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Annex I I to Education Quality Manual

STUDY PROGRAMME CARD

Name (field of study): MECHANICAL ENGINEERING
Name of the Faculty: FACULTY OF MACHANICAL ENGINEERING

Educational level (Íiľst- cycle l second-cycle) Fiľst-cycle

Educational pľofile (general academic l
practical) Geneľal academic pľoÍil€

Form of studies (full time / exkamuľal) Full-time studies

Learning pľogramme effective from the
academic year 2021/2022

Date and No. of Senat resolution on
accepting the study program

Date and No' of Senat ľesolution on
accepting educational outcomes in the field
of study

Assignment to the area of education Technical sciences

Indicating the discipline (science or art) or
disciplines (in the casę of several, indicate -
underline - the leading discipline to which at
least 500Á of the learning outcomes apply)

mechanics engineering

Duration (semesters) 7

ECTS points number 210

Title granted to thę graduate Engineeľ

ISCED classiÍication 0715 Mechanics and metal tľades

Relation to University's mission and
development strategy

Education at the faculĘ combĺnes the supeľioľ
tradĺtions of technical sciences with the
activities of the modern eľa as well as helps
students face the challenges assocĺated with the
ľapĺd technological changes in the
contemporary woľld. Educational tasks
coupled with ľeseaľch and development
activities combine to meet the needs of
pľoviding an up_to_date approach needed to
face the challenges of economic
tľansfoľmations as well as busĺness prospects
of the country and developĺng ethical values in
the woľld of technology and scĺence.
Educatoľs, students, ľeseaľcheľs,
administľatoľs as well as ľepresentatives of the
business oľ social enviľonment all focus on
achĺeving these goals. The basic constituents of



the mĺssĺon peľceĺved in this way ĺnclude:
education, ľeseaľch woľk and activĺty done to
the beneÍit of the social seľvice. Thĺs
coopeľation promotes the development and
integration of science and stimulates creatĺvĺty
so as to create social bonds wĺth the ľegĺon.

Learning objectives, employment
opportunities, continuation of studies

Studĺes at the faculty shall pľovĺde adequate
tľaining to all the specialĺsts who wĺll be able
to apply the acquiľed knowledge of the basic
scĺences (mathematics, physĺcs' chemistry) and
engĺneeľĺng discĺplĺnes as well as practĺcal
skĺlls foľ a job in the aľea that is specĺfic to the
pľofessĺon ĺn the discĺpline foľ the puľpose of
technical-technological, economic and
ecologĺcal fulÍilment of demand of the social
lĺfe.
Gľaduates of engineeľĺng studies
(undeľgľaduate pľogľamme) aľe offeľed an
oppoľtunÍty to enhance theiľ study program
by following the pľogľam at the next level (at a
Masteros pľogľamme level).

Preliminary requirements - expected
competences of the candidate (especially foľ
second cycle studies)

Inteľest in technical and mathematical
scĺences, scĺentĺÍic mĺnd' abĺlity to exploľe new
technĺcal and technological solutĺons. The
candidate shall also be capable of pľoblem
solving and team working. Level4 of PQF.

Recruitment pľocedure (in accoľdance to
recruitment resolution)

Admĺssion to the undeľgľaduate pľogľamme is
based on the ľesults ofthe secondaľy school_
leaving examinatĺon, and an addĺtional positive
ľesult exam that ĺs a fundamental pre_requĺsĺte
to the ľecľuĺtment level for the case of
pľogľams includĺng: Architectuľe and Civĺl
Engĺneering, and FaculĘ and Physĺcal
Educatĺon and Physiotheľapy. A decĺsĺve
cľĺteľion for the admittance to the
undeľgľaduate pľogľamme ĺs the ľanking
ĺndex value assessed on the basis oftotal
numbeľ of poĺnts obtaĺned fľom the secondaľy
school_leavĺng examinatĺon, foľeign language
examinatĺon and two selected subjects fľom
the lĺst avaĺIable thľoughout the ľecruĺtment
pľoceduľe.

Differences versus other pľograms with
similarly defined objectives and learning
outcomes conducted at the Opole University
ofTechnology

Not applĺcable.

Validation methods for assumed eđucational
outcomęs

Examinations list and evaluating pľinciples foľ
indivídual courses aľe incorpoľated into the



ffibjsct đescńption fomĺ

Aggĺegate indicators
for education progÍam
including:

Total number of ECTS poĺnts whĺch
must be obtaineđ by ĺ student foľ cĺasses
requińng the direct pertĺcipetion of
rcrdemic stĺff.

19{l

Total numbeľ of ECTS poĺnts wbicb
must be obtained by a student for chsses
in brsĺc scicnces for which educetĺonrl
effects for e gřľen educrtĺonrl
progrrmmE lcvď rnđ pľofile ľe
applĺcrblc.

3?

For n pľactical profilc - tüe total
numbeľ of ECTS point$ rĺsigned to
clrsses related to prrctkrl vocrtĺonal
tľrĺning, for r genenl rcrdemĺe proÍile _

the total numbor of ECTS Points
assĺgned to classes relłteđ to scÍentĺfic
research conducted within the feculty
Íielđ or erts program

ll2

Numbeľ of ECTS poĺnts whĺch must be
collected for participrtĺon in clrsses
rľĺthin the humanistic oľ sociď science
pľogram

5

In tbe case of full-tĺme firĺt-cycle or
long_cycle studĺeso the number of hours
of physicĺl education classss

60

Per cent ratio of thc nnmber oťECTS
points in relĺtĺou to the ęđucetion aľer
n and' in the totsl numb€ľ of ECTS
poĺnŕs neeđed to cĺmplete erch oľthe
eđucational aľe{s. For the cnse oítbe
study progľĺmme it is đetcľmined for
the tľainĺng program Íu morc then one
eđucĺtion areĺ.

r00%

The pľogram of srrrdies reviewed by Faculty Stuđent Council

Signature of tüe rcpĺrsentativne of
Faculty Student Council

DZIEKAN

dr hab. Robak

date, signaľure, stamp of the Dean
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Politechnika Opolska
VWdziď M€chaniczny

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2021r.

