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W 2005 r. w referacie pt. Kształtowanie programu nauczania geometrii i grafiki 

inżynierskiej dla kierunku budownictwo, wygłoszonym podczas International Conference of 

Engineering Education - ICEE 2005, Gliwice, autorki, wraz z Ewą Kalinowską, stwierdzały: 

Wykształcenie współczesnego inżyniera powinno możliwie najpełniej zapewniać jego płynne 

dostosowanie do zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych wynikających 

z niezwykle szybkiego postępu w dziedzinie techniki. Programy politechnicznego nauczania muszą 

ściśle przystawać do potrzeb przyszłego inżyniera. [1] W 2017 r. powyższe stwierdzenia w dalszym 

ciągu są aktualne, gdyż stanowią uniwersalną charakterystykę kształcenia inżynierskiego. 

Elastyczność, modyfikowalność i możliwość dostosowania do zmieniających się warunków 

zewnętrznych powinny charakteryzować programy kształcenia studiów inżynierskich. Nauczyciele 

akademiccy, opracowujący i realizujący programy kształcenia studiów inżynierskich, tym bardziej 

muszą się takimi cechami wykazywać. 

Założeniem głównym autorek przystępujących do opracowania koncepcji realizacji 

programu kształcenia przedmiotu Technical Drawing w 2016/2017 było stworzenie interesujących, 

z punktu widzenia studenta zajęć, podczas których możliwe będzie przyswojenie jak największego 

zakresu wiedzy, przydatnej w dalszym etapie kształcenia oraz przyszłej praktyce zawodowej. 

Rozwinięte, w wyniku uczestniczenia w interesujących zajęciach zainteresowania poznawcze 

studentów, powinny zachęcić ich do samodzielnego zgłębiania wiedzy z zakresu przedmiotu 

w trakcie realizacji zajęć, jak i po ukończeniu kursu Technical Drawing. 

Na podstawie pięciu, szczegółowych efektów kształcenia przedstawionych w karcie 

przedmiotu sformułowany został jeden główny efekt kształcenia określający, iż osiągniętym efektem 
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kształcenia, w wyniku realizacji programu kształcenia, winno być opanowanie przez studentów zasad 

wzajemnie jednoznacznego odwzorowania elementów przestrzeni na płaszczyznę przez rzutowanie, 

niezbędne w praktyce inżynierskiej do sporządzania i czytania rysunków. [3] 

Metoda kształcenia przyjęta przez autorki w realizacji programu kształcenia została oparta 

na przygotowaniu materiału nauczania oraz pracy bezpośredniej ze studentami, a więc na słowie i 

obserwacji (prezentacja multimedialna – wykład); a także na metodzie opartej na praktycznej 

działalności studentów – laboratoria oraz na metodach aktywizujących – burza mózgów, rozwiązania 

problematyki. 

W trakcie wykładów prowadzonych w formie prezentacji opracowanych w programie 

PowerPoint przedstawione zostały podstawowe zagadnienia Technical Drawing, ujęte w karcie 

przedmiotu. Materiały z wykładów w postaci plików pdf wraz z materiałami uzupełniającymi 

zamieszczane były w ramach dedykowanego kursu na Platformie Zdalnej Edukacji. Osobną część 

wykładową stanowiły kursy obsługi programów komputerowych, jako wprowadzenie do zajęć 

laboratoryjnych. Treści przedstawiane podczas wykładów stanowiły podstawę realizowanych zajęć 

projektowych, w trakcie których studenci rozwiązywali zadania rysunkowe na podstawie 

indywidualnie dobranych założeń. 

Podstawowymi założeniami realizacji zajęć projektowych było równoczesne 

wykorzystywanie szkiców odręcznych oraz dwóch podstawowych technik sporządzania rysunków 

technicznych: 

 rysunku wykreślanego ręcznie z wykorzystaniem przyborów kreślarskich (Rys.1,2), 

 rysunku wykonywanego przy pomocy programu komputerowego wspomagającego 

projektowanie (programy typu CAD - AutoCAD i Inventor). (Rys. 3,4) 

 

       

Rys. 1,2 Jedno z początkowych ćwiczeń nauki przedmiotu Technical Drawing. 

 

       

Rys. 3,4 Ostatnie ćwiczenie wykonane przez Studenta w ramach przedmiotu Technical Drawing 
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