wytworu technicznego.  

4. Projektowanie techniczne i jego struktura: formułowanie i analiza problemu, poszukiwanie koncepcji, wymagania i 

ograniczenia, kryteria wartościowania, ocena i wybór rozwiązań.  

5. Projektowanie zadaniowe i współbieżne.  
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6. Elementy wzornictwa przemysłowego.  

7. Wpływ ergonomii na rozwiązania projektowe. 

8. Metody i techniki wspomagania różnych faz i etapów projektowania. Baza wiedzy i CAD. 
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