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S YL AB US  MOD UŁ U ( PRZE DM IOTU)  
 

Kod 
modułu 

 
Nazwa 
modułu 

Programowanie i obsługa obrabiarek CNC 
Kod 
Erasmusa 

06.2 

Instytut Politechniczny 
Liczba 
godzin 

30L/15P 
Punkty 
ECTS 

3 

Kierunek Elektrotechnika Rok studiów 3 Semestr 6 

Osoba odpowiedzialna za moduł  

Osoby prowadzące zajęcia dr inż. Tomasz Żarski  

Rodzaj modułu Obieralny Typ zajęć Stacjonarne 
Język 
wykładowy 

polski 

Profil 
kształcenia 

Praktyczny 
Poziom 
kształcenia 
(studiów) 

Pierwszego stopnia 
Forma i tryb 
prowadzenia 
studiów 

stacjonarne 

Zakres nauk 
podstawowych 

nie 
Zajęcia ogólnouczelniane / 
na innym kierunku 

nie 

Przyporządkowanie modułu do obszaru kształcenia Obszar nauk technicznych 

Strona internetowa  

 

Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) 

numer 

efektu 

kształc

enia  

Student, który zaliczył moduł (przedmiot) 

wie/umie/potrafi: 

SYMBOL  

(odniesienie 

do)  

KEK 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia 

(forma zaliczeń) 

Forma 

zajęć 

dydakty 

cznych* 

 

W1 

ma teoretyczną wiedzę z zakresu mechaniki 
ogólnej, zna zasady konstrukcji układów 
mechanicznych i mechatronicznych oraz  
komputerowe narzędzia wspomagające procesy 
projektowania i modelowania układów 
mechanicznych. 

T1P_W02 
T1P_W06 
 

Sprawdzian lub ustne 
odpytanie z teorii i 
praktyczny 

LO 

W2 
ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i 
technik programowania oraz stosowania technik 
komputerowych w działalności inżynierskiej 

T1P_W02 
T1P_W06 

Sprawdzian lub ustne 
odpytanie z teorii i 
praktyczny 

LO 

W3 
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw 
metrologii wielkości elektrycznych i wybranych 
wielkości nieelektrycznych 

T1P_W03 
T1P_W06 

Zadania projektowe i 
kontrolne  

LO, 

U1 

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 

T1P_U01 
T1P_U07 

Ocena samodzielnej 
realizacji zadanych 
zadań  

LO,P 

K1 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, w 
tym podnoszenia kompetencji zawodowych 
swoich i innych osób 
 

T1P_K01 
Aktywność podczas 
ćwiczeń laboratoryjnych 

LO,P 

     

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia (skrócony opis) 

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z programowaniem i sterowaniem obrabiarkami CNC. 
Studenci poznają zasadę działania i budowę typowych obrabiarek CNC i zdobywają także podstawową wiedzę z 
budowy i działania typowych narzędzi skrawających stosowanych w obrabiarkach. Wszystkie te wiadomości 
wykorzystują przy tworzeniu kodu obróbkowego.  

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia (program wykładów i pozostałych zajęć) 

W ramach modułu zajęcia są prowadzone w formie laboratorium (30 godzin) oraz projektu (15 godzin) 
 

 
LABORATORIUM (30 godz.): 

1. Zapoznanie z budową i zasadą działania podstawowych obrabiarek skrawających (tokarka, frezarka).  
2. Podstawowe wiadomości nt. narzędzi skrawających (noże tokarskie i frezy).  
3. Nauka programowania G - kodem (z wykorzystaniem symulatorów).  
4. Nauka programowania ShopMill (z wykorzystaniem symulatorów). 
5. Ustawianie pkt. zerowego przedmiotu (wykorzystanie funkcji G54). 
6. Pomiar długości narzędzia (z wykorzystaniem czujnika zegarowego).  
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7. Uruchomienie prostego programu obróbkowego na frezarce.  
PROJETK : 

1. Wykonanie projektu obróbki elementu maszynowego (wg załączonego rysunku) wraz z doborem 
odpowiednich  narzędzi i doborem parametrów skrawania. 

Stosowane metody dydaktyczne 

Laboratorium/ćw. – w początkowej fazie nauki studenci będę uczyć się programowania z wykorzystaniem 
symulatorów (stanowiska komputerowe). Dopiero po zdobyciu podstawowej wiedzy z tego zakresu będą mogli, z 
pomocą nauczyciela, rozpocząć podstawową obsługę frezarki dostępnej w pracowni.  

Forma i warunki zaliczenia, sposób obliczania oceny końcowej 

1. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z 
zaliczenia sprawdzianu praktycznego w ramach laboratorium. 

2. Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w całym 
semestrze.  

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Podstawowa wiedza z matematyki oraz umiejętność czytania rys. technicznego elementów części maszyn. 

Zalecana literatura i pomoce naukowe 

1. Habrat W.: Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora. Wydawnictwo KaBe, Krosno 
2007,  

2. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M.: Programowanie obrabiarek NC/CNC. WNT, Warszawa 2006, 
3. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie – WsiP (podręcznik do nauki zawodów: 

technik mechanik, operator obrabiarek skrawających). 
4. Kosmola J.: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 

Gliwice 2007.  
. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta [h] 

Udział w zajęciach laboratorium pomiarowego 30 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych 15 

Opracowanie wyników pomiarów i wykonanie sprawozdania 15 

Udział w zajęciach projektowych oraz samodzielne opracowanie 
projektu 

25 

Przygotowanie do sprawdzianów 5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 

Punkty ECTS za moduł 3 

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego 

1,5 

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym 3 

Uwagi 

Słowa kluczowe: programowanie i sterowanie obrabiarek, obróbka skrawaniem, sterowanie CNC  

 
 

                                                 
* Wykład – W, Ćwiczenia – Ć, Laboratorium ogólne – LO, Laboratorium informatyczne – LI, Projekt – P, Seminarium – S, Lektorat – L, Praktyka – PR, 
Samokształcenie – SK 


