
Nazwa programu studiów (kĺerunku studiów) WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

Nazwa wydzĺału WYDZIAŁ MEcl-lANICZNY

I Poziom studiów (I stopnia / II
I stopnĺa / jednolite studĺa Studia I stopnĺa
rma isterskie
profil studiów (ogólnoakademicki / ogólnoakademĺcki

Załqcznik do uchwały nr ]B3 Senatu Politechniki opolskiej z dnia 25.05.2022 r

Załącznĺk nr 10 do Księgi Jakości KształcenÍa

KARTA PROGRAMU STUDIOW 1

Stacjonarne

2022/2023

ra n

data ĺ numer uchwały Senatu
rz mu ram studiów 2

data i numer uchwały Senatu
przyjmującej kĺeru n kowe efekty
uczenra sr

)
J
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na stanowisku tematycz nĺe zwĺęa nyn'l
z kĺerunkĺem studĺów.
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ECTS' jaką student musi uzyskaĆ w
ramach tych praktyk (jeśłi program
studiów kirzewid a ra
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Kształcenie na danym kierunku łączy
najlepsze tradycje myśli technicznej z
zadaniami dnĺa dzisĺejszego i

wyzwanĺem wobec szybkich przemian
tech nolog icznych współczesnego
świata. W działalności edukacyjnej i

naukowo-badawczej wydzĺału łączy to
potrzebę kształtowa nĺa nowoczesnej
myśli wobec przemian ekonomicznych i

perspektyw gospodarczych kraju z
tworzeniem wartoścĺ etycznych świata
nauki i techniki. Wokół tego
posłannictwa skupĺają się nauczycĺele i

studenci, badacze oraz pracownicy
administracji, jak również
przedstawicie le otoczen ĺa
gospodarczego i społecznego szkoły.
Do podstawowych składników tak
postrzeganej misji nalezą: kształcenĺe,
badania naukowe oraz służba
społeczna' Sprzyja to ĺntegracji i
rozwojowi nauki, a także stymuluje
kreatywn ość oraz wzmacnia wĺęzi
społeczne z regionem.

Wymagania wstępne - oczekĺwane
kompetencje kandydata (szczególnie
W przypadku studiów drugiego
stopnia)

Scisły umysł, nastawienie na
poszukiwa nie n ĺekonwencjona l nych
rozwląań technicznych, chęć i

umiejętność stałego doskonalenia sĺę.
Preferowani są kandydaci o
zaĺnteresowa niach tech n icznych,
umiejętnościach a nalitycznych oraz
wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i

chemii. Kandydat powĺnien również
posĺadać umiejętność rozwiązywania
problemów i być zorientowany na pracę
w grupie. Poziom 4 PRK.
Podstawę przyjęcia na studia
pierwszego stopnia stanowią wybrane
wyniki eEzaminu maturalnego
(dojrzałości). Kryterium decydującym o
przyjęciu na studia pĺerwszego stopnĺa
jest wartość wska źnika rankĺngowego
obliczanego W oparciu o liczbę punktów
uzyskany ch za egzamín ie maturalnym
(dojrzałości), z języka obcego
nowożytnego oraZ dwóch przedmiotów
wybranych z wykazu zestawionego w
warunkach rekrutacji.
Przedmioty kwalifĺkacyjne i

współczynnikĺ Wagowe
o chemia - 2o fizyka - 2

zwĺązek z misją uczelni ijej strategią
rozwoju

zasady rekrutacji (w tym:
przedmioty kwalifikacyjne oraz
ustalone dla nich współczynniki
wagowe)



. j. polski - 0,5
o matematyka - 2
. i. obcv - 05

sposoby weryfikacji zakładanych
efektów uczenia się

Wykaz egzaminóW oraz zasady
oceniania poszczególnych przedmiotów
są zawarte w kaftach opisu
przedmiotów.