Kierunek studiów: MEcHANlrcĄ l BUDoWA MAszYN
Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kierunek studiów: MecxĺľlxA l BUDowA MAszYN

profil : OcllnonxrDEMrcKl

nazwawydziału: Wypzlłł. Mecľlľĺlczlĺy

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daĘ

obowiązuje od roku
akademickiego

202112022

foľma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) stacjonarne

poziom studiów (l stopnia / ll stopnia) l-go stopnia

czas trutrania (w sem.) 7

Ęftuł zawodowy otzymywany przez absolwenta inżynier

liczba punktów EcTs 21.9
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Polĺtechnika opolska
Vlýdzia} Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHAN|KA l BUDOWA MAszYN
Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

PLAN sTUDlÓW * $l',lJnY ĺ]LAľ{

POLITECHNIKA OPOLSKA
vl/YDzlAŁ MEcHANlczNY

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Kierunek studiów:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Field of study:
MECHANICAL ENGINEERING

Sĺuoll SrncĺoľlnľE PlERwszEGo sToPNlA - lnżyľnRsxle
Flrłsĺ Cvclr PRocRnĺĺnĺę _ Fut-l-Tlnłn SĺuplEs (Engineer's degree)

Speclelnośl _ Speciĺl-lzATĺoN
PRolexĺoweNlE l EKSPLoATAcJA KoNsTRuKcJl LoTNlczYcH

_ DEslcru aľo opeRłĺloN oF Avĺĺĺlolĺ SľęucĺuRes
KoľsľRuxcJE MAsryN

- MacĺlNE DesleN

TecnľoloolE vtíYTWARzA NlA
_ Młľul.ĺcĺuRlxc TecHuoLoGY

SEMESTR: í ('t'1 $emesteľ)
Liczba godzin zajęć w semeetĺze; E - egzamin
Working timc (hours} a semesteľ; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s

$ubject uľrit -- sęľnesteľ cuľricular ([-ecttlľe} (ĺ}ractical
classes)

(Laboľatoľ_y
classes) (Project) {$eminaľ}

1.1
Matematyka I

30E 30 5
Mal'hĺlnlaĺics - |

'|'.2
Mechanika ogólna l

15E 15 3.
Meclraĺricĺ; l

1.3
Chemia dla inżynierów

15 {5 3
Ĺ)henltĺ,ltry ĺoľ enclineers

1.4
Technologie inÍormacyjne

30 15 3 TI
i nforłrlatĺiĺrĺr teĺlirlologv

1.5
Erqonomia i bezpieczeństwo pracy

í5 I BHP
[-i ľg oľl ĺ.ll l-l i cs ĺ:l nĺj i ĺrĺil l stri a l s;tÍety

't.6

Zastosowanie technik wirtualnych w inżynierii
mechanicznej

15 15 2
/lpplication oĺ viĺtual tĺ;cllłliqLleĺ; lll nleohallicai
elrQilleerilr.ĺ;

1.7
Geometria wykreślna z graÍiką inżynierską

30 30 5
D e scĺi ptive g eĺ..:iĺ etĺy a n d e ľr.c,; in ee ľi n q-ł g ra ph i cs

't.8
Podstawy nauki o materiałach

30E 2
[r't l tl ĺlarn el lla l s ĺlĺ lľl;lteĺi a l s sĺ:i ĺ: lr cc

't.9
Metrologia techniczna

15 í5 3-|'ĺłclrľiĺcal 
lľretrolo(lV

1.10
Poclstawy ekologii

15 ,l

[łasic of ĺ,:ĺnloqy

PzedmioĘ obieralne humanistyczno'spďeczne - Wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optionai units - compuisory ECTS in a serhester;

2

1.11
Pzedmiot humanistycano_spďeczny l

30 (2t HSw
Humanistic aĺrcl sociaľ subject l

Liczba godzin w semestĺze (Number oÍ'lrotlrs ĺn a
selnester)

240 ĺ35
30

Razem gcidzin/ECTS w semęstze (Total hourslECTS iĺr a
semĺ:stĺlł^)

375
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Politechnika Opolska
V$dział Mechaniczny

Kierunek studiów: MEoHAN|KA l BUDoWA MAszYN
Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

SEMESTR: 2 (2"d Semester) Liczba godzin zajęć w semestĘe; E - egzamin
Working time {houľs} a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s
Subject unit - semesteľ cuľricular (Lectuľe) (Pľactical

classes)
(Laboratory

classes) (Project) (Seminar)

2.1
Matematyka ll

15E í5 3
Matheľnatics - ll

2.2
Fizyka dla inżynierów

15E 15 3
Physics for ełrgiľreers

2.3
Mechanika ogolna ll

30E 30 5
Met;lraĺrics ĺĺ

2.4
Elemený informatyki i technik komputerowych í5 30 3
Elements of iĺrforniatit;s ancl computer teĺ:hĺriqtlels

2.5
ochrona własności intelektuaĺnei

15 1 OW
Prrrtectiĺ:n of ĺnventioĺr property

2.6
Maszynoznawstwo ogólne

30 2
General science clí mechanics

2.7
GľaÍika inżynierska z wykorzystaniem CAD

30 30 4
Enctrrreer's graphics

2.8
lnżynĺeria materiałowa

15E 15 2
Matĺ:rial EllqilleerinQ

2.9
Automatyka i ľobotyka

30 í5 í5 4
Autoĺnatics ĺineJ roľ:otics

Pzedmioý obieralne humanistyczno-społeczne - wymagana licaba p. ECTS w somestnze
(Optional unils - compulsory ECTS in a sernester)

3

2.10
Puedmiot humanistyczno_spďecznv ll

30 {3) HSw
Humanistic and social subiect ll

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semesteĺ) 225 í65

30
Razem godzin/ECTS W semestŻe |ľotał hours/ECTS in a
semester) 390

SEMESTR: 3 (3'd Semesteľ) Liczba godzin zajęé w semestrze; E_ egzamin
Woľking time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pnedmiot W c L P s
Subject unit _ semesteľ cuľľicular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Pľoject) (Seminar)

3.1
Rachunek róŹniczkowy i całkowy

15 15 3
Difĺerential and iľrtegral calctllus

3.2
V}ýtzymałośc materlałów

30E 30 5
litrength oí materials

3.3
\Aĺlchowanie fizyczne

30 0 W
Physical educatioll

3-4
Język obcy

30 I W
Foreign language

3.5
Napędy pojazdów i maszyn

30E 30 5
Vehicle arlcJ machine pľopulsion

3.6
Metody numeryczne CAL

30 30 5
Nut-neľical meĺhoels CAE

3.7
Zapis konstrukcji z wykozystaniem CAD I ĺ5 1-I'echnical 

ĺ1ľawing and CAD l

3.8
V\łbrane technologie bezwiórowe í5 15 2
Seleciecl chipless technologles

3.9
Podgtawy elektľotechniki í5 15 3
l'uńdamentals of electrical enc1 iľreerincj

3.,t0
Vłlbrane techniki i systemy pomiarowe

30 30 5
Selectecl nleastlring teĺ:lrlriques allĺ'l systelns

4



Politechnika Opolska
V!!dział Mechaniczny

Kĺerunek studio\łý: MECHANIKA l BUDOWA MAszYN
Fieĺd of study: MEcHANlcAL ENGlNEERlNG

Liczba godzin W semestrze (Numbeľ oí ľrouľs in a
semester) 165 75 í65

30
Razem godzin/ECTS W semestze (Total houľs/ECTS in a
sernesteľ) 405

SEMESTR: 4 (4th Semester) Liczba godzln zajęć w semestŻe; E - egzamin
Woľkĺng time (hours} a semesteř; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pĺzedmiot W c L P s
Subject unit _ semester curriculaľ (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes)
(Project) {Seminar)

4.1
Statystyka inżynierska

15 15 3
Engillełerillg statistics

4.2
Laboratorium wytzymałości materiałów

30 3
Laboratory slľel]cltłl oĺ nrateľials

4.3
V\lchowanie Íizyczne

30 0 W
Physical erJrication

4.4
Język obcy

30 1 W
ľoľeĺĺlĺr languiage

4.5
Podstawy konstrukcji maszyn

30E 30 5
ĺ: undanrentals oĺ nraclrine ĺie:';iglr

4.6
Technologie i uządzenia pÍzemysłowe

30 2
1-echnologies ĺ:nd ĺndustrial apparatus

4.7
Projektowanie procesiw technologicznych

45E 30 6
Teclrnĺ:logicai proĺ;esses ĺ]esicllr

4.8
Zapis konstrukcji z wykorzystaniem CAD ll

15 1
I'echnical clravving alld CAll ll

4.9
obróbka ubytkowa

30E 30 5
Rernoval pĺ'ĺ:cesses

4.10
Termodynamika techniczna

{5E 30 í5 4-lechnioal thernrodynanrics

Liczba godzin W semestĺze (Numbeľ oĺ houľs in a
semester) ĺ65 75 120 60

30
Razem godzin/ECTS w semestrze (-Iotal hours/ECTS in a
semęster) 420

SEMESTR: 5 (5'h Semester) Liczba godzln zaJęć w semestnze; E _ egzamln
Working time {houľs) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unĺt * semester curricuĺar {Lectuľe)

(Practical
classes)

(Laboĺatory
classes) (Project) (Seminar)

5.1
Mechanika płynów

í5E {5 í5 3
Fluid iĺecńanics

5.2
Język obcy

30 1 W
Foreign language

5.3
Laboratorium konstrukcii maszyn ĺ5 1
[-abĺrraiory of machine desiqn

5.4
Maszyny technologiczne

30E 15 3
Technoĺoglcal ĺnaclrines

5.5
Zapis konstrukcjiz wykozystaniem CAD lll

t5 1
Technical dľawinq ancl CAD lll

5.6
Praktyka zawodowa

godziny- niekontaktowe (un-contact hours) 5 W
Profe.ssioľral pľactice

Specjalność: PĘektowanie i eksploatacia'konstrukcji lotĺticzych
Specĺalization: Design and Operation oÍ Aviation Structuĺes

5.7 ęczenie materiałów w lotnictwie

Ąvialion material fatigue
't5E 30 3 W

5.8
Eksploatacja i diagnostyka silników lotniczych

15 í5 2 W
Exploitatiĺrn anc'l cltagnoĺłics of aircraft elrgilles

5



Politechnika Opolska
Wýdział Mechaniczny

Kierunek studióW: MECHAN|KA l BUDoWA MASZYN
Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

5.9
Materialy konstrukcyjne w lotnictwie ,t5 15 2 W
Constĺuctiĺrn lnateriäls ĺn aviation

5.10
Budowa i osprzęt statków powietrznych

30 í5 3 W
Construction anci equipmenl of aircrafl

5.1í

Projektowanie i wytwarzanie głównych podzespďóW
samolotów

15 í5 2 W
Projektowanie i wytwarzallie gkiwnych pocJzespołow
samolotów

5.'|.2
Metodyka zintegrowanego rozwoju produktu

30 30 4 W
lntegrated product clevelopment methodology

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester) í65 í5 í65 45

30
Razem godzin/ECTS w semestÍze (Total hours/ECTS in a
semester) 390

Specjalnośó: Konstrukcje maszyn
Specialization. Machĺne Design

5.í3
Materiały konstrukcyjne í5 15 2 W
Construcliĺrn nlateľials

5.14
Metoda elementów skończonych

30 30 4 W
Finite element ĺlethoci

5.15
Optymalizacja konstrukcji

30E í5 3 W
eonstrr.rction optnnizatiorr

5.{6
Praca przejściowa - konstrukcyjna

30 3 W
lndividual report - stn-icturral work

5.17
Projektowanie form z zastosowaniem CAD

30 30 4 W
Desigll rrf molds with the use ĺ:Í CAt)

