
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W KRAKOWIE

1. Informacje ogólne

Kierunek studiów: Inżynieria środowiska, Gospodarka przestrzenna

Specjalność: brak

Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Stopień kształcenia: I

Semestr: 5-7

Nazwa przedmiotu (j. pol.): Acad 3D w projektowaniu

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Acad 3D in designing

Koordynator przedmiotu: dr inż. Andrzej Strużyński, dr  inż. arch. Piotr Herbut

Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Andrzej Strużyński, dr  inż. arch. Piotr Herbut,

dr inż. Maciej Wyrębek

Liczba godz. w planie studiów: ćwiczenia 45 godz. 

Liczba punktów ECTS: 3

Język wykładowy: polski

Kod przedmiotu: I.ACAD3D.SI.IS

Cele przedmiotu: Przyswojenie  wiadomości  o  tworzeniu  projektów  w  zakresie  inżynierii
rzecznej i budownictwa wiejskiego przy zastosowaniu programu AutoCad
(Map i Civil). Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów
do wykorzystywania programu AutoCAD do modelowania obiektów trój-
wymiarowych. Wiedza ta będzie wykorzystywana w dalszym toku studiów
do wykonywania projektów.

Literatura: 1. Pikoń A. 2003. AutoCAD 2004. Wydawnictwo Helion. Gliwice.

2. Jaskulsk A.2011. Autocad 2012/LT2012/WS+. Podstawy projektowania 
parametrycznego i nieparametrycznego. Wydawnictwo PWN.
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2. Efekty kształcenia (EK) dla modułu – przedmiotu

Symbol
efektów kształ-
cenia dla modu-

łu
(EK)

Opis efektów kształcenia dla modułu
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UMIEJĘTNOŚCI

ACAD3D _U01

Umie odczytać rysunki budowlane i geodezyjne, potrafi  spo-
rządzić dokumentację graficzną oraz opracować i wykorzystać
w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramo-
wanie pakietu CAD

IS1_U02 InzA_U02

R1A_U01
R1A_U02
R1A_U06
T1A_U07
T1A_U15

ACAD3D _U02

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury,  baz danych (plat-
formy  informacyjne,  GIS)  i  innych  źródeł.  Tworzy  obiekty
geoprzestrzenne i poddaje je modyfikacji.  Potrafi  integrować
uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wy-
ciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. 

IS1_U01
InzA_U01
InzA_U02

R1A_U01
R1A_U05
T1A_U01
T1A_U07
T1A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ACAD3D _K01

Student  potrafi  pracować  indywidualnie  i  w  zespole;  umie
oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; po-
trafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający
dotrzymanie terminów.

IS1_K09 InzA_K01

R1A_K02
 R1A_K03
 R1A_K04
T1A_K03
T1A_K04
T1A_K05

ACAD3D _K02

Studenci  wspólnie  pracują  nad  opanowaniem  zagadnienia.
Mają świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz go-
towość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i po-
noszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

IS1_K04 InzA_K01

R1A_K02
R1A_K05
T1A_K03
T1A_K04
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3. Szczegółowy opis modułu /przedmiotu/a

Symbol EK
przedmiotu

Treści kształcenia
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Acad3D _U01
Acad3D _K01

Rzutnie i układy współrzędnych –sterowanie, menedżer układów.
Tworzenie rysunku aksonometrycznego obiektu budowlanego na
różnych rzutniach. Obracanie obiektem w przestrzeni.

11 3 1
-

–

Acad3D _U01
Acad3D _K01

Powierzchnie obrotowe. Tworzenie i modyfikacja 
11 2 1

-
–

Acad3D _U01
Acad3D _K01

Modelowanie bryłowe i płaszczyznowe obiektu budowlanego w
przestrzeni trójwymiarowej.

11 3 1
-

–

Acad3D _U01
Acad3D _K01

Modyfikacja brył i powierzchni obiektów 3D
11 3 1 - -

Acad3D _U01
Acad3D _K01

Modyfikacja istniejących i tworzenie nowych materiałów. Doda-
wania do istniejących obiektów materiałów. 11 3 1 - –

Acad3D _U01
Acad3D _K01

Tworzenie scen, tła oraz definiowanie oświetlenia obiektów.
11 3 2

-
-

Acad3D _U01
Acad3D _K01

Modelowanie, cieniowanie i prezentacja obiektów 3D
21 2 1 202 -

Acad3D _U01
Acad3D _K01

Prezentacja graficzna własnego projektu.
21 4 7 202 -

Acad3D _U01
Acad3D _K01

Kontrola wykonanych ćwiczeń projektowych i zaliczenie
21 2 1 202 -

Acad3D _U02
Acad3D _K02

Środowisko pracy AutoCad Civil i Map. Różnice. Zastosowanie 
– zmienne systemowe, geodezyjne układy współrzędnych.

