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KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU

1. Informacje ogólne

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Specjalność Rozwój Regionalny

Profil kształcenia ogólnoakademicki (A)

Stopień kształcenia I

Forma kształcenia studia stacjonarne

semestr L. godz. wykładu Forma zaliczenia
L. godz. ćwiczeń

…………………..
Forma

zaliczenia
Liczba pkt.

ECTS

2 5 731 25 201 2

Forma kształcenia studia niestacjonarne

semestr L. godz. wykładu Forma zaliczenia
L. godz. ćwiczeń

…………………..
Forma

zaliczenia
Liczba pkt.

ECTS

2 3 731 15 201 2

Koordynator dr hab. inż. Andrzej Strużyński

Osoby prowadzące
przedmiot

dr hab. inż. Andrzej Strużyński, dr inż. Maciej Wyrębek, dr inż. Mateusz Strutyński

Nazwa przedmiotu
(pol.)

Technologia komputerowego projektowania z wykorzystaniem programu AUTOCAD

Nazwa przedmiotu
(ang.)

Computer designing with the use of AutoCad software

Język wykładowy polski

Cele przedmiotu / 
Skrócony opis 
przedmiotu

Zapoznanie z terminologią i podstawowymi zagadnieniami z zakresu rysunku 
technicznego, budowlanego i grafik inżynierskich.
Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystywania 
programu AutoCAD w stopniu podstawowym. 
Wiedza ta będzie wykorzystywana w dalszym toku studiów do wykonywania 
projektów.

Literatura 1. Jaskulski A. 2011. Autocad 2012/LT2012/WS+. Podstawy projektowania 
parametrycznego i nieparametrycznego. Wydawnictwo PWN.
2. Pikoń A. 2003. AutoCAD 2004. Wydawnictwo Helion. Gliwice.

3. A. Staranowicz, P. Duda, A. Orłowski, Technologie informacyjne, Wydawnictwo 
SGGW, Warszawa 2007.

Kod przedmiotu
Podpis

Koordynatora
przedmiotu

Podpisy prowadzących przedmiot

I.ACAD1.RW.GP
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2. Efekty kształcenia – EK dla przedmiotu

Symbol
efektów

kształcenia
(EK)

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu

Odniesienie do
efektów

zdefiniowanych
dla kierunku

WIEDZA

ACAD1_W01 Wykazuje znajomość technik CAD stosowanych w zarządzaniu 
przestrzenią. Ma wiedzę w zakresie możliwości zastosowania 
technik CAD w projektowaniu.

GP_W05
GP_W13

Umiejętności

ACAD1_U01 Umie odczytywać projekty inżynieryjne i geodezyjne, potrafi 
tworzyć i modyfikować tysunki techniczne 2D oraz proste projekty 
zarządzania przestrzenią. Dokumentację graficzną wykonuje w 
pakiecie AutoDesk AutoCad Civil 3D (Map 3D). 

GP_U02

Kompetencje społeczne

ACAD1_K01 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się 
(studia I i II stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia 
kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz wykazuje 
aktywną postawę wobec problemów ochrony środowiska i 
kształtowania jego zasobów

GP_K02
GP_K03

3. Treści programowe

Kategorie
efektów

kształcenia dla
przedmiotu

(symbol)

Treści programowe

St. stacjonarne St. niestacjonarne

Lg –
kontakt

bezpośred
ni

Lg –
praca

własna
student

a

Lg –
kontakt

bezpośred
ni

Lg –
praca

własna
student

a

Fz Of Ok

WYKŁAD

Wiedza

ACAD1_W01
ACAD1_K01

Rodzaje rysunków inżynierskich, 
przykłady zastosowania. Linie 
rysunkowe i oznaczenia graficzne oraz 
techniczne, zasady wykonywania 
rzutów poziomych i przekrojów). 
Rodzaje map geodezyjnych ich 
zawartość oraz zasady tworzenia i 
wykorzystania systemach CAD. Opisy 
techniczne. Przykłady wykorzystania 
typu grafik inżynierskich w praktyce 
projektowej i wykonawczej.

3 1 3 3 1 - 731

ACAD1_W01
ACAD1_K01

Charakterystyka zlewni. Pozyskiwanie 
informacji o terenie. Tworzenie 
przekrojów poprzecznych i podłużnych. 
Przykłady zastosowania 
oprogramowania CAD w projektach 

2 1 - - 1 - 731
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gospodarki przestrzennej. 
Zastosowanie oprogramowania CAD w 
projektach geoprzestrzennych.

ĆWICZENIA

Umiejętności i kompetencje społeczne

ACAD1_U01
ACAD1_K01

Różnice pomiędzy rysunkiem 
wektorowym i rastrowym, praca w 
obszarze graficznym i tekstowym, 
funkcje obszaru graficznego, 
klawiatury i myszy, wydawanie 
poleceń, zoom, rysunki prototypowe, 
linia, wymiary, siatka, skok, pomoce 
rysunkowe, cofaj odtwórz.

