
Załqcznik nr I do ucłĺłały nr 98 Senatu Politechniki opolskiej z dnią 26.05.2021 r.

Załqcznik nr 77 do Księgi Jakości Kszťołcenia

KARTA PROGRAMU sTt]DrÓw

Nazwa progľamu studiów (kierunku studiów) MECHANIKA I BUDowA MASZYN

Nazwa vły đziału wYD ZIAŁ ME CHANI CZI{Y

poziom stuđiów (I stopnia / II stopnia / jednolíte
studia magisterskie)

Studia I stopnia

profil studiów (ogólnoakademicki l praLý czny)
Ogĺílnoakademĺcki

forma studiów (stacjonaľne / niestacjonaľne) Stacjonaľne

progľam sfudiów obowiązuje od roku
akademickiego

202u2022

data i ruImer uchwały Senatu przyjmującej
progľam studiów

đatai numer uchwały Senatu pľzryjmującej
kieľunkowe efekty uczenia się

przypotządkowanie do dziedziny lub dziedzin
nauki

Nauki ĺnĘnieryj no-techniczne

wskazanie dyscypliny (nauki lub szfuki) lub
đyscyplin (w przypadku kilku wskazać _
podkĺeślió - đyscyplinę wiodącą do której
odnosi się minimum 50% efektów uczenia się)

Inzynierĺa mechaniczna

czas trwania (w semestracĐ 7

liczbapunktów ECTS 210

Ętuł zawodowy otrzymywany pruęz absolwenta InĘnier
klasyťrkacia ISCED 0715 Mechanika i metaluľgia

miĺązek z misją uczelní i jej stľategią ľozwoju Ksztalcenĺe na danym kierunku łączy
najlepsze tľadycje myśli technicznej z
zadanĺamĺ dnia dzĺsĺejszego ĺ wyzrłaniem
wobec szybkich pľzemĺan technologicznych
współczesnego śwĺata. W dzĺałalności
edukaryjnej i naukowo-badawczej wydzĺału
\ącry to potrzebę ksztaltowania nowoczesnej
myśli wobec pnemian ekonomicznych i
peľspekfyw gospodarcrych kľaju z
tworzenĺem waľtości efycznych śwĺata nauki
i techniki. Wokół tego posłannĺctĺva skupiają
się naucryciele i studenci, badacze oraz
pracownĺcy administracjĺ' jak ľównĺeż
przedstawicĺele otoczenia gospodaľczego i
społecznego szkoĘ. Do podstarľowych
składnĺkĺíw tak postIzeganej mĺsjĺ należą:
kształcenĺe, badania naukowe oľaz służba
spoleczna. Spnvia to integľacii i rozrryojowi



nauki' atakże sĘmuluje kľeatywność oraz
wzmacnia wĺęzĺ spoleczne z ľegĺonem.

cele kształc etlia oruz możliwości zatrudntenta t

kontynuacji sfuđiów
Studĺa na kĺeľunku mają zapewnĺć
wyksztalcenie specjalistówo któľry w opaľcĺu
o nabytą wiedzę z zakresu nauk
podstawowych (matematykao Íiryka'
chemĺa) i nauk inĘnĺeľskĺch oraz
umĺej ętności pľaktycznych, uryskaj ą
podstawy do pracy w obszarze pľoblematyki
związanei ze studĺowanym kĺerunkĺem, w
celu techniczno-technologicznego,
ekonomĺcznego i ekologĺcznego zaspakajanĺa
potľzeb spolecznych.

Absolwenci studiĺów inĘnĺeľskĺch (I-go st.)
mogą konĘnuowaó studĺa na studĺach
magĺsteľskĺch - II-so stopnia.

wymagania wstępne _ oczekiwane kompetencje
kandydata (szczególnie w przypadku studiów
drugiego stopnia)

Zainteľesowanĺa techniczne ĺ matematyczne,
ŚcĺsĘ umysł, nastawĺenĺe na poszukĺwanĺe
nowych ronvíązań technicznych i
technologicznych. Kandydat powinĺen
ľównĺeż posĺadać umĺejętność rozrľiąrywanĺa
pľoblemów ĺ byó zorĺentowany na pľacę w
srunie. Poziom 4 PRK.

zasady rekrutacj i (zgodne z uchuĺ ałą
ľekrutacyjną)

Podstawę pľzyjęcĺa na studia pieľwszego
stopnia stanowią wybrane wyniki egzaminu
maturalnego (dojľzałoścĺ). Kryteľium
decydującym o prryjęciu na studia
pieľwszego stopnĺa jest wartość wskaźnĺka
rankĺngowego oblĺczanego w oparciu o lĺczbę
punktów uryskanych za egzamĺnie
maturalnym (dojrzałoścĺ)' z języka obcego
nowożytne go oÍaz dwóch pľzedmiotĺÓw
rvybľanych spośľód: chemia, ťlzyka,
matematyka. infoľmatyka' i. polskĺ.

ľóżnicę w stosunku do innych progľamów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się pľowađzonych w Politechnice
Opolskiej

Nie dotycry.

sposoby weryfikacj i zakJadany ch efektów
uczenia się

Wykaz egzaminów oraz zasady oceniania
poszczególnych pnedmĺotów są zawaľte w
kaľtach opisu pľzedmiotów.

Łączna |iczba punktów ECTS, którą stuđent
uzyskuje w ľamach zajęć, wymagających
bezpośľedniego udziału nauczycieli
akademickich

190

łączna Iiczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ľamach zajęć: z zakľesu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty
vczenia się dla okľeślonego programu

studiówi

37

sumaryczne wskaŹniki
chaľakteryzujące
program studiów, a w
tym:



dla profi lu praktyczne go łączna liczba
punktów ECTS pľzypisanych do zajęć
rwiązany ch z pr akĘ czny m pt ry gotowani em
zawodowym,
dla proťrlu ogólnoakademickiego łączna
liczhapunktów ECTS przypisanych do zajęó
rwiry'any ch z pĺ ow adzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki
rwiązanei z kierunkiem

112

liczbapunktów ECTS, któľą student musi
uzyskaó w ľamach zajęć, z đziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych

5

w pľrypadku studiów stacjonaľnych I stopnia
lub jednoliĘch magisteľskich liczba godzin
zalęi z wychowani a ťtn, cznego

60

procentowy udział' liczby punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sztuki),,i'' w łącmej
liczbie punktów ECTS _ konieczny do
okľeślenia dla kazdej dyscypliny, w
pľzypadku pľogľamu studiów
pľzypoľządkowanego do więcej
niż iednei đyscypliny nauki (lub sztuki)

100"/0

Pľogram studiów zaopiniowany ptzez organ samoľządu sfudenckiego.

......... t.q r ĺ.K...k r.m'r.n. d ę ł:.........

podpis przedstawiciela
organu samorządu studenckiego

dr hab. Grzegoľz Robak

data, podpis, pieczątka dziekana
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Polilechnika Opolska
\Ä|dziď Mechanicany

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2021r.

