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Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPOZS.I4B.3005.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria mechaniczna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Przemysław Kobel

Pozostali prowadzący Przemysław Kobel

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wybranych zagadnień mechaniki technicznej
i wytrzymałości materiałów.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
metody wyznaczania metodami graficznymi
i analitycznymi wartości obciążeń w układach
statycznych oraz sposoby określania skutków
oddziaływań sił zewnętrznych na obiekt techniczny.

OZ_P6S_WG02 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyznaczyć wielkości sił w układzie metodami
graficznymi i analitycznymi oraz określić ich
oddziaływanie na obiekt.

OZ_P6S_UW01,
OZ_P6S_UW02

Zaliczenie pisemne,
Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
określania priorytetów przy projektowaniu konstrukcji
i przewidywania skutków niewłaściwego lub
niekompetentnego podejścia do zagadnień
technicznych.

OZ_P6S_KK02,
OZ_P6S_KR07 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie projektu 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Konsultacje 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
46

ECTS
1.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Podstawy i zasady statyki
2. Płaski i przestrzenny zbieżny układ sił
3. Przestrzenny dowolny układ sił
4. Płaski dowolny układ sił
5. Belki proste
6. Ramy i łuki
7. Układy z siłami tarcia
8. Geometria mas

Wykład

2.

1. Analityczne i graficzne działania na wektorach
2. Analityczne i graficzne rozwiązywanie zbieżnych układów sił
3. Analityczne rozwiązywanie przestrzennych dowolnych układów sił
4. Analityczne i graficzne rozwiązywanie płaskich dowolnych układów sił
5. Obliczanie belek prostych
6. Obliczanie ram i  łuków
7. Rozwiązywanie układów z siłami tarcia
8. Wyznaczanie środków ciężkości, momentów bezwładności i dewiacji

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 30%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt 70%

Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych praw fizyki i właściwości fizycznych materiałów

Literatura
Obowiązkowa

Bohdziewicz Jerzy, Mechanika i wytrzymałość materiałów, ATUT Wrocław 2011.1.

Dodatkowa

Misiak Jan, Mechanika techniczna Tom 1 Statyka i wytrzymałość materiałów, WNT Warszawa 2020 (lub inne wydania)1.
Misiak Jan, Zadania z mechaniki ogólnej Część 1 Statyka, WNT Warszawa 2020 (lub inne wydania)2.
Niezgodziński Michał E., Niezgodziński Tadeusz, Zadania z wytrzymałości materiałów , WNT Warszawa 2020 (lub inne3.
wydania)
Niezgodziński Michał E., Niezgodziński Tadeusz, Wzory wykresy i tablice wytrzymałościowe, WNT Warszawa 2020 (lub4.
inne wydania)
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

OZ_P6S_KK02
Absolwent jest gotów do rozważnego określania priorytetów służących realizacji celów postawionych
przez siebie lub przełożonych oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu

OZ_P6S_KR07 Absolwent jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za pracę własną oraz do podporządkowania się
zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

OZ_P6S_UW01
Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować
uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać
opinie

OZ_P6S_UW02
Absolwent potrafi dokonać identyfikacji i określić specyfikę prostych zadań inżynierskich oraz opracować
dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie
wyników realizacji tego zadania

OZ_P6S_WG02
Absolwent zna i rozumie w zawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu fizyki obejmujące:
mechanikę, hydromechanikę, termodynamikę, podstawy elektryczności i optyki, elementy procesów
plazmowych; ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych zachodzących w czasie pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych