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semesteľ) ĺ50 {5 í80 30

30
Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester) 375

Specjalność: Technologie wytwaaania
Specĺalization. Manufacturing Technoloqy

5.'t 8
Materiały inżynierskie

30 30 4 W
Engineering inalerials

5.19
Programowanie obrabiaľek CNC

30 30 4 W
Programmiłrg ĺ:í cnc lrlaclrines

5.20
Podstawy inżynierii jakości

{5E 15 ĺ5 4 W
Bĺises of qliality elrgineering

5.21
Systemv narzędziowe

30 30 4 W
Tool systerns

Liczba godzin w semestŻe (Number of hours in a
semester) í50 í5 í65 45

30
Razem godzinlEOTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester) 375

SEMESTR: 6 (6'h Semester) Liczba godzin aięéw semestrze; E - egzamin
Working tirne {hours) a semesteř; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmlot W c L P s
$ubject unit - semester curricular (Lecture)

(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) {Seminar)

6.1
Język obcy

(E) 30 2 W
Foreiqn lanciuacle

6.2
Eksploatacja pojazdów i maszyn
Exploitation oí vehicles and machiľres

30E 30 4

6.3
Zapis konstrukcii z wykozystaniem CAD lV í5 1
Technical elrawing anĺl CAD ĺV

6.4
Seminańum dyplomowe l

't5 1 W
Diploma seminaľ l

fr



Politechnika Opolska
\ĄĄ/dzial MechaniGzny

Kierunek studiów: MECHAN|KA l BUDOWA MAszYN
Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

6.5
Pľaca dyplomowa (proiekt inżynieľski)

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

6.6
Techniki spajania materiałóW

30 30 4
Techniques rrf weĺdinq

6.7
Niekonwencjonalne techniki wytwarzania

30 í5 3
Unconven1iotlal manuÍacturing techrliques

SpeĘalnoéć: Projeklowanie i eksploataQa konstrukc.ii lotniczych
Specialization; Design and operation of Aviation Structuĺes

6.8

Rola, projektowanie i integracja podsystemów
samo|otów í5 í5 2 W
l'he role, clesign and ilrtegration of aircraít
stlbsysteľns

6.9
Praca pzejściowa

30 3 W
lndiviclual ľeport

6.10
lnfrastruktura lotnicza í5 1 W
Aviation inírastructure

6.1í
Drganĺa w konstrukcjach lotniczych

30E 30 4 W
Vibratioirs in aircraft structures

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester) 150 120 75 í5

30
Razem godzin/EOTS W semestŻe (Tcltal hours/ECTS ĺn a
semester) 360

Specjalność: Konstrukcje masryn
Specialization: Machine Desígn

6.12
Niezawodność maszyn

30 15 3 W
Machĺne reliability

6.13
Dokumentacja konstrukcyjna

í5E 30 3 W'Teclrnical docurnentation

6.14
Techniki szybkiego wytwazania

30 30 4 W
Rapicl Manufacturing fechniques

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester) í65 ĺ35 60 ĺ5

30
Razem godzin/E0TS W semestęe (Total hours/ECTS in a
semeste$ 375

Specjalność: Technologie wyfuvaruania
Specialization ; Manufactuńng Technology

6.15
Kĺnematyka i dynamika mechanizmów

15 í5 2 W
l(irrematics anci dynamios of mechanisnrs

6.ĺ6
o przyrządowan ie tech nolo g iczne

30E í5 í5 4 W
Technological instrumeĺrtatiolr

6.17
Praca pzeiściowa

30 2 W
lndividual ľepod

6.18
Techniki sterowania maszyn í5 {5 2 W
Machine control techrriques

Liczba godzin w semestrze (Number oí hours in a
semester) ĺ50 í35 75 í5

30
Razem godzin/ECTS w semestze fl-otal hours/ECTS in a
semester) 375

SEMESTR: 7 (7'h Semester) Liczba godzan zajęć w semestze; E _ egzamin
Working time (hoursl a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pĺzedmiot w c L P s
Subject unit * semesteľ cuľrĺcular (Lectuľe) (Practĺcal

classes),
(Laboratory

classes) {Project) (Seminaľ)

7.1
Zapis konstrukcii z wykozystaniem CAD V í5 1_lechnical 

drawing anĺl CAD V

7.2
Seminarium dyplomowe ll

15 1 W
Diploma seminar ll

7



Politechnika Opolska
\Ä!dzial Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHAN|KA l BUDoWA MAszYN
Field oÍ study: MEcHANlcAL ENGlNEERlNG

7.3
Praca dyplomowa (projekt inżynierski)

E - godzĺny niekontaktowe (Lln-contact hours) '10 W
Diploma work (Engineering project)

Specjalnośé: PĄektowanie i eksp|oataQa konstrukcji lotnlczych
Specialĺzation: Design and opeľatĺon of Avĺation structures