sumaryczne
wskaźniki
charakteryzujące
program studiów,
a w tym:

łączna |iczba punktów ECTS, którą
student uzyskuje W ramach zajęć z
bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich !ub innych osób
prowadzacych zaięcia

190

łączna liczba punktów EcTs, którą
student uzyskuje W ramach zajęć z
zakresu nauk, do których odnoszą się
efekty uczenia się dla określonego
programu studiów, poziomu i profilu
studiów

200

dla profilu praktycznego łączna liczba
punktów EcTs przypisanych do zajęć
związanych z praktycznym
przygotowa niem zawodowym,
dla profilu ogólnoakademickiego łączna
liczba punktów ECTS przypisanych do
zajęć związanych z prowadzonymi w
uczelni badaniami naukowymi w
dyscyplinie lub dyscyplinach, do
których przYporządkowany jest
kierunek studiów

125

|iczba punktów ECTS, którą student
musi uzyskać W ramach zajęć z
dzledziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

15

W przypadku studiów stacjonarnych I
stopnia lub jednolitych magisterskich
liczba godzin zajęć z wychowania
tr-.,^--^^^
r rz,yLZ.t lcrJU

60

liczba punktów ECTS objętych
programem studiów uzyskiwana W
ramach zaięć do wyboru

63

programu o na W arn
niestacjona rnych (jeżeli występują)
2 data i numer uchwały Senatu uzupełniane przez Dziekana po uchwaleniu
programu przez Senat
3 data i numer uchwały Senatu przyjmującej program studiów w którym
uchwalane (zmieniane) były efekty uczenia się
4 naleŻy wpisać jeden kod klasyfikacji IscED
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Załącznik nr 77 do Księgĺ ]akości Kszťałcenia

Tabela kierunkowych efektów uczenia się
program studiów (kierunek studiów) : Wzornictwo przemysłowe
poziom studĺów: poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
profil studiów : oqólnoakademicki
symbol
kierunkowych
efektów
uczenia sĺe

efekty uczenia się (treść)

Wiedza
WP-Kl-WO1 Ma wiedzę w zakresie matematyki, rozszerzoną w zakresie niezbędnym do

modelowan ia w obszarze wzorn ictwa przem Vsłoweg o

WP_K1_WO2 Ma wiedzę w zakresie fizyki ukierunkowaną na zagadnienia potrzebne do
zrozumienia, opisu i wykorzystania zjawisk lizycznych przy projektowaniu i

wvtwarzaniu róznvch wzoriw przemvsłowvch

WP Kl WO3 Ma wiedzę w zakresie malarstwa i rzeŹby potrzebną do projektowania wzoriw
uŻvtkowvch

WP-K1-WO4 W zaawansowanym stopniu zna zasady grafiki inŻynierskiej oraz narzędzia
stosowane w przvootowvwaniu dokumentacĺi technicznei i wizualizacii obiektÓw

WP_K1_WO5 Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie analizy wytrzymałościowej oraz zasad
proiektowan ia elementóW maszvn

WP Kl WO6 Ma stosowną dla kierunku wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki

WP K1 WO7 Ma stosowną dla kierunku wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z
zakresu budowy maszyn, obsługi, diagnozowania stanu technicznego,
technolooĺi naorawv i bezpieczneqo użvtkowania

WP Kl WO8 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu wytwarzania wzoriw uzytkowych

WP Kl WO9 Ma wiedzę w żakresie metrologii

WP_Kl_W1O W zaawansowanym stopniu dysponuje wiedzą W zakresie materiałów
inŹvnierskich. ich badań oraz technoloqii kształtowania oraz sposobiw łączenia

WP K1 W11 Ma wiedzę o cyk|u zycia produktu i wzoru oraz wybranych maszyn i urządzeń
WP Kl W12 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych działań dla środowiska

kulturoweqo
WP Kl W13 Ma wiedzę dotv czącą h istorii sztu ki, architektury i wzornictwa