11 2 1 101 -

Acad3D _U02
Acad3D _K02

Praca w oknie zadań. Wczytywanie różnych źródeł danych. 
11 2 1 101 -

Acad3D _U02
Acad3D _K02

Przypisywanie stylu do elementów mapy. Wczytywanie DEM. 
Tworzenie map warstwicowych.

11 2 1 101 -

Acad3D _U02
Acad3D _K02

Bazy georeferencyjne. Tworzenie zapytań do obiektów.
23 3 2 101 -

Acad3D _U02
Acad3D _K02

Praca z obrazami rastrowymi. 
11 2 1 101 -

Acad3D _U02
Acad3D _K02

Digitalizacja map.
11 2 1 101 -

Acad3D _U02
Acad3D _K02

Tworzenie tablic danych obiektowych.
11 2 1 101

Acad3D _U02
Acad3D _K02

Eksport danych geoprzestrzennych.
11 2 1 101

Acad3D _U02
Acad3D _K02

Środowisko MAP, Civil. Zagadnienia wybrane do opracowania 
w grupach.

23 3 7 - 301

Sumy godzin: 45 32 – –

3



4. Statystyka modułu – przedmiotu

Liczba godzin nakładu pracy studenta i punkty ECTS
Liczba
godzin

ECTS

Liczba godzin (punktów ECTS) – zakres obowiązkowy 77 3,0

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

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

45 1,8

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

45 1,8

Przewidywany nakład pracy własnej  (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach
konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu

32 1,2

Liczba godzin (punktów ECTS) – obszar kształcenia w obszarze nauk rolniczych,  leśnych
i weterynaryjnych

39 1,5

Liczba godzin (punktów ECTS) – obszar kształcenia w obszarze nauk technicznych 38 1,5

5. Kryteria oceny

Efekt kształcenia dla przedmiotu – Acad3D_U01

Na ocenę 2,0
Projekt zaliczeniowy został błędnie wykonany, student nie potrafi prawidłowo wykonać dokumen-
tacji graficznej i wykorzystać pakiet CAD z pomocą prowadzącego

Na ocenę 3,0
Projekt zaliczeniowy zawiera nieznaczne braki w treści, lecz końcowe opracowania są prawidłowe.
Student potrafi słabo wykorzystać pakiet CAD z pomocą prowadzącego

Na ocenę 3,5
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany w części graficznej oraz jest kompletny w tre-
ści, Student potrafi słabo wykorzystać pakiet CAD z pomocą prowadzącego

Na ocenę 4,0
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i opisowej oraz
jest kompletny w treści, Student potrafi dobrze wykorzystać pakiet CAD z pomocą prowadzącego

Na ocenę 4,5
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i opisowej oraz
jest kompletny w treści, Student potrafi ponadprzeciętnie wykorzystać pakiet CAD bez pomocy
prowadzącego

Na ocenę 5,0
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i opisowej oraz
jest kompletny w treści, Student potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystać pakiet CAD bez po-
mocy prowadzącego. Wykazuje inwencje i samodzielność.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – Acad3D_U02

Na ocenę 2,0

Nie potrafi pozyskiwać informacji z baz danych i innych źródeł. Nie tworzy ani nie poddaje mody-
fikacji obiektów geoprzestrzennych. Nie stosuje technik dokładnej modyfikacji obiektów.  Nie po-
trafi  integrować  uzyskanych  informacji,  ani  dokonywać  ich  interpretacji.  Nie  potrafi  wyciągać
wniosków ani formułować i uzasadniać opinii na temat wykonanej pracy. 

Na ocenę 3,0
Ma problemy z pozyskiwaniem informacji z baz danych i innych źródeł. Obiekty geoprzestrzenne
tworzy i poddaje je modyfikacji, Osiągnięty rezultat wymaga poprawy. Ma problemy z integracją i
interpretacją uzyskanych informacji. Wymaga kontroli ze trony prowadzącego.