7.4
obciążenia konstrukcji lotniceych i

aeroelastyczność 30E 3o 4 W
Loads otl aĺrcraft str{.lctures alrcj aeroelasticity

7.5
optymalne kształtowanie konstrukcji

30 30 4 W
optimal cJesigtl constructioĺr

7.6

Projektowanie i ĺnľałość kompozytowych konstrukcji
lotniczych

í5 30 4 W
Desigll and dLlrability oĺ composite aircľaĺt
structures

7.7
Napędy lotnicze

ĺ5 15 3 W
Aircraft propulsion

7.8
Eksploatacja technicznych środków transportu

30 ĺ5 3 WExploilation ĺrf teclrnical mean$ r'lí transport

Liczba godzin w semestze (Number of houľs in a
semester) 120 í5 90 30 í5

30
Razem godzin/ECTS w semestze fľołal hours/ECTS in a
semester) 270

Specjalność: Konstrukcje maszyn
Specialization: Machine Design

7.9
Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

30 í5 í5 5 W
llyrlraLllic and pneumatic dľives ancJ control

7.10
Kostrukcje pojazdów i maszyn'

30 15 15 5 W
Constructĺon oí vehicles and machines

7.11
Metodyka zintegrowanego rozwoju produktu

30 30 4 W
lntegrated procJuct developrnerrt nlethodology

7.12
Diagnostyka maszyn i uządzeń

30E 30 ł. W
Diaĺ;łrostics of nlacłlines ancl devices

Liczba godzin w semestŻe (Number of ĺrours in a
semester) 120 75 60 r'.' ''í5

30
Razem godzin/E0TS W semestŻe (Total hours/ECTS in a
semester) 270

specjalnośl: Technologie wytwazania
Specialĺzation: Manufacturing Technology

7.',t3
Projektowanie procesów bezwiórowych

30 í5 '15 5 W
Design of chipless processes

7.14
organizacja i zarządzanie produkcją

15 30 3 W
Productiolr management

7.15
Technologia napraw maszyn i uządzeń

30 15 í5 4 W_lechnology 
lnaclrinery and equipĺnent repair

7.'16
Podstawy metrologii współrzędnościowej

30E í5 30 5 W
FunĺJalĺentals oí coordinate ľrletrolclqy

Liczba godzin w semestrze (Number oí houĺs in a
semester) {05 45 60 ]ĺ5 í5

30
Razem godzin/ECTS W semestŻe (Total hours/ECTS in a
semester) 270

PLAN sTUDtlW RAZEM (ToTAL STÜDY PLAN) ECTS
Spogjalnośé: PĘcktowanic i ckgploatacia

Specialization: Design and operatĺon oí
konstľukcji lotniczych
Aviation Structures

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
26í0 210

Total contact hours/ECTs in.study' pĺan

SpecJalnośé: Konstrukcje magzyn
Specialization: Machĺne Design

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
2610 210

Total contact hours/ECTS in study plan

I



Kierunek studiów: MECHAN|KA l BUDOWA MAszYN
Field oÍ study: MEcHANlcAL ENGlNEERlNG

Spc{alnoff: Tcchnologlc wytwarzanla
Specialĺzation: Manufactuĺing Technology

Łącanie godzĺn kontaktowych/EcTs w planie studiów
26í0 2'lo

Total contact houľs/ECTS in study plan

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studĺów MEOHAN|KA l
BUDOWA MASZYN (studia pierwszego stopnia)
Plan iprogram studiów:

- uchwalony pzez Senat Po w dniu nie podano daĘ
- zaopiniowany pÍzez samoząd studencki.

Politechnika opolská
\Ąłdział Mechaniczny

Politechnika Opolska
\Á!dział Mechaniczny
Opole 2021 r.

ĺ?1ure l( Ka*'n de i''

(r,.ndEł.\WL(í<( 9:ciłĺlol^z ąÄ' ? C
g-tvJłłą,.tł';ego

I

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Specjaln ośé: Projcktowanie i aksploatacja konstrukcj l lotn iczych

Specialization: Design and Operation of Aviation Structures
Tvp Przedmioty p. ECTS liczba godzin

bez określonego typu 129 1650
TI Technologie informacyjne 3 45

BHP BHP 1 15

W \Álýbieralne 71 825
OW ochrona własn. intelekt. 1 15

HSw H uman istyczno-społeczne wybieralne 5 60
Łącznie: 2'.10 2610

Specjalność: Konstľukcje maszyn
Specĺalization: Machine Design

Tvp Przedmioty p. ECTS liczba godzin
bez określonego typu 129 1650

TI Technologĺe informacyj ne 3 45
BHP BHP 1 15

W \A/ybieralne 71 825
OW ochrona własn. intelekt. 1 15

HSw Humanistyczno_społeczne wybieľalne 5 60
Łącznie: 210 2810

Specialnośé: Technologie wytwaaania
Specłalization: Manufacturing Technology

Tvp Pzedmioty p. ECTS liczba godzin
bez określonego typu 129 '' 16s0

TI Tech nologie informacyjne 3 45
BHP BHP 1 't5

W \Ąłbieralne 71 825
owt ochrona własn. intelekt. 1 15

HSw H uman istyczno-społeczne wybieralne 5 6o

Łącznie: 210 2610

dľ hab'