Kierunek studiów: MECHANIKA l BUDOWA MAszYN
Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kierunek studiów: MecĺnľlxA l BUDoWA Młszyľ.l

pľofal : ooÓlľołKADEMlcKl

nazwa wydziału: Wvozllł. Mecxłľlczľv

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021/,2022

forma studiów (stacjonarne / niestac|onarne) stacjonaľne

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

czas trwania (w sem.) 7

Ętuł zawodouĺy otrzymywany przez absolwenta inżynier

liczba punktów EcTs 210

2



Politechnika Opolska
V1ýdziď Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHAN|KA ĺ BUDoWA MASZYN
Field oí study: MEcHANĺcAL ENGlNEERlNG

PLAN STUDIOW- STUDY PLAN

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ MECHANIGZNY

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Kierunek studiów:
MECHANIKA ! BUDOWA MASZYN

Field of study:
MECHANICAL ENGINEERING

Sruon SľłcĺoľłRĺ,lE PlERwszEGo sToPNlA - lľżvtlleRsxle
FlRsĺ CYcle PnocRłnĺnłe - Fult-_Tlnre Sĺuoles (Engineer's degree)

SpecĺnlľoŚć - SpecnllzAT'oN
PnoĺexĺowĺNlE l EKSPLoATAcJA KoNSTRUKcJ! LoTNlczYcH

- DesloN nľo opeRłĺloN oF Avllĺlolĺ SĺRucĺunes
KoľsrRuxcJE MAseŕN

_ Młcxlľĺe Deslcru

TecnľoloelE wYTWARZANIA
_ Mnxurłcĺunlľo TecnNoLoGY

SEMESTR: ĺ (ĺ" Semester) Liczba godzln zajęć w semestľze; E - egzamin
Workĺng time (hours) a semesteľ; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Pľactical

classes)
(Laboratory

classes)
(Pľoject) {Seminar)

1 -,1
Matematyka I

30E 30 5
Mathematĺcs - |

1.2
lMechanika ogólna l

15E ĺ5 3
Mechanics I

1.3
Chemia dla inŹynierów í5 {5 3
Chemistry for engineers

1.4
Technologie inÍormacyjne

30 í5 3 TI
lníormation technology

í.5
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

í5 1 BHP
Ergonomics and industrial safety

ĺ.6

Zastosowanie technik wirtualnych w inżynierĺi
mechanicznej í5 í5 2
Application of virtual techniques in mechanical
engineering

1.7
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską

30 30 5
Descriptive geometry and engineering graphics

í.8
Podstawy nauki o materiałach

30E 2
Fundamentals of materials science

ĺ.9
Metrologia techniczna í5 í5 3
Technical metroĺogy

í.í 0
Podstawy ekologii í5 1
Basic of ecology

Pnedmioty obieralne humanistyczno-spďeczne _Wymagana liczba p' ECT$ w semestze
(Optional unĺts - compulsory ECTS in a semester)

2

1.11
Pzedmiot humanistyczno_spďecany l

30 (2) HSw
Humanistĺc and social subject l

Liczba godzin w semestŻe (Number of hours in a
semester)

240 {35
30

Razem godzin/ECTS W semestŻe (Total hours/ECTS in a
semester) 375

3



Politechniká opolska
Vwdział Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHANII(A l BUDOWA MAszYN
Fĺeld of study: MEcHANlcAL ENGlNEERlNG

SEMESTR: 2 (2'd Semester) Liczba godzin zajęó w semestrze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Project) (Seminar)

2.1
Matematyka ll í5E í5 3
Mathematics - ll

2.2
Fizyka dla inżynierów í5E í5 3
Physics for engineers

2.3
Mechanika oqólna ll

30E 30 5
Mechanics ll

2.4
Elementy informatyki i technik komputerowych í5 30 3
Elements of informatics and computer techniques

2.5
ochrona własności intelektualnei í5 1 OW
Protection of invention property

2.6
Maszynoznawstwo ogólne

30 2
General science of mechanics

2.7
GraÍika inżynierska z wykorzystaniem CAD

30 30 4
Engineer's graphics

2.8
lnżvnieria materiďowa

15E 15 z
l\4aterial Engineering

2.9
Ąutomatyka i robotyka

30 't5 ĺ5 4
Ąutomatics and robotics

Pzedmioty obieralne humanistyczno-spďeczne - wymagana liczba p. ECTS w semestłze
(optĺonal unĺts - compulsory ECTS in a semester)

3

2'ĺa
Paedmiot humanistyczno_spďeceny ll

30 {3) HSw
Humanistic and social subject ll

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

225 í65
30

Razem godzin/ECTS w semestze (ľotal hours/ECTS in a
semester) 390

SEMESTR: 3 (3d Semesteľ} Llczba godzin zajęó w semestrze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curľicular (Lecture)

(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

3.í
Rachunek różniczkowy i całkowy í5 í5 3
Differential and integral calculus

3.2
Vftzymałość materiałów

30E 30 5
Strength of materĺals

3.3
V\&chowanie fizyczne

30 0 W
Physical education

3.4
Język obcv

30 1 W
Foreion languaqe

3.5
Napędy pojazdów i maszyn

30E 30 5
Vehicle and machine propulsion

3.6
Metody numeryczne CAE

30 30 5
Numerical methods CAE

3.7
Zapis konstrukcii z wykorzystaniem CAD I ĺ5 1
Technical drawing and CAD I

3.8
V[brane technologie bezwiórowe ĺ5 í5 2
Selected chipless technologies

3.9
Podstawy elektrotechniki

{5 í5 3
Fundamentals oí electrical enqineerinq

3.í0
\ĄlVbrane techniki i systemy pomiarowe

30 30 5
Selected measuring techniques and systems

4



Politechnika Opolska
\Á|dziď Mechanicany

Kierunek studiów: MECHAN|KA l BUDoWA MAszYN
Fi€ld of study: MEcHANlcAL ENGlNEERlNG

Liceba godzin W semestŻe (Numbeľ of hours in a
semester) 165 75 165

30
Razem godzin/ECTS W semestrŻe (Total hours/ECTS in a
semester) 405

SEMESTR: 4 (4th Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nľ

Pĺzedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Project) (Seminar)

4.1
Statystyka inżynierska ĺ5 ,l5 3
Enqineerinq statistics

4.2
Laboratorium wytzymałości materiďów

30 3
Laboratory strength of materials

4.3
V\frchowanie fizyczne

30 0 W
Physical education

4.4
Język obcy

30 1 W
Foreign language

4.5
Podstawy konstrukcji maszyn

30E 30 5
Fundamentals of machĺne design

4.6
Technologie i uządzenia pzemysłowe

30 2
Technologies and industrial apparatus

4.7
Proiektowanie procesów techno|ogicznvch

45E 30 6
Technological processes design

4.8
Zapis konstrukcji z wykozystaniem CAD ll

15 1
Technical drawing and CAD ll

4.9
obróbka ubytkowa

30E 30 5
Removal processes

4'ĺ0 Termodynamika technicena í5E 30 í5 4
Technical thermodynamics

Liczba godzin W semest]ze (Number of hours ĺn a
semester) ĺ65 75 120 60

30
Razem godzin/ECTS W semestĺze (l-otal hours/ECTS in a
semester)

420

SEMESTR: 5 (Str Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamln
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semesteľ curricular (Lecture)

(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Pľoject) (Seminar)

5.1
Mechanika płyniw

í5E í5 15 3
Fluid mechanics

5.2
Język obcy

30 I W
Foreign language

5.3
Laboratorium konstrukcii maszyn í5 1
Laboratory of machine design

5.4
Maszyny ĺechnologiczne

30E ĺ5 3
Technological machines

5.5
Zapis konstrukcji z wykozystaniem CAD lll í5 I
fechnicaldrawing and CAD lll

5.6
Praktyka zawodowa

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 W
ProÍessional pľactice

Specjalność: Projektowanie i eksploatacja konstrukcji lotniczych
Specialization: Design and opeĺation oíAviation Structures