2 2 1 2 21 - -

ACAD1_U01
ACAD1_K01

Podstawowe polecenia rysunkowe. 
Zastosowanie i modyfikacja 
wyświetlania punktów. Współrzędne 
kartezjańskie i biegunowe, względne i 
bezwzględne. Opcje lokalizacji 
obiektów.

2 2 2 2 21 - -

ACAD1_U01
ACAD1_K01

Pozostałe polecenia rysunkowe. Filtry 
współrzędnych, śledzenie kursora, 
wybór punktów charakterystycznych. 

2 2 2 2 21 - -

ACAD1_U01
ACAD1_K01

Modyfikacja obiektów rysunkowych, 
sposoby wskazywania i modyfikacji 
obiektów. Polecenia przesuń  i kopiuj.

2 2 2 2 21 - -

ACAD1_U01
ACAD1_K01

Pozostałe polecenia modyfikacji 
obiektów.

2 2 1 4 21 - -

ACAD1_U01
ACAD1_K01

Praca na warstwach, rodzaje linii, skale
linii, kreskowanie, wymiarowanie 
(jednostki, dokładność).

2 1 1 4 21 - -

ACAD1_U01
ACAD1_K01

Bloki, obiekty rastrowe, kolejność i 
intensywność wyświetlania, ramki, 
raster jako podkład. Atrybuty.

2 1 1 4 21 - -

ACAD1_U01
ACAD1_K01

Praca z tekstem i z linią poleceń, 
prezentacja, funkcje w skrypcie, 
masowe przenoszenie danych, makra 
systemowe. 

2 1 1 4 21 - -

ACAD1_U01
ACAD1_K01

Zmiana układu współrzędnych, układ 
lokalny i globalny, zastosowania, 
rzutnie w rysunku 2D, widok.

2 2 - - 21 - -

ACAD1_U01
ACAD1_K01

Przygotowanie rysunku do wydruku, 
ustalanie skali, drukowanie w skali z 
obszaru modelu i papieru.

2 2 1 5 21 - -

ACAD1_U01
ACAD1_K01

Podstawy modelowania 3D, widoki, 
układ współrzędnych, perspektywa.

2 1 - - 21 - -

ACAD1_U01
ACAD1_K01

Sprawdzian. 3 0 3 - 21 201 -
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4. Formy aktywności / statystyka

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Udziały godzinowe (ECTS) w ramach przedmiotu dla
pojedynczej specjalizacji

godziny ECTS godziny ECTS

Przewidywany nakład pracy własnej (poza uczelnią, bez
udziału  prowadzącego  lub  z  udziałem  w  ramach
konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych
przedmiotu  (przygotowanie  prezentacji,  przygotowanie
pracy pisemnej, wykonanie lub dokończenie projektu lub
raportu, przygotowanie do ćwiczeń oraz dokończenie ich
w domu). Udział w konsultacjach (zakładamy, że student
korzysta  z  co  trzecich/czwartych  konsultacji).
Przygotowanie  do  egzaminu/zaliczenia  i  obecność  na
egzaminie/zaliczeniu.

20 0,8
32 1,3

Liczba godzin (punktów (ECTS) – zakres obowiązkowy 50 2 50 2

Liczba godzin (punktów (ECTS) – zakres do wyboru - - - -

Łączna  liczba  godzin  (punktów  ECTS),  którą  student
uzyskuje  poprzez  bezpośredni  kontakt  z  nauczycielem
akademickim

30 1,2 18 0,7

W  tym  łączna  liczba  godzin  (punktów  ECTS),  którą
student  uzyskuje  na  zajęciach  praktycznych  np.
laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty

25 1 15 0,6

1 pkt ECTS = 25 godzin

5. Kryteria oceny

Efekty kształcenia dla przedmiotu – GP ACAD_W01

Na ocenę 2,0 Nie wykazuje znajomości technik CAD stosowanych w zarządzaniu przestrzenią. Nie 
posiada wiedzy w zakresie możliwości zastosowania technik CAD w projektowaniu.

Na ocenę 3,0 Wykazuje dostateczną znajomość technik CAD stosowanych w zarządzaniu przestrzenią. 
Ma braki wiedzy w zakresie możliwości zastosowania technik CAD w projektowaniu. 

Na ocenę 3,5 Wykazuje dość dobrą znajomość technik CAD stosowanych w zarządzaniu przestrzenią. 
Ma pewne braki wiedzy w zakresie możliwości zastosowania technik CAD w 
projektowaniu. 

Na ocenę 4,0 Wykazuje znajomość technik CAD stosowanych w zarządzaniu przestrzenią. Ma pewne 
braki wiedzy w zakresie możliwości zastosowania technik CAD w projektowaniu. 

Na ocenę 4,5 Wykazuje znajomość technik CAD stosowanych w zarządzaniu przestrzenią. Ma drobne 
braki wiedzy w zakresie możliwości zastosowania technik CAD w projektowaniu. 

Na ocenę 5,0 Wykazuje znajomość technik CAD stosowanych w zarządzaniu przestrzenią. Ma wiedzę w 
zakresie możliwości zastosowania technik CAD w projektowaniu.