WP K1 W14 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własnoŚci przemysłowej i

prawa autorskieoo
WP Kl W15 Zna i rozumie teorie i terminologię z zakresu języka obcego umożliwiającą

posługiwanie się językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu opisu
Kształcen ia Jęzvkoweqo

Umiejętności
WP_Kl_UO1 Potrafi pozyskiwal informacje z literatury, baz danych i innych Żrideł, potrafi

ĺntegrowai uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągai
wnioski oraz fdrmułować i uzasadniać opinĺe

WP Kl UO2 Ma um iejętnoŚi samokształcenia
WP-K1_UO3 Potrafi posługiwai się językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu

opisu' Kształcen ia Jezvkoweoo_WP-KT-1JGT-
r ealizacii zadań z zakres u proiekiowa n ia i wytwarza n i a wzoriw uŻytkowych

WP-Kl-UO5 Potrafi wykor:zystaĆ do formułowania i rozwiązywania zadań inzynierskich
metody analityczne, symulacvine oraz ekspervmentalne

WP Kl UO6 Ma pzygotowanie niezbędne do pracy w Środowisku przemysłowym oraz zna
zasady bezpieczeństwa związane ztą pracą

WP K1 UO7 Potrafi dokonai wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działan
inzynierskich w zakresie proiektowania i wvtwarzania wzoriw uzytkowych

WP K1 UO8 Potrafĺ dokonaĆ krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące



rozwiązania techniczne, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi w
zakresie budowv i wvtwarzania wzorÓw uzvtkowvch

WP-K1_UO9 Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektowaĆ oraz zrealizowaĆ wzor,
obiekt, system lub pľoces, typowe dla procesu projektowania i wytwarzania,
uŻywając właściwych metod, technik i narzędzi

WP-Kl-U1O Potrafĺ porozumiewaĆ się przy uŻyciu roŻnych technik W Środowisku
zawodowvm oraz w innvch Środowiskach

WP K1 Ul1 Posĺada doŚwiadczenie W tworzeniu własnych koncepcji projektowych,
wynikających z rozumienia potrzeb społecznych, zmian cywilizacyjnych i

kulturowych

Ko m petenc'ie społeczne
WP K1 KOl Ma świadomośĆ potrzeby uzupełniania wiedzy przez całe zycie i potrafi dobrać

właŚciwe metodv uczenĺa dla siebie i innvch osÓb
WP-Kl-KO2 Rozumie pozatechniczne aspekty działalnoŚci inŻyniera, między innymi jej

konsekwencie społeczne oraz wpłVw na stan Środowiska
WP K1 KO3 Ma świadomośi odpowiedzialnoŚci związanej z decyĄami, podejmowanymi w

ramach działalnoŚci inzynierskiej, szczegÓlnie w kategoriach bezpieczeństwa
własneqo ĺ innvch osib oraz ochronv Środowĺska

WP-K1-KO4 Rozumie waŻnoŚĆ działan zespołowych i potrafi braÓ odpowiedzialnoŚĆ za
wvniki wspÓlnvch działan

WP K1 KOs Ma ŚwiadomośĆ waŻnoŚci postępowania profesjonalnego, przestrzegania zasad
etykĺ zawodowei oraz poszanowania riznorodnoŚci poq|ądÓw i kultur

WP_Kl_KO6 Wykazuje się przedsiębiorczością i pomysłowoŚcią w działaniu związanym z
real izacją zadań zawod owyc h

WP-Kl_KO7 Rozumie społeczną rolę inŻyniera oraz bierze udział W przekazywaniu
społeczeństwu wiarygodnych informacji i opinii dotyczących osĺągnięĆ techniki i

innych jej aspektów

objaśnienia
Symbol efektu tworzą:
_ litera K - wyróznik efektów kierunkowych,
- liczba 1 _ studia pĺerwszego Stopnia/
- znak - (podkreślnĺk),
- litery W, U ĺub K _ oznaczenie kategorĺi efektów (W - Wiedza, U -
umiejętności, K - kompetencje społeczne),

- 01, ..' - numer efektu w obrębie danej kategorĺi I zapisany W postaci
dwóch cyfr

(numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).