5.7
Zmęczenie materiałów w lotnictwie í5E 30 3 W
Ąviation material fatigue

5.8
Eksploatacia i diagnostyka silników lotniczvch ,l5 ĺ5 2 W
Exploitation and diagnostics of aircraft engines

5



Politechnika Opolska
VĘdziď Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHAN|KA l BUDoWA MAszYN
Fĺeld of study: MEcHANlcAL ENGlNEERlNG

5.9
Materiały konstrukcyine w lotnictwie ĺ5 15 2 W
Construction materials in aviation

5.ĺ0
Budowa i ospaęt statków powietrŻnych

30 15 3 W
Construction and equipment oí aircraft

5.íí
Projektowanie i wytwazanie głównych podzespďów
samolotów ,l5 í5 2 W
Pľojektowanie i wytwaaanie głównych podzespďÓw
samolotów

5.12
Metodyka zintegrowanego rozwoju produktu

30 30 4 W
lntegrated product development methodology

Liczba godzin w semesttze (Number of hours in a
semester)

í65 í5 í65 45
30

Razem godzin/E0TS w semestrze (l-otal hours/ECTS in a
semester)

390

SpecjalnoŚó: Konstrukcje maszyn
Speđalization: Machine Design

5.í3
Mateńały konstrukcyjne í5 í5 2 W
Construction materials

5.14
Metoda elementów skończonych

30 30 4 W
Finite element method

5.í5
Optymalizacja konstrukcji

30E ĺ5 3 W
Construction optimization

5.í6
Praca pzeiściowa - konstrukcyina

30 3 W
lndividual report - structural work

5.17
Projektowanie form z zastosowaniem CAD

30 30 4 W
Design of molds with the use of CAD

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

150 ĺ5 ĺ80 30
30

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

375

Specjalność: Technologie Wytwaľzanĺa
Specialżatĺon: Manufacturing Technology

5.í8
Mateľiały inŹynierskie

30 30 4 W
Enqineerinq mateľials

5.í9
Pľogramowanie obrabiarek CNC

30 30 4 W
Programming of cnc machines

5.20
Podstawy inżynierii jakości

15E í5 l5 4 W
Bases of quality enqineerinq

5.21
Systemy naaędziowe

30 30 4 W
Tool systems

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í50 í5 ĺ65 45
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

375

SEMESTR: 6 (6th Semester) Liczba godzin zajęć w semestľze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pľzedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

6.í
Jęzvk obcy

(E) 30 2 W
Foreign language

6.2
Eksploatacja pojazdów i maszyn

30E 30 4
Exploitation of vehicles and machines

6.3
Zapis konstrukciiz wykorzystaniem CAD lV

15 1
Technical drawing and CAD lV

6.4
Seminarium dyplomowe I í5 1 W
Diploma seminar I

6



Politechnika Opolska
Vwdział M6chaniczny

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

6.5
Praca dyplomowa (projekt inżynierski)

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

6.6
Techniki spaiania materiałóW

30 30 4
Techniques oíwelding

6.7
Niekonwencionalne techniki wytwarzania

30 ĺ5 3
Unconventional manufacturing techniques

Specjalność: Projektowanie i eksploatacja konstrukcji lotniczych
Specialization: Design and operatĺon of Aviation Structuľes

6.8

Rola, projektowanie i ĺntegracja podsystemlw
samolotów í5 í5 2 W
The role, design and integration of aircraft
subsystems

6.9
Praca pzeiściowa

30 3 W
lndĺvidual report

6.í0
lnfrastruktura lotnicza ĺ5 1 W
Ąviation infrastructure

6.í í Drgania w konstrukcjach lotniczych
30E 30 4 W

Vibrations in aircraft structures

Liczba godzin w semestze (Numbeľ of hours in a
semester)

í50 120 75 í5
30

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

360

Specjalnośé: Konstrukcje maszyn
Specialization: Machĺne Design

8.12
Niezawodność maszyn

30 ĺ5 3 W
Machine reliabilĺty

6.ĺ3
Dokumentacja konstrukcyjna

15E 30 3 W
Technical documentation

6.14
Techniki szybkiego wytwaŻania

30 30 4 W
Rapid Manufacturing Techniques

Liczba godzin w semest]ze (Number oí hours in a
semester)

í65 í35 60 l5
30

Razem godzin/ECTS W semestÍze (lotal hours/ECTS in a
semester) 375

Specjalność: Technologie wytwazania
Specialization: ManuÍacturing Technology

6.í5
Kinematyka i dynamika mechanizmów ĺ5 í5 2 W
Kinematics and dynamics of mechanisms

6.í6
opzyządowanie technologiczne

30E ĺ5 í5 4 W
Technological instrumentation

6.17
Pľaca pzejściowa

30 2 W
lndividual report

6.í8
Techniki sterowania maszyn í5 í5 2 W
Machine control techniques

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

í50 ĺ35 75 ĺ5
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Iotal houľslECTS in a
semester) 375

SEMESTR: 7 (7th Semester) Liczba godzin zajęó w semestrze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pľzedmiot W c L P s

Subject unit - semesteľ cuľriculaľ (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Pľoject) {Seminar)

7.1
Zapis konstrukcji z
Technical drawing and CAD V

CAD V í5 1

7.2
Seminarĺum dyplomowe ll ĺ5 I W
Diploma seminar ll

7



Politechnika Opolska
\Ąłdziď Mechaniczny

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

7.3
Pľaca dyplomowa (projekt inżynieľski)

E - godziny niekontaktowe (un-contact hours) í0 W
Diploma work (Enqĺneering proiect)

Spocjalnośé: Projektowanie i eksploatacja konstrukcji lotniczych
Specialization: Design and operation of Aviatĺon Structuľes

7.4
obciążenia konstrukcji lotniczych i

aeroelastyczność 30E 30 4 W
Loads on aircraft structures and aeroelasticity

7.5
optymalne kształtowanie konstľukcji

30 30 4 W
Optimal design construction

7.6

Projektowanie i trwałość kompozýowych konstrukcji
lotniczych ĺ5 30 4 W
Design and durability of composite aircraft
structures

7,7
Napędy lotnicze í5 í5 3 W
Aircraft propulsion

7.8
Eksploatacja technicznych środków transpoľtu

30 ĺ5 3 W
Exploitation of technical means of transport

Liczba godzin w semestze (Number of hours ĺn a
semester)