4



UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Efekty kształcenia dla przedmiotu – GP ACAD_U01

Na ocenę 2,0 Nie umie odczytywać projektów inżynieryjnych i geodezyjnych, nie potrafi tworzyć ani 
modyfikować rysunków technicznych 2D. Nie tworzy prostych projektów zarządzania 
przestrzenią. Nie zna pakietu AutoDesk AutoCad Civil 3D (Map 3D).

Na ocenę 3,0 Umie odczytywać projekty inżynieryjne i geodezyjne, potrafi modyfikować rysunki 
techniczne 2D oraz proste projekty zarządzania przestrzenią. Ma trudności w tworzeniu 
nowych projektów. Dokumentację graficzną wykonuje w pakiecie AutoDesk AutoCad Civil
3D (Map 3D).

Na ocenę 3,5 Umie odczytywać projekty inżynieryjne i geodezyjne, potrafi tworzyć i modyfikować 
rysunki techniczne 2D oraz proste projekty zarządzania przestrzenią. Brak samodzielności 
w tworzeniu nowych rysunków. Dokumentację graficzną wykonuje w pakiecie AutoDesk 
AutoCad Civil 3D (Map 3D).

Na ocenę 4,0 Umie odczytywać projekty inżynieryjne i geodezyjne, potrafi tworzyć i modyfikować 
rysunki techniczne 2D oraz proste projekty zarządzania przestrzenią. Brak samodzielności 
w trudnych przypadkach. Dokumentację graficzną wykonuje w pakiecie AutoDesk 
AutoCad Civil 3D (Map 3D).

Na ocenę 4,5 Umie odczytywać projekty inżynieryjne i geodezyjne, potrafi tworzyć i modyfikować 
rysunki techniczne 2D oraz proste projekty zarządzania przestrzenią. Brak pełnej 
samodzielności w trudnych przypadkach. Dokumentację graficzną wykonuje w pakiecie 
AutoDesk AutoCad Civil 3D (Map 3D).

Na ocenę 5,0 Umie odczytywać projekty inżynieryjne i geodezyjne, potrafi tworzyć i modyfikować 
rysunki techniczne 2D oraz proste projekty zarządzania przestrzenią. Dokumentację 
graficzną wykonuje w pakiecie AutoDesk AutoCad Civil 3D (Map 3D).

Efekty kształcenia dla przedmiotu – GP ACAD_K01

Na ocenę 2,0 Nie rozumie potrzeby i nie zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia I i II stopnia, 
studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i 
społecznych. Nie wykazuje aktywnej postawy wobec problemów ochrony środowiska i 
kształtowania jego zasobów.

Na ocenę 3,0 Słabo rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (studia I i II stopnia, studia 
podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

Na ocenę 3,5 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia I i II stopnia, studia 
podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 
oraz wykazuje dość dobrą postawę wobec problemów ochrony środowiska i 
kształtowania jego zasobów.

Na ocenę 4,0 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia I i II stopnia, studia 
podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 
oraz wykazuje właściwą postawę wobec problemów ochrony środowiska i kształtowania 
jego zasobów.

Na ocenę 4,5 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia I i II stopnia, studia 
podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 
oraz wykazuje dobrą postawę wobec problemów ochrony środowiska i kształtowania 
jego zasobów.

Na ocenę 5,0 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia I i II stopnia, studia 
podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 
oraz wykazuje aktywną postawę wobec problemów ochrony środowiska i kształtowania 
jego zasobów.
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6. Legenda

Formy zajęć (Fz)
formy zajęć korespondują z metodami

dydaktycznymi (dyskusja, projekt, doświadczenie
/eksperyment/ wykonanie czynności, rozwiązanie

problemu, studium przypadku, analiza i ocena
tekstów źródłowych)

1 W - wykład 24 ćwiczenia terenowe
11  ćwiczenia audytoryjne 31 ćwiczenia seminaryjne
21 ćwiczenia projektowe 32 seminarium dyplomowe
22 ćwiczenia laboratoryjne 33 konwersatorium
23  warsztaty …, 1 eL – zajęcia e-learning (np. 21.1)

Oceny formujące (Of)

101 sprawdzian wiedzy 301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności 
       wypowiedzi ustnej, udzielenia instruktażu201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania 

       obliczeniowego, analitycznego, czynności,    
       wypracowania decyzji

302 ocena zaangażowania w dyskusji,   
        umiejętności podsumowania, wartościowania

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe) 403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, 
       eseju203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac

       laboratoryjnych/ ćwiczeń praktycznych     
       (indywidualne, grupowe)

501 zaliczenie dziennika praktyk
601 ocena umiejętności pełnienia nałożonej 
        funkcji w zespole

Ocena podsumowująca (Ok)

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo 721 demonstracja praktycznych umiejętności
707 test jednokrotnego wyboru 731 egzamin ustny
703 test wielokrotnego wyboru ,,,,1 dostępem do podręczników
711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza  
       przypadku

…,2 bez dostępu do podręczników

741 praca dyplomowa

6