2 0 l{r#t, 20?2

dr }lab. inż. Grzegorz Robak
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Wydíiał Mechaniczny Field of study: INDUSTRIAL DESIGN

PLAN STUDIIW. STUDY PLAN

LSKAoPo

Sĺac.loľłRľe lľäľlpnsl<e
Ftnsĺ Cvcu Pnoonłĺĺĺĺe - Fuu--Tľue'Sruples

Matematyka I

1.1
Mathematics I

í5E 15 3

Mechanĺka ogólna l
1.2 3

Mechanics I

ĺ5E 15

Technologie informacyjne
1.3

l níormation technology
í5 15 2 TI

Ergonomia i bezpieczeństwo w otoczeniu człowĺeka
1.4

Ergonomĺcs and saÍety in the human environment
15 1 BHP

Historia sztuki
1.5 3 HS

History of art
30

Maszynoznawstwo ogól ne
1.6 2

General science of mechanics
30

Podstawy technik wizyjnych
1.7

Presentation techniques
15 30 4

Geometrĺa wykreślna
1.8 15 2

Descriptive geometry
í5

Rysunek odręczny l
1.9

Freehand drawing I

30 3

Podstawy modelowania i wizualizacji Ií.10
Basics of modelinq and visualizatĺon

15 15 2

Materiałoznawstwo
11.11

Materials science
15

Metrologia
1_12

Metrology
15 15 2

Matemaýka ll

Mathematics ll



Wydział lV]echaniczny Fle|d oí Study: lNDUS lR|AL DtslGN

2.2
Elementy informatyki i podstaw programowania

15 30 3Elements of computer science and the basics of
programming

2.3
Mechanika ogólna ll

15E 15 3
Mechanics ll

2.4
Historia wzornictwa i sztuki

30E 3 HS
History of design and art.

2.5
Podstawy projektowania form przemysłowych l

15 30 3
Basics of designing industrial forms I

2.6
Rysunek techniczny

15 15 2
Technical drawnig

2.7
Podstawy modelowania i wizualizacji ll

30 2
Basics oÍ modeling and visualization ll

2.8
Materiały niemetalowe i kompozyty

15 15 2
Nonmetallic materials and composĺties

2.9
Konstru kcyjne materiały metalowe

15 15 2
Construction metal materials

Pzedmioty obieralne humanistycznG.społeczne _ wymagana liczba p. ECTS w semestŻe
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

3

2.10
Pzedmiot human isýcznespołeczny l l

30 (3) HSw
Humanistic and sociaĺ subject ll

Przedmioty wybieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

4

2.'11

Rysunek odręczny ll
45 (4) W

Freehand dľawing ll
Rysunek prezentacyjny

45 (4) W
Presentation drawinq

Licżba ýodziń,,w śemestize (NÚmber of hoúrś. in a
semester) ',,, :; ra

E a

",,,,: Q

{Practiiäl
c|aśseś),

..:!::::::::::::E':':::' :

(l_äbóŕátory

';'::,cláśses} :

,,:,::,,,,,,,,,,,,,:::

; ..Nŕ,...