120 {5 90 30 í5
30

Razem godzin/EOTS w semestze (Total hoursiECTS in a
semester) 270

Specjalność: Konstľukcje maszyn
Specialization: Machine Design

7.9
Napędy i sterowanĺe hydrauliczne i pneumatyczne

30 ĺ5 í5 5 W
Hydraulic and pneumatic drives and control

7.10
Kostrukcje pojazdów i maszyn.

30 15 15 5 W
Construction of vehicles and machines

7.11
Metodyka zintegrowanego rozwoju produktu

30 30 4 W
lntegrated product development methodology

7.12
Diagnostyka maszyn i unądzeťl

30E 30 4 W
Diagnostics of machines and devices

Liczba godzin w semestÍze (Number of hours in a
semester) 120 75 60 {5

30
Razem godzin/ECTS w semestze (ľotal hours/ECTS in a
semester)

270

Specjalnośé: Technologie wylwazanĺa
Specialization: Manufacturĺng Technology

7.13
Projektowanie procesów bezwiórowych

30 í5 í5 5 W
Design of chipless processes

7.14
organizacja i zarządzanie produkcj ą ĺ5 30 3 W
Production management

7.í5
Technologia napraw maszyn i uĺządzen

30 15 í5 4 W
Technology machinery and equipment repair

7.16
Podstawv metrolooii wspołruednościowei

30E í5 30 6 W
Fundamentals of coordinate metroloqy

Liczba godzĺn w semestze (Number oí hours in a
semester)

í05 45 60 45 ĺ5
30

Razem godzin/ECTS w semestĺze (rotal hours/ECTS in a
semester)

270

PLAN STUDTOW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN} ECTS
Specjalnośé: ProjeKowanie i eksploatacja konstrukcji lotniczych

Specialization: Design and operation of Avĺation Struc,tures

Łącznie godzĺn kontaktowych/EcTs w planie studiów
2610 210

Total contact hours/ĘCTS ĺn study plan

SpeQalność: KonstrukQe maszyn
Specializatĺon: Machĺne Desĺgn

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
26{0 210

Total contact hours/ECTS in study plan

I



Poĺitechnika opolgka
\Ąłdziď M€chanicŻny

Kierunek studiów: MECHANIKA l BUDoWA MAszYN
Field oí study: MEcHANlcAL ENGlNEERlNG

SpeQalnośé: Technotogie Wytwarzania
Specialization: Manufactuľing Technology

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
26í0 210

Totalcontact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Specjalnośé: Projektowan ie i eksploatacja konstľukcj ĺ lotniczych

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 |A/ybieľalne 71 825
OW ochrona własn. intelekt' 1 15

HSw H umanistyczno_spďeczne wybieralne 5 60

Łącznie: 210 2610
Specjalnośé: Konstrukcje maszyn
Specialization; Machine Desĺgn

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

TI Technologie informacyjne 3 45
BHP BHP 1 15

W lĺ1ń7bieľalne 71 825

OW ochrona własn' intelekt. ,l '15

HSw Humanistyczno-spďeczne wybieralne 5 60

Łącznie: 2'.10 2610
Specjalnośé: Technologie wytwaaania

Specialization : Manufac*uring Technology
Tvp Przedmioty p. EGTS liczba godzin

bez określonego typu 129 1650

TI Technologie informacyjne 3 45
BHP BHP 1 15

W V1łýbieralne 71 825
owt ochrona własn' intelekt. 1 15

HSw Human istyczno-spďeczne wybieralne 5 60
Łącznie: z',t0 26',t0

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

- uchwalony pzez Senat PO w dniu nie podano daty
- zaopiniowany przez samoząd studencki.

Politechnika Opolska
V[dział Mechaniczny
Opole 2021 r.
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Załqcznik nr 77 do Księgi lakości Kształcenia

KARTA PROGRAMU STUDIÓW

Nazwa pľogľamu studiów (kierunku studiów) MECHANIKA I BUDowA MASZYN

Nazwa vły dziafu WYDZIAŁ MECHANICZNY

poziom studiów (I stopnia / II stopnia l jednolite
studia masisteľskie)

Studĺa I stopnĺa

pľofil studiów (ogólnoakademicki l prakĘczny)
ogĺílnoakademickĺ

foľma studiów (stacjonaľne / niestacjoname) Niestacjonaľne

pľogľam studiów obowiązuje od ľoku
akademickiego

202U2022

data i numer uchwĄ Senatu przyjmującej
pľogľam studiów

data i numeľ uchwały Senatu pľzyjmującej
kięľunkowe efekty uczenia się

ptzyporządkowanie do dziedziny lub dziedzin
nauki

Nauki ĺnrynieryjno-techniczne

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w przypadku kilku wskazaó _
podkľeślić - dyscyplinę wiodącą do której
odnosi się minimum 50% efektów uczenia się)

InĘnieľĺa mechanĺczna

czas trwania (w semestľach) 7

Iiczbapunktów ECTS 210

tytuł zawodowy otľzymywany ptzez absolwenta Inżynier

klasyťrkacia ISCED 0715 Mechanĺka i metaluľgia

rułĺązek z misją uczęlni i jej strategią ľozwoju Kształcenie na danym kĺeľunku łącry
najlepsze tľadycje myślĺ technĺcznej z
zadanĺami dnia dzisiejszego ĺ wynľanĺem
wobec srybkĺch pľzemĺan technologicznych
wspĺólczesnego śwĺata. W działalnoścĺ
edukaryjnej ĺ naukowo_badawczej wydziału
łącry to potľzebę ksztaltowania nowoczesnej
myśli wobec pľzemian ekonomicznych ĺ
peľspekfyw gospodarcrych kľaju z
trvorzeniem waľtości etycznych świata nauki
i technĺki. Wokĺół tego posłannĺctĺva skupĺają
sĺę nauczyciele i studencĺ, badacze oraz
pracownĺcy administľacjĺ' jak rĺĺwnież
przedstawiciele otoczenĺa gospodarczego ĺ
spolecznego szkoĘ. Do podstawowych
składników tak postľzeganej misji należąl
kształceníe, badania naukowe oraz slużba
społeczna. Sprzyĺa to integraciĺ i rozrvojowi



nauki' a także stymuluje kľeatywność oraz
wzmacnĺa wĺęzĺ spoleczne z regionem.

cele ksztďc enia otaz możliwości zatrudnienia i
kontynuacji studiów

Studia na kĺerunku mają zapewnĺć
wykształcenĺe specjalĺstĺów, któľry w oparcĺu
o nabytą wiedzę z zakľesu nauk
podstawowych (m atemaÚľh' fizyka'
chemĺa) ĺ nauk ĺnżynĺerskich oľaz
umĺejętnoścĺ praktycznych, uryskają
podstawy do pľacy w obszaľze pľoblematyki
rwíązanej ze studĺowanym kierunkiem, w
celu techniczno-technologĺcznego,
ekonomĺcznego ĺ ekologĺcznego zaspakajanĺa
potľzeb społecznych.

Absolwencĺ studiórľ ĺnĘnierskich (I-go st.)
mogą kontynuować studĺa na studĺach
magĺsteľskĺch - II-eo stopnĺa.

wymagania wstępne _ oczekiwane kompetencje
kandydata (szczególnie w pľzypadku studiów
drugiego stopnia)

Zaĺnteľesowanĺa techniczne ĺ matematyczne,
ścisĘ umysl, nastawienĺe na poszukiwanĺe
nowych rorwiązań technicznych i
technologicznych. Kandydat powĺnien
równĺeż posiadać umĺejętność rozrvĺąrywania
problemów ĺ być zorĺentowany na pľacę w
grupie. Pozĺom 4 PRK.

zasady rekrutacji (zgodne zuchwałą
rekľutacyjną)

Podstawę prryjęcia na studia pĺeľwszego
stopnia stanowią wybľane wynĺki egzamĺnu
matuľalnego (dojľzałości). Klyteľĺum
decydującym o prryjęcĺu na studĺa
pĺerwszego stopnĺa jest waľtośó wskaźnĺka
rankingowego oblĺczanego w opaľciu o liczbę
punktów uzyskanych za egzaminie
maturalnym (dojrzałoścĺ)' z języka obcego
nowoĘtnego oralz dwóch pľzedmiotów
wybľanych spośród: chemia, frzyka,
matematvka. ĺnformatvka" i. nolskĺ.

