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SYLABUS ZAJĘĆ 

1 Nazwa zajęć Projektowanie wspomagane komputerem (Auto Cad, 3d MAX ) 

2 Status zajęć obowiązkowy  

3 Instytut Techniczny 

4 
Kierunek, 

poziom i profil 

poziom studiów: studia podyplomowe 

profil: praktyczny 

5 Forma studiów niestacjonarne 

6 
Rok studiów, 

semestr 
Rok studiów:1 Semestr:2 

7 

Forma zajęć i 

liczba godzin 

dydaktycznych 

wynikających z 

planu studiów 

Forma zajęć 
Liczba godzin dydaktycznych 

stacjonarne: niestacjonarne 

wykłady   

ćwiczenia audytoryjne   

ćwiczenia projektowe  24 

ćwiczenia warsztatowe   

Ćwiczenia laboratoryjne   

praktyki zawodowe   

Suma godzin  24 

8 

Liczba 

punktów ECTS 

(wg planu 

studiów) 

 

9 

Osoba 

odpowiedzialna 

za program 

zajęć 

mgr inż. arch. Anna Jędrysko 

10 
Prowadzący 

zajęcia 
Mgr inż. arch. Anna Jedrysko 

11 

Wymagania 

(kompetencje) 

wstępne 

Podstawy informatyki, znajomość AutoCad 

12 
Założenia i cele 

zajęć 

Celem zajęć jest nabycie przez studentów umiejętności poruszania się środowisku do 

tworzenia wizualizacji na podstawie płaskich rysunków cad. 
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Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się 

Forma aktywności studenta 
Obciążenie studenta (w godz. dydaktycznych) 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Obciążenie studenta na zajęciach 

wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich 

lub innych osób prowadzących 

zajęcia i studentów, w tym: 

godz.: godz.:24 

Udział w wykładach (godz.)   

Udział w ćwiczeniach/ seminariach/ 

zajęciach praktycznych/ praktykach 

zawodowych (godz.) 

 24 

Dodatkowe godziny kontaktowe z 

prowadzącym zajęcia (godz.) 
  

Udział w egzaminie (godz.)   

Obciążenie studenta związane z godz.: godz.: 52 
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jego indywidualną pracą 

związaną z zajęciami 

organizowanymi przez Uczelnię, 

w tym: 

Samodzielne studiowanie tematyki 

zajęć/ przygotowanie się do 

wykładu (godz.) 

  

Samodzielne studiowanie tematyki 

zajęć / przygotowanie się do 

ćwiczeń (godz.) 

  

Przygotowanie do zaliczenia/ 

egzaminu (godz.) 
  

Wykonanie prac zaliczeniowych 

(referat, projekt, prezentacja itp.) 

(godz.) 

 52 

Suma  

(obciążenie studenta na zajęciach 

wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich 

lub innych osób prowadzących 

zajęcia oraz związane z jego 

indywidualną pracą związaną z 

tymi zajęciami) 

godz.: 

 

ECTS: 

 

godz.:76 

 

ECTS:3 

 

Obciążenie studenta w ramach 

zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne 

godz.: 

 

ECTS: 

 

godz.:76 

 

ECTS:3 

 

14 
Efekty uczenia 

się 

Opis szczegółowych efektów uczenia się 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

efektów uczenia 

się PRK 

WIEDZA: student zna i rozumie 

W1 

podstawowe zasady dotyczącą stosowania 

reguł geometrii przestrzeni do zapisywania i 

obrazowania myśli projektowej w formie 

opracowania technicznego 

K.W7 
P6S_WK01 

P6S_WG_inż 

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi 

U1 

posługiwać się właściwie dobranymi 

symulacjami komputerowymi, analizami i 

technologiami informacyjnymi, animacjami, 

modelami, fotografią wspomagającymi 

projektowanie architektoniczne  

K.U9 

P6S_UW_01 

P6S_UW_02 

P6S_UW_inż 

02 

P6S_UW_szt0

6 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: student jest gotów do 

K1 

posługiwania się technologiami 

informacyjnymi w celu integracji z innymi 

uczestnikami procesów i przedsięwzięć, w 

tym w celu prezentacji projektów i 

przekazania opinii w sposób powszechnie 

zrozumiały 

K.S4 P6S_KO_01 
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Sposób 

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Efekt uczenia się Sposób weryfikacji 

W1 Opracowanie zadania  (W) 

U1 ocena wykonania projektu) (U) 