,, Prz"dmiot ,,;:

Súbject unit _ semester curriculaľ

, p:,,:,1,:,:,i:

(nrojé'ôt)

,;l,;, rS r ':

.;ĺll_.r.l
(séminar)

Wytrzymałość materiałów
3.1

Strength of materials
15E 15 3

Wychowanie fizyczne I

3.2 0 W
Physical education

30

Język obcy l
3.3

Foreign language
30 ,l W

Podstawy projektowania form przemysłowych ll
3.4 30 3

Basics of designing industľial forms ll
Kształtowanie i modelowanie powierzchni

3.5
Surface formation

15 30 4

Działania wizualne 3D - ĺzeżba
3.6

3D vizual action - sculpture
45 4

Zaawan sowane m etody model owan ia i wizualizacji
3.7

Advance modeling and visualization rnethods
30 2

Szybkie prototypowanie
3.8

Rapid prototyping
15 30 4

Grafĺka komputerowa l
3.9

Computer graphics I

30 2

Przedmĺoty wybĺeralne - Wymagana liczba p. ECTS w semestze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)



Wyd._aiaľ Mechanĺczny Field oí study: lNDUSTR|AL DEŚIGN

3.10

Podstawy elektroniki i elektrotechniki
15 15 (3) W

Basics of electronics and electrical engineering
Projektowanie mechatroniczne

15 ĺ5 (3) W
Mechatronic design

3.11

Rysunek odręczny lll
45 (4) W

Freehand drawing łll

Techniki prezentacyjne
45 (4) W

Presentation techniq ues
beŕ Óf !n.,'

.:::::.

.:. ,'... 
,........,'.

;'....';tf l.

,]]: Liczba godzĺn'żaięć w:śemeśtze; E - egż'ámĺn
.:i 

:l :'Working timé:(houřś),á semester; E : Eiám, 
'.',.l 

,. SEMESTR: 4 (4'h Semesteľ)

t9 I D ,,,,,." S'ID ," . W
:::: .'

ErAT€

::,,:l:l:::

(Lectuľe)
(Laboŕatöý

claśśes) ,

,,:::::::,:

(Pŕojéct),',,' Subject unit _ semesteľ curricular

Mechanika płynów z elementami termodynamiki
15 15 44.1

Fluid mechanics with elements of thermodynamics
15E

Wychowanie Íizyczne ll
0 W4.2

Physical education
30

Język obcy ll
1 W4.3 30

Foreign language

Podstawy konstrukcji maszyn
15 34.4

Bases of machine building
í5E

Technĺki komputerowe w projektowaniu l
30 44.5

Computer technĺques in design l
15

Techniki wytwarzania
44.6

Manufacturĺng techniques
30E 15

Makietowanie i budowa modeli
45 44.7

Mock-up and model construction
Grafika komputerowa ll

24.8
Computer graphics ll

30

Projektowanie produktu I

15 30 44.9
Product design I

4Przedmioty wybieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

Działania wizualne 2D _ malarstwo
30 {2) W

2D visual activities - painting

Kolorystyka
30 (2) W

4.10

Colors scheme
Kształtowanie właściwości użytkowych materiałów
dla wzornictwa pzemysłowego

(2) Wĺ5 í5
Shaping the functional propeńies oŤ materials for
industrial design
Metody kształtowania materiałów

4.11

1E /t\ lÁ/

Materiaĺ shaping methods

Ĺicżbá]godżinw seméstľze (Numb'er of hoúiś in u 
,],,: ,semester) ,: ,

,ĺ os



Wydział Mechaniczny Field of study: lNDUsTRlAL DEslGŃ

Język obcy lll
5.1

Foreign language
30 1 W

Techniki fotografowan ia
5.2

Photography techniques
ĺ5E ĺ5 2

Techniki komputerowe w projektowaniu ll
5.3

Computer techniques in design ll
30 2

Projektowanie komunikacji wizualnej I

5.4
Designing vizuaĺ communication l

30 2

Komputerowe wspomaganie projektciwania
przemysłowego5.5
Computer aided industrial design