ľóżnice w stosunku do innych pľogĺamów o
pođobnie zdeťrniowanych celach i efektach
uczenia się pľowadzonych w Politechnice
Opolskiej

Nie dotycry.

spo soby wery fi kacj i zal<łađany ch efektów
uczenia się

Wykaz egzaminów oraz zasady ocenianĺa
poszczegĺilnych pľzedmiotów są zawarte w
kaľtach opĺsu pľzedmiotów.

łączna liczba punktów ECTS, któľą student
uzyskuje w ramach zajęć, wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich

190

łączna liczba punktów ECTS, któľą student
uryskuje w ramach zajęć z zakľesu nauk
podstawowych, đo których odnoszą się efeĘ
uczęnia się dla okľeślonego pľogľamu

studiówI

37

sumaľycäre wskaźniki
chaľakteryzujące
pľogľam studiów, a w
tym:



112

dla profi lu pľaktyczne go łączĺa liczba
punktów ECTS pľzypisanych đo zajęó
zlł iązarry ch z pr akty cznym pľzy gotowaniem
zawodowym,
dla pľofi lu ogólnoakađemickiego łączna
|iczha punktów ECTS pľzypisany ch do zajęć:

młiązany ch z pt ow ađzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki
związanei z kieľunkiem

5
|iczbapunktów ECTS, kÍóľą student musi
uzyskaó w ramach zajęć, z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych

Nie dotycry
w przypadku studiów stacjonaľnych I stopnia
lub jednolitych magisteľskich liczba godzin
zaięé z wychowani a ťĺnĺ cznego

pľocentowy ĺdział liczby punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sztuki),,i'' w łącne1
liczbie punktów ECTS - konieczrry đo
okľeślenia dla każdej dyscypliny, w
przypadku pľogľamu studiów
ptzy p orz$kowanego do więcej
niz iednei dyscypliny nauki (lub sztuki)

lO0V"

Pľogram studiów zaopiniowany przez organ samoľądu studenckiego.

...... il l.r. ę.(.....K.ę.n.l n,d.ę. l: .......

podpis przedstawiciela

organu samoľądu studenckiego

dr hab. Grzegoľz Robak

data, podpi s, pieczątka dziękana
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Politechnika Opolska
V1fodziá Mechaniczny

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2021r.

Kieĺunek studiów: MECHANlt(A l BUooWA MAszYN
Fi6ld of study: MECHANICAL ENGINEERING

CHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: MecĺlľlxA l BUDoWA MAszYN

profiI : ocolľolxłDEMlcKl

nazwawydziału: Wvozłr Mecnlľlczlĺy

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

202112022

forma studiów (stacjonarne 
' 
niestacjonarne) niestacjonarne

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

czas trwania (w sem.) 7

tytuł zawodowy otrzymywany pnzez absolwenta inżynieľ

liczba punktów EcTs 210

2



Politechnika Opolska
Vwdziď Mechaniczny

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

PLAN STUDIOW- STUDY PLAN

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ tEcHANlczNY

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Kieľunek studiów:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Field of study:
MECHANICAL ENGINEERING

Sruon NlesĺłcJoľARNE PlERl/\rszEGo sToPNlA - INżYNIERsKIE

FlRsĺ Cycle PRooRlľvuĺe _ Penr-Tlme Sľuoles (Engineer's degree)

Specĺll-ĺ,tośl - SpEclłllzATloN
PnoĺexĺoweNlE l EKsPLoATAcJA KoNsTRUKcJl LoTNlczYcH

_ Deslotl AND oPERÁTloN oF Avlnĺlon SĺRucĺuRes
KorĺsĺRuxcJE MAseŕN

_ Macxlne DEsteľ
TscľlľoloetE vt YTwARzANLA

_ MnNuracrunlľo TecnNoLoGY

SEMESTR: I (1"' Semester) Liczba godzin zajęć w semestľze; E _ egzamin
Working time {hours} a semesteľ; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curriculaľ (Lecture)

(Pľactical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

1.1
Matematyka I

208 20 5
l\4athematics - |

1.2
Mechanika ogólna l

{0E í0 3
l\4echanics I

í.3
Chemia dla inżvnierów í0 í0 3
Chemistry for engineers

,1.4 Technologie informacyjne
20 l0 3 TI

lnformation technology

í.5

Zastosowanie technik wirtualnych w inżynierii
mechanicznei í0 í0 2
Ąpplication of virtual techniques in mechanical
engĺneering

ĺ.6 Geometria wykreślna z graíiką inżynierską
20 20 5

Descriptive geometry and engineering graphics

1.7
Podstawy nauki o materiďach

20t 2
Fundamentals of materials science

í.8
Metrologia techniczna í0 í0 3
Technical metroĺogy

í'9 Podstawy ekologii í0 1
Basic of ecoloí]V

Pzedmioty obieralne humanistyczno_spďeczne _ wymagana liczba p. ECTS w semestze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

2

1.10
Pzedmiot humanistyczno-społeczny l

20 (2) HSw
Humanistic and social subject I

Liczba godzin W semestrze (Number of hours iľl a
semester)

150 90
29

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hoursiECTS in a
semester)

240

3



Politechnika Opolska
\Ä!dziď Mechanicłny

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

SEMESTR: 2 (2"d Semester) Liczba godzin zeięó lv seme3tnze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture)

(Pľactical
classes)

(Laboľatory
classes) (Project) (Seminar)

2.1
Matematyka ll

{0E ĺ0 3
Mathematics - ll

2.2
Fizyka dla inżynierów

{0E í0 3
Physics for engineers

2.3
Mechanika ogólna ll

208 20 5
Mechanics ll

2.4
Elementy informatyki i technik komputerowych í0 20 3
Elements oĺ informatics and computeľ techniques

2.5
ochrona własności intelektualnei í0 1 OW
Protection of invention pľoperty

2.6
Maszynoznawstwo ogólne

20 2
General science of mechanics

2.7
GraÍika inżynierska z wykozystaniem CAD

20 20 4
Engineeťs graphics

2.8
lnżynieria mateľiďowa í0E í0 2
Material Engineering

2.9
Automatyka i robotyka

20 í0 í0 4
Automatics and robotics

Liceba godzin w semestze (Number of hours ĺn a
semester)

í30 50 60
27

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester) u0

SEMESTR: 3 (3'd Semester) Liczba godzin zajęó w semestze; E - egzamin
Workinq time {hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s
Subject unit _ semester cuľńcular (Lecture) (Practlcal

classes)
(Laboratory

classes) (Project) (Seminar)

3.í
Rachunek różniczkowy i całkowy ĺ0 í0 3
Differential and integral calculus

3.2
V1łýtzymałoŚl materiałÓw

20E 20 5
Strength oí materials

3.3
Język obcy

20 1 W
Foreign language

3.4
Ergonomia i bezpieczeństwo pľacy

ĺ0 1 BHP
Ergonomics and industrial saÍety

3.5
Napędy pojazdów i maszyn

20E 20
Vehicle and machine propulsion

3.6
Metody numeryczne CAE

20 20 5
Numerical methods CAE

3.7
Zapis konstrukcjiz wykorzystaniem CAD I í0 1
Technical dľawing and CAD l

3.8
Vlłbrane technologie bezwiórowe í0 ĺ0 2
Selected chipless technologies

3.9
Wybrane techniki i systemy pomiarowe

20 20 5
Selected measurino techniques and svstems

Liczba godzin w semesttze (Number of hours in a
semester)