DAIEKAN

ľ/ĺ
lłl;. Uł':eg()ł':Roltak



Sylwetka absolwenta

Mechanika Í Budowa Maszyn, I stopień, Studia stacjonaľne, Studia niestacjonarne

ĺľieclza: Absolwent ma wiedzę w zakľesie matematyki, Íozszerzoną w zakľesie niezbędnym do
modelowania i analizy układów mechanicznych. Ma wiedzę w zakľesie fizyki ukieľunkowaną na
zagadnienia pohzebne do zrozumienia, opisu i wykoľzystania zjawisk ťlzycznych pľzy pľojektowaniu
wytwarzaniu i eksploatacji układów mechanicznyclr. Ma wiedzę w zakľesie chemii potrzebną do
poszerzonego ľozumienia i opisu zjawisk występujących przy wyfwaľzaniu i eksploatacji elementów
maszyn. Absolwent w Zaawansowanym stopniu zna zasađy gľafiki inżynieľskiej oľaz naľzędzia
stosowane w pľzygotowywaniu dokumentacji technicznej. Ma specjalisĘczną wiedzę w zakľesie
analizy wytľzymałościowej oraz zasad pľojektowania części maszyn i konstľukcji mechanicznych. Ma
stosowną dla kierurrku wiedzę w zakresie elektľotechniki, elęktľoniki i automatyki. Absolwent ma
tozszerzoną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakľesu budowy maszyn' obsługi'
diagnozowania stanu technicznego, technologii naprawy i bezpiecznego użytkowania. Ma
usystemaĘzowaną wiedzę z zaktesu wytwaľzania i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych.
Ma wiedzę w zakľesie metľologii w budowie maszyn. Absolwent w Zaawansowanym stopniu
dysponuje wiedzą w zakesie materiałów inżynieľskich, ich badań oraz technologii kształtowania. Ma
wiedzę o cyklu Ęcia maszyn i uľządzeń mechanicznych. Ma wiedzę niezbędną do ľozumienia
społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwaľunkowań
działalności iną'nieľskiej. Absolwent ma wiedzę doĘczącą zarządzania. logistyki i prowadzenia
działalności gospodaľczej ' Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochľony własności pľzemysłowej
i pľawa autorskiego; potľafi korzystać z zasobow infoľmacji patentowej. Zna i rozumie teoľie
i terminologię z zakľesu języka obcego umożliwiającą posfugiwanie się językiem obcym na poziomie
B2 Euľopejskiego Systemu opisu Kształcenia Jęrykowego. Zna zasady działania systemów
steľowania w uľządzeniach mechanicznych oľaz posiada wiedzę na temat podstawowych instalĘi w
budowie masryn.

Umiejętności.' Absolwent potľaft pozyskiwać infoľmacje z literatury, baz danych i innych fuődeł,
potľafi integľować uzyskane infoľmacje, dokonywać ich interpľetacji, a także wyciągaó wnioski oraz
foľmułować i uzasadniać opinie. Ma umiejętnośó samokształcenia się' Potraťr posfugiwaó się językiem
obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego. Potľafi posfugiwaó się
technikami infoľmacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacj i zadań z zaŁłesu pľojektowania,
wytwarzania i eksploatacji maszyn. Potrafi wykoľzystać do foľmułowania i rozwiązywania zadan
inżynieľskich metody analiĘczne, symulacyjne oľaz ekspeľymentalne. Absolwent ma przygotowanie
niezbędne do pľacy w śľodowisku pľzemysłowym otaz ZrLa zasady bezpieczeÍstwa związane z tą
pracą' Potr'afi dokonaé wstępnej analizy ekonomicznej 'podejmowanych działań inżynieľskich
w zakľesie pľojektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Potľafi dokonaó kryýcznej aĺalizy
sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, urządzenia, obiekty, systemy,
pľocesy i usługi w zakľesie budowy, wytwarzania i eksploatacji masryn. Potrafi - zgodnie z zadaną
specyfikacją - zapľojektowaé oraz zrealizowaé urądzenie, obiekt, system lub pľoces, typowe dla
pľocesu pľojektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn' uŻyw.ając właściwych metod, technik
i narzędzl' PotľaÍi porozumiewaó się przy użyciu róŻnych' technik w śľodowisku zawodowym oraz
w innych śľodowiskach.

Kompetencje społeczne: Absolwent ma świadomośó potrzeby uzupełniania wiedry przez całe Ęcie
ipotrafi dobľaó właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób. Rozumie pozatechniczne aspekty
działalności inżyniera-mechanika, międą' innymi jej konsekwencje społeczne oÍaz wpływ na stan



środowiska. Ma świadomośó odpowiedzialności związanej z decyzjami, podejmowanymi w ľamach

działalności inżynieľskiej, szczegőlnie w kategoľiaclr bezpieczeństwa własnego i innych osób oľaz
ochrony śľodowiska Rozumie ważnośé działań zespołowych i potľafi bľaó odpowiedzialnośé za
wyniki wspólnych działan. Absolwent ma świadomość ważności postępowania profesjonalnego,
przestrzeganiazasad eĘki zawodowej oraz poszanowania ľóżnorodności poglądów i kultur' Wykazuje
się pľzedsiębiorczością i pomysłowością w działaniu z;wiązaĺ:ym z realizacją zadań zavłodowych'
Rozumie społeczną ľolę inżylrieta oraz bieľze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych
informacji i opinii doýczących osiągnięó techniki i innych jej aspektów.

Mechanics anĺl Mechanical Engineeľing, 1'l ĺlegľee,full-time studies, part-tíme programmes

Knowledge.' Gľaduates has knowledge of mathematics to the extęnt necessary for modelling and
analysis of mechanical systems. Has knowledge of physics in the area needed to undeľstand, describe
and make use of physical phenomena in the desigrr, manufacture and opeľation of mechanical systems.
Has the knowledge of chemistľy needed foľ tlre extensive undeľstanding and description of phenomena

occuľľing in the manufactuľe and opeľation of machine paľts. Graduates has advanced knowledge of
the principles of engineeľing gľaphics and tools used in the pľepaľation of technical documentation.
Has specialist knowledge of strength analysis and the principles of design of mechanical stľuctures and
machine parts. Has knowledge of electrical engineeľing, electronics and automation that is appľopľiate
for their studies. Graduates lras extensive knowledge related to selected issues in the constľuction'
maintenance, teclrnical diagnostics, ľepair technology and safe use of machinery. Has systematic
krrowledge of the manufactuľe and opeľation of meclranical machineľy and devices. Has knowledge of
metľology in the constľuction of machinery. Gľaduates has advanced knowleđge of engineeľing
mateľials' their testing and development technology' Has knowledge of the life cycle of mechanical
maclrineľy and devices' Has the knowledge necessary to undeľstand the social, economic, legal,

ecological and other non-technical aspects of engineering activity. Gľaduates haq 
. 
knowledge of

management' logistics and business operation. Knows and undeľstands the concepts and pľinciples of
industľial pľopeĘ protection and copyľight law; is able to use patent information ľesouľces' Knows
and understands foreign language tlreory and teľminology enough to use a foreign language attheBŻ
level of the Common Euľopean Fľamework of Refeľence foľ Languages. He knows the pľinciples of
opeľation of control systems in mechanical devices and has knowledge of basic installations in
mechanical engineering