K1 obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K) 

16 
Treści 

programowe 

Oddzielnie dla każdej formy zajęć: wykładów, ćwiczeń, seminariów, zajęć 

praktycznych, praktyk zawodowych 

Ćwiczenia: 

1. Omówienie tematów projektowych oraz przedstawienie wymagań i kryteriów 

oceniania. ( 1 godzina) 
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2. Importowanie podkładów opracowanych w programie AutoCad). Tworzenie sceny 

na podstawie wybranego zadania projektowego ( 3 godziny) 

3. Tworzenie i operowanie kamerą (2 godziny) 

4. Tworzenie podstawowego oświetlenia. Oświetlenie typu sunlight oraz oświetlenie 

sztuczne (2 godziny) 

5. Podstawy renderingu (1 godzina) 

6. Renderowanie przy użyciu Corona Renderer - tworzenie sceny zewnętrznej  (2 

godziny) 

7. Renderowanie przy użyciu Corona Renderer - tworzenie sceny wewnętrznej lub 

packshota (2 godziny) 

8. Podstawy przygotowania plików do druku 3D (1 godzina) 

9. Prezentacja projektów i ocena końcowa. (1 godzina)  

17 

Stosowane 

formy i metody 

kształcenia 

Ćwiczenia z prezentacja multimedialną. 

Korekty indywidualne, dyskusje, prezentacje. 
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Kryteria oceny 

efektów 

uczenia się 

osiągniętych 

przez studenta 

Na ocenę 5,0 

90 – 100%  

Integruje szeroką wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych 

dla studiowanego kierunku studiów. Prawidłowo stosuje wytyczne projektowania. Zna 

wszystkie podstawowe pojęcia i metody w stopniu biegłym i operuje nimi swobodnie 

(zrozumienie tematu zadania, kreatywność, warsztat – estetyka podania). Przedstawia 

innowacyjny projekt. 

Na ocenę 4,5 

80 – 89%  

Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie przedmiotu. Rozumie znaczenie i wykazuje 

zindywidualizowane podejście do problematyki przedmiotu. Zna podstawowe pojęcia i 

metod i dobrze nimi operuje (zrozumienie tematu zadania, kreatywność, warsztat – 

estetyka podania). Inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać 

zadania projektowe. 

Na ocenę 4,0 

70 – 79%  

Posiada zróżnicowaną wiedzę w zakresie przedmiotu. W zakresie umiejętności ma 

niewielkie braki. Potrafi językiem fachowym zaprezentować posiadaną wiedzę. 

Rozumie złożoność problematyki przedmiotu. Zna pojęcia i metody i nimi operuje pod 

kierunkiem nauczyciela (zrozumienie tematu zadania, kreatywność, warsztat – estetyka 

podania). Kierowany przez nauczyciela potrafi rozwiązywać zadania projektowe. 

Na ocenę 3,5 

60 – 69%  

Posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.  Projektuje pod kierunkiem 

nauczyciela (zrozumienie tematu zadania, kreatywność, warsztat – estetyka podania). 

Na ocenę 3,0 

50 – 59%  

Zna podstawowe pojęcia i metody w stopniu minimalnym, wykazuje 

nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność; z trudnością przychodzi mu 

samodzielna praca (zrozumienie tematu zadania, kreatywność, warsztat – estetyka 

podania). 

Na ocenę 2,0 

Nie spełnia warunków do zaliczenia 

19 

Forma 

weryfikacji 

osiągnięć 

studenta 

 zaliczenie z oceną  

20 

Warunki 

odbywania i 

zaliczenia zajęć 

oraz 

dopuszczenia do 

końcowego 

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach. Wykonanie wszystkich ćwiczeń 

projektowych, zaliczenie przeglądów w wyznaczonych wcześniej terminach, 

przygotowanie do zajęć, praca na zajęciach, postępy w projektowaniu, terminowość. 
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egzaminu (zal. z 

oceną) 
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Wykaz 

literatury 

podstawowej 

1. Murdock Kelly L.,3DS MAX 2012. BIBLIA,Wydawnictwo Helion, Warszawa 2012  

2. 3DS MAX Help, Pomoc wbudowana w program  
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Wykaz 

literatury 

uzupełniającej 

1. Darren Brooker, Essential CG Lightning Techniques with 3ds Max, Focal Press, 

2006  

2. Ożóg K., 3ds Max 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie 3D, 

oświetlenie i renderowanie, Videopoint, 2015  

 