íí0 30 ĺ00
28

Razem godzin/ECTS w semestze flotal hours/ECTS in a
semester)

24CI

4



Pďitechnika opol9ka
Vwdziď Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHAN|KA l BUDOWA MAszYN
Field of study: MEcHANĺcAL ENGlNEERĺNG

SEMESTR: 4 (4'h Semester) Liczba godzin zaięé w semestnze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot w c L P s

Subject unit - semester curľicular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboľatory
classes) (Project) (Seminar)

4.1
Statystyka inżynierska í0 í0 3
Engineering statistics

4.2
Laboratorium wýaymałości materiałów

20 3
Laboratory strength of materials

4.3
Język obcy

20 1 W
Foreign language

4.4
Podstawy konstrukcii maszyn

208 20 5
Fundamentals oí machine design

4.5
Technologie i uządzenia pzemysłowe ĺ0 2
Technoloqies and industľial apparatus

4.6
Proiektowanie pľocesów technologicznych

20E 2A 6
Technological processes design

4.7
Zapis konstrukciiz vwkozvstaniem CAD ll í0 1
Technical drawinq and CAD ll

4.8
obróbka ubytkowa 20E 20 5
Removal processes

4.9
Termodynamika techniczna í0E 20 í0 4
Technical thermodynamics

Liceba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

90 30 80 40
30

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

240

SEMESTR: 5 (5'h Semesteľ) Liczba godzin zajęó w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot w c L P s

Subject unit - semester curriculaľ (Lectuľe) (Pľactical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Semĺnar)

5.í
Mechanika płynów

í0E í0 í0 3
Fluid mechanics

5.2
Jezyk obcv

20 I W
Foreiqn languaqe

5.3
Maszyny technologiczne

20E í0 3
Technological machines

5.4
Zapis konstrukcii z wvkozystaniem CAD lll í0 1
Technicaldrawing and CAD lll

5.5
Praktyka zawodowa godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 W
Professional practice

Specjalność: Projektowanie i eksploatacia konstrukcji lotniczych
Specialization: Design and Operation of Aviation Structures

5.6
Zmęczenie materiałów w lotnictwie ĺ0E 20 3 W
Aviation material fatigue

5.7
Materiały konstrukcyjne w lotnictwie ĺ0 í0 2 W
Construction materials in aviation

5.8
lnfrastruktura lotnicza í0 1 W
Aviation infrastructure

5.9
Budowa i osprzęt statków powietznych

20 í0 3 W
Construction and equipment of aircraft

5.í0

Projektowan ie i wytwarzan ie głównych podzespďów
samolotów í0 í0 2 W
Projektowan ie i wytwazan ie głownych podzespďów
samolotów

5



Politechnika Opolska
Vwdziď Mechaniczny

Kierunek studióW: MECHANIKA l BUDoWA MAszYN
Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

5.ĺ 1
Metodyka zintegrowanego rozwoju produktu

20 20 4 W
lntegrated product development methodology

Liczba godzin W semestŻe (Number of hours in a
semester) ĺ10 ĺ0 90 30

28
Razem godzin/ECTS w semestze (ľotal hours/ECTS in a
semester) 240

Specjalność: Konstrukcje maszyn
Specialization: Machine Design

5.12
Mateńały konstrukcyjne

10 í0 2 W
Construction materials

5.ĺ3
Metoda elementów skończonych

20 20 4 W
Finite element method

5.ĺ4
Optymalizacja konstrukcji

20E' {0 3 W
Construction optimization

5.í5
Praca pzejściowa _ konstrukcyina

20 3 W
lndividual report - structural work

5.í6
Projektowanie form z zastosowaniem CAD

20 20 4 W
Design oí molds with the use of CAD

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) í00 í0 íĺ0 20

29
Razem godzin/ECTS W semestĺze (ľotal hours/ECTS in a
semester) 240

Specjalność: Technologie wytwarzania
Specĺalization: Manufacturĺng Technology

5.17
Materiały inżynierskie

20 20 4 W
Engineering materials

5.ĺ8
Programowanie obrabĺarek CNC

20 20 4 W
Programming of cnc machines

5.í9
Podstawy inżynierii jakości

í0E ĺ0 í0 4 W
Bases of quality engineering

5.20
Systemy nazędziowe

20 20 4 W
Tool systems

Liczba godzĺn w semestze (Number of hours in a
semester) í00 10 ĺ00 30

29
Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester) 240

SEMESTR: 6 (6ü Semester} Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pľzedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Pľactical

classes)
(Laboratory

classes) (Project) (Seminar)

6.1
Język obcy

(E) 20 2 W
Foreign language

6.2
Eksploatacja pojazdów i maszyn

20E 20 4
Ěxploitation of vehicles and machines

6.3
Zapis konstrukcjĺz wykozystaniem cAD lV ĺ0 1
Technicaldrawing and CAD lV

6.4
Seminarĺum dyplomowe l

ĺ0 1 W
Diploma seminar I

6.5
Praca dyplomowa (projekt inżynierski)

godzĺny niekontaktowe (un-contact hours) 5 W
Diploma work (Engĺneering project)

6.6
Techniki spaiania mateńałów

20 20 4
Techniques of welding

6.7
Podstawy elektrotechniki ĺ0 í0 3
Fundamentals of electrical engineering

SpeQalnośé: PĘektowanie i eksploatacja konstrukqii lotniczyeh
Specialization: Design and Operation of Aviation Structures

6



Politechnika Opolska
\^łdzĺď MechanicŻny

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

6.8
Eksploatacia i diagnostvka silników lotniczvch í0 í0 2 W
Exploitation and diagnostics oí aircraft engines

6.9

Rola, projektowanie i integracja podsystemów
samolotów ĺ0 í0 2 W
The role, design and integration oí aircraft
subsystems

6.í0
Praca pzejściowa

20 3 W
lndividual report

6.íĺ Drgania w konstrukciach lotniczvch
20E 20 4 W

Vibrations in aircraÍt structures

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

90 90 50 ĺ0
31

Razem godzĺn/ECTS w semestrze fl-otal hours/ECTS in a
semester)

240

Specjalność: Konstrukcje maszyn
Specialization: Machine Design

6.12
Niezawodność maszvn

20 ĺ0 3 W
Machine reliability

6.í3
Dokumentacja konstrukcyjna í0E 20 3 W
Technical documentalion

6'ĺ4
Technikĺ szybkiego wytwazania

20 20 4 W
Rapid Manufacturing Techniques

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) í00 90 40 í0

30
Razem godzin/ECTS W semestee (ľotal hours/ECTS in a
semester)

240

Specjalnośó: Technologie wytwarzania
Specialization : Manufađuring Technology

6.í5
Kinematyka i dynamika mechanĺzmów í0 ĺ0 2 W
Kinematics and dynamics of mechanisms