Na ocenę 3,5
Ma problemy z pozyskiwaniem informacji z baz danych i innych źródeł. Obiekty geoprzestrzenne
tworzy i poddaje je modyfikacji, Osiągnięty rezultat odbiega od wyznaczonego. Ma problemy z in-
tegracją i interpretacją uzyskanych informacji. Wymaga kontroli ze trony prowadzącego.

Na ocenę 4,0

Potrafi pozyskiwać informacje baz danych i innych źródeł. Obiekty geoprzestrzenne tworzy i pod-
daje je modyfikacji, lecz nie stosuje technik dokładnej modyfikacji obiektów. Potrafi integrować
uzyskane informacje,  dokonywać ich interpretacji,  a także wyciągać wnioski oraz formułować i
uzasadniać opinie. Wymaga kontroli ze trony prowadzącego.
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Na ocenę 4,5

Potrafi pozyskiwać informacje baz danych i innych źródeł. Obiekty geoprzestrzenne tworzy i pod-
daje je modyfikacji, lecz nie stosuje technik dokładnej modyfikacji obiektów. Potrafi integrować
uzyskane informacje,  dokonywać ich interpretacji,  a także wyciągać wnioski oraz formułować i
uzasadniać opinie. 

Na ocenę 5,0
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych (platformy informacyjne, GIS) i innych źró-
deł. Tworzy obiekty geoprzestrzenne i poddaje je modyfikacji. Potrafi integrować uzyskane infor-
macje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – Acad3D_K01

Na ocenę 2,0
Nie potrafi pracować indywidualnie i w grupie oraz wykazuje postawę aspołeczną i demonstruje
niechęć do pracy. Nie potrafi opracować i zrealizować harmonogramu prac zapewniający dotrzy-
manie terminów

Na ocenę 3,0
Opornie demonstruje niechęć do pracy lecz podejmuje pracę indywidualnie i w grupie, nie chce
przyjmować żadnych funkcji w zespole, nie umie dotrzymać harmonogramu prac zapewniający do-
trzymanie terminów

Na ocenę 3,5
Potrafi pracować indywidualnie, lecz nie potrafi kierować małym zespołem. Ma niewielkie opóź-
nienia w harmonogramie prac zapewniających dotrzymanie terminów

Na ocenę 4,0
Potrafi pracować samodzielnie i w słabo w grupie. Nie ma opóźnień w harmonogramie prac zapew-
niających dotrzymanie terminów

Na ocenę 4,5
Potrafi z zapałem pracować samodzielnie i w grupie. Potrafi kierować małym zespołem.  Nie ma
opóźnień w harmonogramie prac zapewniających dotrzymanie terminów

Na ocenę 5,0
Potrafi pracować samodzielnie i w grupie. Potrafi kierować małym zespołem oraz wykazuje inwen-
cję twórczą.  Wyprzedza harmonogram prac zapewniających dotrzymanie terminów

Efekt kształcenia dla przedmiotu – Acad3D_K02

Na ocenę 2,0
Student nie pracuje w grupie nad opanowaniem zagadnienia. Nie ma świadomości odpowiedzialno-
ści za pracę własną. Nie jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponosze-
nia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Na ocenę 3,0
Student powoduje opóźnienia w pracy zespołu,  i sprawia trudności w negocjacjach. Ma niewielką
świadomość odpowiedzialności za pracę własną. Jakość pracy w zespole budzi duże wątpliwości
prowadzącego.

Na ocenę 3,5
Student powoduje opóźnienia w pracy zespołu, lecz można z nim negocjować poprawne zachowa-
nia i odpowiedzialny za powierzone mu zadanie. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę wła-
sną. Jakość pracy w zespole budzi pewne wątpliwości prowadzącego.

Na ocenę 4,0

Student pracuje w grupie nad opanowaniem zagadnienia lecz nie jest systematyczny. Ma świado-
mość odpowiedzialności za pracę własną. Jakość pracy w zespole budzi pewne wątpliwości prowa-
dzącego. Student jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia od-
powiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Na ocenę 4,5

Student pracuje w grupie nad opanowaniem zagadnienia.  Ma świadomość odpowiedzialności za
pracę własną. Jakość pracy w zespole budzi pewne wątpliwości prowadzącego. Student jest gotowy
do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie
realizowane zadania.

Na ocenę 5,0
Student pracuje w grupie nad opanowaniem zagadnienia.  Ma świadomość odpowiedzialności za
pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpo-
wiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
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