Skílls: Gľaduates is able to obtain information fľom liteľature, databasęs and otheľ souľces and
integľate tlre obtained information, inteľpret it, dľaw conclusions and foľmulate and justiff opinions.
Has self-study skills. Is able to use a foreign language at.the 82 level of the Common Euľopean
Fľamewoľk of Reference foľ Languages. Is able to use infoľmation and communication techniques

Ępical of the tasks in the area of design' manufactuľe and opeľation of machines. Is able to use

analytical, simulation and expeľimental methods to formulate and solve engineeľing tasks. Graduates

has tlre necessary pľeparation to woľk in an industrial environment and knows the safoty rules
associated with this woľk. Is ablę to conduct a pľeliminary economic analysis of engineering activities
undeľtaken in the field of machine design, manufactuľe and opeľation. Is able to conduct a critical
analysis of functioning and evaluate the existing teclrniöal solutions, devices, facilities, systems,
pľocesses and seľvices in the ťleld of machine constľucĺion, manufactuľe and opeľation. Is able to
design and consü'uct a device, facility, system oľ process typical of the design, manufactuľe and

opeľation of maclrinery, using appľopriate methods, techniques and tools in accordance with the

pľovided specification. Is able to communicate using diffeľent techniques in professional and otheľ

environments.



Social competencies.' Gľaduates is awaľe of the need to impľove theiľ knowledge thĺoughout life and

is able to select the appropľiate learning methods foľ themselves and otheľs. Undeľstands the non-

tęchnical aspects of mechanic engineeľ's activity, including its social consequences and impact on the

enviľonment. Is awaľe of the ľesponsibility foľ decisions made as part of the engineeľing activiĘ,
especially in teľms of theiľ own and otheľ peoples'safeý and environmental pľotection' Undeľstands
the impoľtance of teamwork and is able to take ľesponsibiliý foľ the results of joint activities.
Gľaduates is awaľe of the impoľtance of professional conduct, adheľence to professional ethics and
respecting the diveľsity of views and cultuľes. Demonstľates entľepľeneuľship and ingenuity in the
activity ľelated to the implementation of pľofessional tasks. Understands the social ľole of an engineeľ

and pafticipates in the provision of reliable infoľmation and opinions on the achievements of
technology and its other aspects to the public.
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Annex ]2 to Educątion Quality Manual

Table of directional learning outcomes

Learning pľogramme (field of study): MECHANICAL ENGINEERING
Educational level: First_cycle - level 6 of Polish Qualificatĺons Framewoľk
Educational profile: General academĺc pľofile
symbol of
major-related
learning
outcomes

learning outcomes

Knowledge

MiBM-K1-WO1

Ma wiedzę w zakresie matematyki, rozszerzoną w zakresie niezbędnym do
modelowania i analizy układlw mechanicznych
A student has knowledge of mathematics to the extent necessary for modelling
and analysis of mechanical systems

MiBM-K1-WO2

Ma wiedzę w zakresie fizyki ukierunkowaną na zagadnienia potrzebne do
zrozumienia, opisu i wykorzystania zjawisk fizycznych przy projektowaniu
wytwarza n i u i eksploatacj i u kładÓw mechan icznych
A student has knowledge of physics in the area needed to understand, describe
and make use of physical phenomena in the design, manufacture and operation
of mechanical systems

M|BM K1 WO3

Ma wiedzę w zakresie chemii potrzebną do poszerzonego rozumienia i opisu
zjawisk występujących przy wytwarzaniu i eksploatacji elementiw maszyn
A student has the knowledge of chemistry needed for the extensive
understanding and description of phenomena occurring in the manufacture and
operation of machine parts

M|BM K,I WO4

W zaawansowanym stopniu zna zasady grafiki inzynierskiej oraz narzędzia
stosowane w przyg otowywan i u doku mentacj i tech n icznej
A student has advanced knowledge of the principles of engineering graphics and
tools used in the preparation of technical documentation

MiBM K1 WOs

Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy wytrzymałościowej oraz zasad
projektowania części maszyn i konstrukcji mechanĺcznych
A student has specialist knowledge of strength analysis and the principles of
design of mechanical structures and machine parts

M|BM K1 WO6

Ma stosowną dla kierunku wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki i

automatyki
A student has knowledge of electrical engineering, electronics and automation
that is appropriate for their studies

M|BM K'ĺ W07

Ma rozszerzoną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy
maszyn, obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii naprawy i

bezpiecznego uŻytkowan ia
A student has extensive knowledge related to selected issues in the construction,
maintenance, technical diagnostics, repair technology and safe use of machinery

M|BM K1 WO8

Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu wytwarzania i eksploatacji maszyn i

urządzeń mechan icznych
A student has systematic knowledge of the manufacture and operation of
mechanical machinery and devices

MiBM-K1-WOg
Ma wiedzę w zakresie metrologiiw budowie maszyn
A student has knowledge of metrology in the construction of machinery

M|BM K1 W1O

W zaawansowanym stopniu dysponuje wiedzą W zakresie materiałÓw
inzynierskich, ich badań oraz technologii kształtowania
A student has advanced knowledge of engineering materials, their testing and
development technology

M|BM K1 W11
Ma wiedzę o cyklu życia maszyn i urządzeń mechanicznych
A student has knowledge of the life cycle of mechanical machinery and devices

M|BM K1 W12
Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych,
ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalnoŚci inżynierskiej
A student has the knowledge necessary to understand the social, economic,



legal, ecological and other non-technical aspects of engineering activity

M|BM K'ĺ W13
Ma wiedzę dotyczącą zarządzania
gospodarczej

logistyki i prowadzenia działalnoŚci

A student has knowledge of management, logistics and business operation

MiBM-K1-W14

Znai rozumie pojęcia izasady z zakresu ochrony własnoŚci przemysłowej i prawa
autorskiego; potrafi korzystai z zasobÓw informacii patentowei