6.16
opzyządowanie technologiczne

20E í0 í0 4 W
Technological instrumentation

6.17
Praca pzejściowa

20 2 W
lndividual report

6.í8
Techniki sterowania maszyn í0 ĺ0 2 W
Machine control techniques

Liczba godzin w semestŻe (Number of hours in a
semester)

90 90 50 ĺ0
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

240

SEMESTR: 7 (7'h Semester)
Liczba godzin zajęó w semestľze; E - egzamin
Working time (hours} a semesteľ; E - Exam

ECTS ryP
Nľ

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (PĘect) (Seminar)

7.1
Laboratoľium konstrukcji maszyn í0 1
Laboratory of machine desiqn

7.2
Zapis konstrukcji z wykorzystanĺem cAD V í0 1
Technical drawing and CAD V

7.3
Seminarium dyplomowe ll í0 1 W
Diploma seminar ll

7.4
Pľaca dypĺomowa (proiekt inżynierski)

E - godziny niekontaktowe (un-contact hours) í0 W
Diploma work (Engineering project)

7.5
Niekonwencjonalne techniki wytwazania

20 í0 3
Unconventional manufacturing techniques

Pzedmioý obieralne humanistyczno-spďeczne _Wymagana liczba p. ECTS w semestze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

3

7



Politechnika Opolska
\Ą^/dzial Mechaniczny

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

Pzedmiot humanistvczno-spďeczny ll
(3) HSw7.6

Humanistic and social subtect ll
20

Specjalność: Prqjektowanie i eksploatacja konstrukcii lotniczych
Specialization: Design and Operation of Aviation Struclures

obciążenia konstrukcji lotniczych i

aeroelastYczność 4 W7.7
Loads on aircraft structures and aeroelasticity

20t 20

optymalne kształtowanie konstrukcji
7.8

Optimal design construction
20 20 4 W

Projektowanie i tnľałość kom pozytowych konstrukcji
lotniczych

Design and durability of composite aircraft
structures

4 W7.9 ĺ0 2B

Napędy lotnicze
7.10

Aircraft propulsion
í0 í0 3 W

Eksploatacja technicanych środków transportu ĺ0 3 W7.11
Exploitation of technical means of transport

20

80 20 í0Lĺczba godzin w semestze (Number of houľs in a
semester)

ĺ00 í0

Razem godzĺn/ECTS w semestze (Iotal hours/ECTS in a
semester)

220 +2A (HSw)
34+ ) (HS

SpeQalność: Konstrukcje maszyn
Specĺalization: Machine Design

Napędy i steľowanie hydrauliczne i pneumatyczne
í0 í0 5 W7.12

Hydraulic and pneumatic drives and control
20

Kostrukcie poiazdów i maszvn.
7.13

Construclion of vehicles and machines
20 í0 í0 5 W

Metodyka zintegrowanego rozwoju produktu
20 20 4 W7.14

lntegrated product development methodology

Diaqnostyka maszvn i urządzeŕl W7.15
Diagnostics of machines and devices

20E; 20 4

10Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í00 70 40
34+ ! (HS

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

22o +20 (HSw)

specjalność: Technologie Wytwalzania
Specialization: Manufacturing Technology

Proiektowanie procesów bezwiórowch
7.16

Design of chipless processes
20 í0 í0 5 W

organizacia i zarządzanie produkcj ą 20 3 W7.17
Production management

ĺ0

Technologia napraw maszyn i uządzeń
7.18

Technology machinery and equĺpment repair
20 í0 í0 4 W

Podstawy metrologii wspołrzędnościowej í0 2g b W7.19
Fundamentals of coordĺnate metrology

20E

60 30 í0Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

90 30
34+ l (Hs

Razem godzin/EOTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

220 +20 (HSw)

PLAN STUDIOW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS
Specjalnośó: Projektowanie i eksploatacja konstrukcji lotnicaych

Specialization: Design and opeľation of Aviation Structuľes

Łącznie godzin kontaKowych/EcTs w planie studiów í680 210
Total contact hours/ECTS in study plan

Specjalność: KonstrukQe maszyn
Specialization: Machine Design

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
í680 210

Total contact hoursiECTS in study plan

I



Politechnika Opolska
\Ąłdziď Mechaniczny

Kierunek gtudiów: MECHAN|KA l BUDoWA MAszYN
Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

Specjalnośó: Technologie wytwavania
Specialization: Manufacturing Technology

Łącznie godzin kontaktovtĺych/EcTs w planie studiów
{680 210

Totalcontađ hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Specjalnośó: PĘektowanie i eksploatacja konstrukcji lotnĺczych

Specialization: Design and operatĺon of Aviation Structures
Tvp Przedmioty p. EGTS liczba godzin

bez określonego typu 129 1 080
TI Technologie informacyjne 3 30

BHP BHP 1 10

W |Álýbieralne 71 510
OW ochrona własn. intelekt. I 10

HSw H uman istyczno-spďeczne wybieralne 5 40

Łącznie: 210 'ĺ680

Specjalnośé: Konstrukcje maszyn
Specialization: Machine Design

Tvp Przedmioty p. ECTS liczba godzin
bez określonego typu 129 1080

TI Tech nologie informacyj ne 3 30
BHP BHP 1 10

W |Áłýbieralne 71 510
OW ochrona własn. intelekt. 1 10

HSw Humanistyczno-spďeczne wybieralne 5 40
Łącznie: 210 1680

Specjalność: Technologie wytwazania
Specialĺzation: Manufactuľing Technology

Tvp Przedmioty p. ECTS liczba godzin
bez określonego typu 129 1080

TI Technologie informacyjne 3 30

BHP BHP I 10

W V\lybieralne 71 510
OW ochrona własn. intelekt' 1 10

HSw H uman ĺstyczno-spďeczne wybieralne 5 40

Łącznie: 210 1680

Program kształcenĺa dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów MEcHANll(A l

BUDOWA MASZYN (studia pierwszego stopnia)
Plan iprogram studiów:
- uchwalony pzez Senat PO w dniu nie podano daty
- zaopiniowany przez samorząd studencki'

Politechnika Opolska
VĘdział Mechaniczny
Opole 2021 r.
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Sylwetka absolwenta

Mechaníka i Budowa Maszyn, I stopień, studiű stacjonaľne, Studía niestacjonarne

lľiedza: Absolwent ma wiedzę w zakľesie matemaĘki, rozszerzoną w zakľesie niezbędnym do

modelowania i analizy układów mechanicznych. Ma wiedzę w zakresie fizyki ukieľunkowaną na

zagadnienia potrzebne do zrozumienia, opisu i wykoľzystania zjawisk ťlzycznych przy pľojektowaniu

wytwaľzaniu i eksploatacji układów mechanicznych. Ma wiedzę w zakľesie chemii potľzebną do

poszeľzonęgo rozumienia i opisu zjawisk występujących prry wýwaľzaniu i eksploatacji elementów

maszyn. Absolwent w zaawansowanym stopniu zna zasady gľafiki inżynierskiej oraz narzędzia

stosowane w przygotowywaniu dokumentacji technicznej' Ma specjalistyczną wiedzę w zakľesie

ana|izy wytzymałościowej onz zasad pľojektowania części maszyn i konstľukcji mechanicznych. Ma
stosowną dla kierunku wiedzę w zakresie elęktrotechniki, elektľoniki i automatyki. Absolwent ma

rozszerzoną wiedzę rvłiązaną z wybľanymi zagadnieniani z zakľesu budowy maszyn, obsługi,

diagnozowania stanu technicznego, technologii napľawy i bezpiecznego użytkowania. Ma
usystematyzowaną wiedzę z zakresu wýwaľzania i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych.