15 í5 2

Metody łączenĺa materiałów
5.6

Methods of joining materials
ĺ5E 15 2

Projektowanie produktu ll
5.7

Product design ll
45 3

lnżynieria odwrotna
5.8

Reverse engineering
30E 30 4

Badanie materiałów we wzornĺctwie pzemysłowym
5.9

Testing of materials in industrial design
15 ĺ5 2

Projektowanie specjalisýczne produktu l5.ĺ0
Specialized product design I

15 45 3

Praktyka zawodowa
5.1í

Professional practice
godziny.niekontaktowe (un-contact hours) 5 W

Język obcy lV
6.í

Foreign language
(E) 30 2 W

Projektowanie komun ikacji wizualnej I I

6.2
Designing vizual communication ll

30 2

Projektowanie uniwersalne
6.3

Universal design
45 3

Praca dyplomowa (projekt inżynierski)
6.4

Diploma thesis (Engineering project)
godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 W

Projektowanie specjalisýczne produktu ll
6.5

Specialized product design ll
15 30 3

lnżynieria jakości
6.6

Qualiý engineering
ĺ5E í5 2

Komputerowe wspomaganie projektowania i

wytwazania CAx6.7
Computer aided design and manufacturing CAx

30 30 4

Metody projektowania we wzornictwie
6.8

Design methods in design
í5 30 3
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6.9

Projektowanie stylu marki 3D
15 30 (3) W

3D brand sh/e design
Tworzenie marki produktu 3D

15 30 (3) W
3D product bĺanding

6.10

AĄsýczna obróbka materiałów ĺ5E 30 (3) W
Artistic pľocessing of materials
Projektowanie przestzeni w kontekŚcĺe
wspołczesnych twÓrcÓw

ĺ5E 30 (3) W
Designing space in the context of contemporary
artists
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(Séminar)
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Podstawy prawa autorskiego i własności
intelektualnej7.1

lntellectual property law
15 2 HS

Kryteria bezpiecze ństwa w projektowa n iu u rządzeń
przemysłowych7.2
Safety criteria in the design of industrial equipment

15E 15 2 HS

Dokumentacja techniczna produktu
7.3

Technical documentation of the product
30 2

Seminarĺum dyplomowe
7.4 30 2 W

Diploma seminar
Praca dyplomowa (projekt inżynierski)

7.5
Diploma thesis (Engineering project)

E - godziny nĺekontaktowe (un-contact hours) 10

Praca pzejściowa
7.6

Temporary work
30 2

l nżynieria powierzchni
7.7 15 2

Surface engineering
15E

IPrzedmioty wybieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(optional units - compł-llsory ECTS ĺn a semester)

Projektowanĺe produktu według potrzeb
użytkownika 30 (3) W
Designing the product according to the user's needs

15

Projektowan ie przyszłościowe
30 (3) W

7.8

Fonľard-thinking design
15

Projektowan ie środków transpoľtu

Designing means oĺ transpoľt
15 30 (3) W

Wzornĺctwo w motoryzacji
7.9

Design in the automotive ĺndustry
í5 30 (3) W

15 (2) Wl5

15 (2) W
7.10

L.

Dobor matęriałÓw

Selection of materials

Projektowanie materĺałów
Material Design

15

I
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bez określonego typu 134 1770
BHP BHP 1 15
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TI 2Tech nologie i nformacyjne 30
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HSw H umanistyczno-społeczne wybieral ne 5 60

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2022r.

9r,ufuu,ť$ ,lr,ďt9'

?0 r{w,2ľ,22
DAEKAN

ű,(
irlż. Gľzegorz Robakdr hab,

,;'

"i:.''