A student knows and understands the concepts and principles of industrial
property protection and copyright law; is able to use patent information resources

M|BM K1 W15

Zna i rozumie teorie i terminologię z zakresu języka obcego umoŹliwiającą
posługiwanie się językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu opisu
Kształcenia Językowego
A student knows and understands foreign language theory and terminology
enough to use a foreign language at the 82 level of the Common European
Framework of Reference for Languages

MiBM-K1-W16

Zna zasady działania systemóW sterowania w urządzeniach mechanicznych oraz
posiada wiedzę na temat podstawowych instalacjiw budowie maszyn
A student knows the principles of operation of control systems in mechanical
devices and has knowledge of basic installations in mechanical enqineerinq

Skills

M|BM K'l U01

Potrafi pozyskiwai informacje z literatury, baz danych i innych Źrődeł, potrafi
integrowal uzyskane informacje, dokonywai ich interpretacji, a takŻe wyciągai
wnioski oraz formułowal i uzasadnial opinie
A student is able to obtain information from literature, databases and other
sources and integrate the obtained information, interpret it, draw conclusions and
formulate and justify opinions

M|BM K1 UO2
Ma umiejętność samokształcenia się
A student has self-study skills

M|BM K1 U03

Potrafi posługiwai się językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu
opisu Kształcen ia Językowego.
A student is able to use a foreign language at the 82 level of the Common
European Framework of Reference for Languages.

MiBM-K1-U04

Potrafi posługiwaÓ się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właŚciwymi do
rea l izacj i zadań z zakresu projektowan ia, wytwarzan ia i eksploatacj i maszyn
A student is able to use information and communication techniques typical of the
tasks in the area of design, manufacture and operation of machines

M|BM K1 UOs

Potrafi wykorzystai do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody
analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
A student is able to use analytical, simulation and experimental methods to
formulate and solve engĺneerinq tasks

MiBM_K1-U06

Ma przygotowanie niezbędne do pracy w Środowisku przemysłowym oraz zna
zasady bezpieczeńsfuĺa związane z tą pracą
A student has the necessary preparation to work in an industrial environment and
knows the safety rules associated with this work

MiBM-K1-U07

Potrafi dokonal wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań
inzynierskich w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn
A student is able to conduct a preliminary economic analysis of engineering
activities undertaken in the field of machine design, manufacture and operation

MiBM-K,l-U08

Potrafi dokonai krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenii istniejące
rozwiązania techniczne, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi w zakresie
budowy, wytwarzania i eksploatacii maszyn
A student ĺs able to conduct a critical analysis of functioning and evaluate the
existing technical solutions, devices, facilities, systems, processes and services in
the field of machine construction, manufacture and operation

M|BM K1 UOg

Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizowai
urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla procesu projektowania,
wytwarzania i eksploatacji maszyn, uŻywając właściwych metod, technik i

narzędzi
A student is able to design and construct a device, facility, system or process
typical of the design, manufacture and operation of machinery, using appropriate



methods, techniques and tools in accordance with the provided specification

MiBM-K1-U1O

Potrafi porozumiewai się pzy uŻyciu rÓznych technik w Środowisku zawodowym
oraz w innych środowiskach
A student is able to communicate using different techniques in professional and
other environments

Social competencies

M|BM K1 KO1

Ma Świadomośl potrzeby uzupełniania wiedzy przez całe Życie i potrafi dobral
właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób
A student is aware of the need to improve their knowledge throughout life and is
able to select the appropriate learning methods for themselves and others

MiBM-K,l-KO2

Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inŻyniera-mechanika, między
innymijej konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan środowiska
A student understands the non-technical aspects of mechanic engineer's activity,
including its social consequences and impact on the environment

MiBM K1 K03

Ma świadomoŚl odpowiedzialnoŚci związanej z decyzjami, podejmowanymi w
ramach działalności inŻynierskiej, szczegÓlnie w kategoriach bezpieczeństwa
własnego i innych osib oraz ochrony Środowiska
A student is aware of the responsibility for decisions made as part of the
engineering activity, especially in terms of their own and other peoples' safety and
environmental protection

M|BM K1 KO4

Rozumie ważnośl działan zespołowych i potrafi brać odpowiedzialność za wyniki
wspÓlnych działań
A student understands the importance of teamwork and is able to take
responsibility for the results of joint activities

M|BM K1 KOs

Ma świadomoŚi ważności postępowania profesjonalnego, przestrzegania zasad
etyki zawodowej oraz poszanowania riŻnorodnoŚci poglądrw i kultur
A student is aware of the importance of professional conduct, adherence to
professional ethics and respecting the dĺversity of views and cultures

MiBM-K1-KO6

Wykazuje się przedsiębiorczością i pomysłowością w działaniu związanym z
realizaĄą zadań zawod owych
A student demonstrates entrepreneurship and ingenuity in the activĺty related to
the implementation of professional tasks

MiBM-Kí_K07

Rozumie społeczną rolę inzyniera oraz bierze udzial W przekazywaniu
społeczeństwu wiarygodnych informacji i opinii dotyczących osiągnięr techniki i

innych jej aspektlw
A student understands the social role of an engineer and participates in the
provision of reliable information and opinions on the achievements of technology
and its other aspects to the public

Explanations
The symbol of the effect consists of:
- letter K - discriminator of directional effects,
- numbeľ 1 - fiľst-cycle studies,
- _ sign (underscore),
- letters W, U oľ K - designation of effects categories (W - knowledge, U - skills, K - social skills),
- 01, ... - effect number within a given category, written in the form of two digits
(numbers 1-9 should be pľecedeđ by the numbeľ 0).
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