../.,'



Sylwetka absolwenta

łĺ/zo r n ict w o p rze my sło w e, I s t op i e ń, s t u di ű s t acj o n ar n e

Wiedza: Absolwent ma wiedzę w zakresie matemaĘki, rozszerzoną w zakresie niezbędnym do
modelowaniaw obszarze wzornictwa pľzemysłowego. Ma wiedzę w zakľesie fizyki ukierunkowaną na
zagadnienia potrzebne do zrozumienia, opisu i wykorzystania zjawisk ťlzycznych przy pľojektowaniu
i wytwarzaniu ľóżnych wzorów pľzemysłowych' Ma wiedzę w zakľesie malarstwa i ĺzeźby potrzebną

đo projektowania wzoľów użytkowych. W zaawansowanym stopniu zna zasady gľafiki inżynierskiej
oraz narzędzia stosowane w pľZygotowywaniu dokumentacji technicznej i wizualizacji obiektów. Ma
Zaawansowaną wiedzę w zakľesie ana|izy wytľrymałościowej oraz zasad projektowania elementów
maszyn. Ma usystemaýzowaną wiedzę z zakresu wytwarzania wzorów uzytkowych. Ma wiedzę w
zakresie metrologii. W Zaawansowanym stopniu dysponuje wiedzą w zakĺesie mateľiałów
inżynierskich, ich badań oraz technologii kształtowania oľaz sposobőw łączenia' Absolwent ma wiedzę
o cyklu życia pľoduktu i wzoľu oľazwybranych maszyn iurządzen. Ma wiedzę niezbędną do rozumienia
społecznych dzlałan dla środowiska kultuľowego. Ma wiedzę dotyczącą histoľii sztuki, architektury i
wzornictwa. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zaktesu ochľony własności pľzemysłowej i pľawa
autoľskiego . Zna i rozumie teoľie i teľminologię z zakresu j ęzyka obcego umożliwiającą posługiwanie
się językiem obcym na poziomie B2 Euľopejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego.

Umiejętnoścl'.' Absolwent potľafi pozyskiwaó informacje z liteľatury, bazdanych i innych źrődeł, potrafi
integľowaó uzyskane infoľmacje, dokonywaó ich interpľetacji, a także wyciągać wnioski oraz
formułowaó i uzasadniaó opinie. Ma umiejętnośó samokształcenia. Potrafi posfugiwaó się językiem
obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego. Potrafi posługiwać się
technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadan z zakresu projektowania
i wýwarzania wzoľów użytkor'qych. Potľafi wykorą'staó do formrrłowania i rozwiązywania zadan
inżynieľskiclr metody analiĘczne, symulacyjne oÍaz eksperymentalnę. Absolwent ma pľzygotowanie
niezbędne đo pracy w środowisku pľzemysłorym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane ztąpracą.
Potľafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
w zakľesie projektowania i wytwaľzania wzorőw użytkowych. Potrafi dokonać kryĘcznej analizy
sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, urządzenia, obiekty, systemy,
pľocesy i usfugi w zakľesie budowy i wytwarzania wzorów użytkowych. Potľafi - zgodnie z zadaną
specyfikacją - zapľojektowaé oraz ztealizowaó wzóľ, obiekt, system lub pľoces, ýpowe dla pľocesu

projektowania i wytwarzania, uŻywając właściwych metod' technik i narzędzi. Potrafi poľozumiewać
się pľzy użyciu rőżnych technik w śľodowisku zawodowym oÍaz w innych środowiskach. Absolwent
posiada doświadczenie w tworzeniu własnych koncepcji projektowych, wynikających z rozumienia
potrzeb społecznych, zmian cywi|izacyjnych i kulturowych.

Kompetencje społeczne.' Absolwent ma świadomośó potrzeby uzupełniania wiedzy przez całe życie
ipotrafi dobraó właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób. Rozumiepozatechniczne aspekÍy

działalności ilrżyrrieľą rrriędzy inrryrri jej korrsekwerlcje spclłecztre r:ľaz wpływ lra statr śľodowiska. Ma
świądomośó odpowiedzialności związanej z decyzjami, podejmowanyrni w ľamach działalności
inżynieľskiej, szczegőlnie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oľaz ochľony
śľodowiska. Rozumie wazność działan zespołowych i potrafi braó odpowiedzialnośó za wyniki
wspólnych działan. Absolwent ma świadomośó ważności postępowania profesjonalnego' przestrzegania
zasad eýki zawodowej oÍaz poszanowania ľóżnoľodności poglądów i kultuľ. Wykazuje się
pľzedsiębioľczością i pomysłowością w đziałaniuzwiązanymzrealizacjązadanzawodowych. Rozumie



społeczną ľolę inżynieÍa oraz bieľze udziałw przekazyvvaniu społeczeństwtt wiarygodnych informacji i

opinii doýczących osiągnięć techniki i innych jej aspektów.

Industrial Design, l"t degree, full-tíme studies

Graduate's profile

IndustrÍal DesÍgn, 1ý degree, full-time studíes

Knowledge: The gľaduate has knowledge in the field of mathematics, expandeđ to thę extęnt necessary
foľ modeling in the field of industrial design. S/he has knowledge in the field of physics focused on the
issues nęeded_to unđerstand, describe and use physical phenomena in design and the prođuction of
vaľious industrial designs. S/he has knowledge in the Íield of painting and sculpture needed to design
utility models. S/he knows extensively the principles of engineering gľaphics and tools used in the
preparation of technical documęntation and visualization of objects. S/hę has advanced knowledge in
the ťreld of strength analysis and design principles of machine elements. S/he has systematic knowledge
in the fięld of manufacturing utility models. S/he has knowledge in thę field of metľology. S/he has an
advanced knowledge of engineering materials, their ľesearch and shaping technologies as well as

connection methods. The građuate has knowledge about the life cycle of the pľoduct. S/he has the
knowledge necessary to understand social action for thę cultural ęnviľonment. S/he has knowledge of
the history of art, architecture and design. S/he knows and unđeľstands the concepts and pľinciples in
the field of industrial pľopeľty and copyright protection. S/hę knows and understands theories and
terminology in the field of a foreign language that allows them to use a foľeign language at the B2 levęl
of the European System of Language Description

Skills: A gľaduate can acquire information fľom literature, databases and other sources' can integrate
the obtained information, make theiľ interpľetation, as well as draw conclusions and formulate and
justiĘ opinions. S/he has the capability of self-education. S/he can use a foľeign language at 82 level
of the European Language Description System. S/he can use information and communication techniques
appropriate to the implementation of design tasksanđ making utility models. S/he can use analytical,
simulation and experimental methods to formulate and solve engineering tasks. The graduate has the
prepaľation necessary to woľk in an industrial environment and knows the safety rules associated with
this work. S/he can makę a preliminary economic analysis of engineering activities in the field of design
and pľoduction of utility modęls. S/he is able to make a critical analysis of thę functioning and evaluate
existing technical solutions, devices, objects, systems, processes and services in the field of construction
and production of utility models. S/he can - accoľding to the given specification - prepare and implement
a design, object, system or process typical for the design and manufactuńng pĺocess' using the right
methods, techniques and tools. S/he can communicate using various techniques in a professional
environment and in other enviľonments. The graduate has experience in creating own design concepts
ľesulting fľom understanding social needs, civilization and cultural changes.

Social competences: A graduate is awarę of thę need to supplement knowledge thľoughout life and is
able to choose the right learning męthods for themselves and other people. Understands the non_

technical aspects of engineer activity, including its social consęquences and impact on the state of thę

environment. S/he is aware of the responsibility related to decisions taken as part of engineering
activities, especially in tęrms of his own and other people's safety as well as enviľonmental pľotection.
S/he understands the importance of team activities and is able to take resporsibility for thę ľęsults of



joint activities. The gľaduate is awaľe of the importance of professional proceedings, adherence to the

principles of professional ethics and respect for the diversity of views anđ culturęs. S/he shows

entrepľeneurship anđ ingenuity in activities related to the implementation of professional tasks. S/he

undeľstands the social role of the engineeľ and participates in providing the public with reliable
information and opinions on the achievements of tęchnology and other aspects.
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