Ma wiedzę w zakľesie metrologii w budowie maszyn. Absolwent w zaawansowan)rm stopniu

dysponuje wiedząw zakresie materiałów inĄnieľskich, ich badan oľaz technologii kształtowania. Ma
wiedzę o cyklu Ęcia maszyn i tlrządzeń mechanicznych. Ma wiedzę niezbędną do ľozumienia

społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwaľunkowań

działalności inzynieľskiej. Absolwent ma wiedzę dotycącą zaruądzania" logistyki i pľowadzenia

dziďalności gospodaľczej . Zna i ľozumie pojęcia i zasady z zakresu ochľony własności przemysłowej

i prawa autoľskiego; potrafi korzystaó z zasobów infoľmacji patentowej. Zna i ľozumie teoľie

i terminologię z zakľesu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się jęrykiem obcym na poziomie

82 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego. Zna zasaý działania systemów

sterowania w urządzeniach mechanicznych oľaz posiada wiedzę na temat podstawowych instalacji w

budowie maszyn.

Umiejętności.' Absolwent potľafi pozyskiwaó infoľmacje z |iterutury, baz danych i innych żrődeŁ,

potrafi integľowaó uzyskane infoľmacje, dokonywaó ich inteľpľetacji, a także wyciągaó wnioski oraz

foľmułowaó i uzasadniaó opinie. Ma umiejętnośó samokształcenia się. Potrafi posługiwaó się językiem

obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego' Potľafi posługiwaó się

technikami infoľmacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zađań z zakręsu pľojektowania,

wýwarzania i eksploatacji maszyn. Potľafi wykorzystaó do formułowania i rozwiąz;ywania zadaŕt

inl{nieľskich metody analityczne, symulacyjne oľaz eksperymentalne. Absolwent ma przygotowanie

niezbędne do pľacy w śľodowisku pľzemysłowym oľaz zna zasady bezpieczeństwa związane z ą
ptacą. Potľafi dokonaó wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inĄnierskich
w zakľesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Potľafi dokonaó krytycznej analizy

sposobu funkcjonowania i ocenió istniejące rozwiązania techniczne, urządzenia, obiekty, systemy,

procesy i usługi w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Potľafi - zgodnie z zadaną

specyfikacją - zaprojektowaé oraz ztęalizowaó utądzenie, obiekt, system lub pľoces, typowe dla

pfocesu pĄektowanią wytwarzania i eksploatacji maszyn' uĘwając właściwych metođ, technik

i narzędzi. Pohafi poľozumiewaó się przy uĘciu ľóżnych tęchnik w śľodowisku zawodowym otaz

w innych śľodowiskach.

Kompetencje społeczne: Absolwent ma świadomośó potľzeby uzupełniania wiedzy przez całe Ęcie
i potľafi dobrać właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób. Rozumie pozatechniczne aspekty

działalności inżyniera-mechanika, międąy innymi jej konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan



śľodowiska' Ma świadomość odpowiedzialności zwięanej z decyzjarli, podejmowanymi w ramach

działalności inżynierskiej, szczególníe w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz

ochľony środowiska Rozumie ważnośó działań zespołowych i potľafi bľaó odpowiedzialnośó za
wyniki wspólnych działah. Absolwent ma świadomośó ważności postępowania pľofesjonalnego,

ptzesttzegania zasad etyki zawodowej oľaz poszanowania ľóżnorodności poglądów i kultuľ. Wykazuje

się pľzedsiębioľczością i pomysłowością w działaniu związanym z realizacją zadań zawodowych.

Rozumie społeczną rolę inĄniera otaz bierze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych
informacji i opinii dotyczących osiągnięó techniki i innych jej aspektów.

Mechanics and Mechanical Engineering, l't degľee,full-tíme studies, part4ime progilrmmes

Knowledge: Gľaduates has knowledge of mathematics to the extent necessary for modelling and

analysis of mechanical systems. Has knowledge of physics in the aľea needed to understand, describe

and make use of physical phenomena in the design, manufactuľe and opeľation of mechanical systems.

Has the knowledge of chemistry needed for the extensive undeľstanding and descľiption of phenomena

occurľing in the manufactuľe and opeľation of machine paľts. Graduates has advanced knowledge of
the pľinciples of engineering graphics and tools used in the pľepaľation of technical documęntation.

Has specialist knowledge of stľength analysis and the principles of design of mechanical stľuctuľes and

machine paľts' Has knowledge of electrical engineeľing, electľonics and automation that is appľopľiate

for their studies. Gľaduates has extensive knowledge related to selected issues in the construction,

maintenance, technical diagnostics, repair technology and safe use of machinery. Has systematic

knowledge of the manufacture and opeľation of mechanical machinery and devices. Has knowledge of
metroĺogy in the constľuction of machinery. Graduates has advanced knowledge of engineering

mateľialso their testing and development tęchnology. Has knowledge of the life cycle of mechanical

machinery anđ devices' Has the knowledge necessary to undeľstand the social, economic, legal,

ecological and other non_technical aspects of engineeľing activiĘ. Gľaduates has knowledge of
management, logistics and business opeľation. Knows and understands the concepts and principles of
industľial pľopeľty protection and copyľight law; is able to use patent information ľesouľces. Knows
and undeľstands foľeign language theory and teľminology enough to use a foľeign language at the 82
level of the Common European Framewoľk of Refeľence for Languages. He knows the pľinciples of
opeľation of contľol systems in mechanical đevices and has knowledge of basic installations in

męchanical engineeľing

Skílls: Gľaduates is able to obtain infoľmation fľom liteľature, databases and other souľces and

integrate the obtained information, interpľet it, draw conclusions and formulate and justiĘ opinions'

Has self-study skills. Is able to use a foľeign language at the 82 level of the Common Euľopean

Framewoľk of Reference for Languages. Is able to use infoľmation and communication techniques

typical of the tasks in the aľea of design, manufacture and operation of machines. Is able to use

analytical, simulation and experimental methods to foľmulate anđ solve engineeľing tasks. Gľaduates

has the necessary pľepaľation to work in an industrial enviľonment and knows the safeĘ rules

associated with this work. Is able to conduct a pľeliminary economic analysis of engineeľing activities

undeľtaken in the fięld of machine design, manufacture and operation. Is able to conduct a cľitical
analysis of functioning and evaluate the existing technical solutions, devices, facilities, systemso

pľocesses and services in the field of machine constľuction, manufacture and opeľation. Is able to

design and constľuct a device, facility, system oľ pľocess typical of the design, manufactuľę and

operation of machinery, using appropľiate methods, techniques and tools in accordance with the

provided specification. Is able to communicate using difťeľent techniques in professional and other

enviľonments.



Social competencies; Graduates is aware of the need to impľove their knowledge thľoughout life and
is able to sęlect the appropriate learning methods for themselves and others. Understands the non-

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

enviľonment. Is awaľe oť the responsibility foľ decisions made as paľt of the engineeľing activĘ,
especially in teľms of theiľ own and other peoples' safety and enviľonmental pľotection. Undeľstands

the importance of teamwoľk and is able to take ľesponsibility for the results of joint activities.
Gľaduates is awaľe of the impoľtance of professional conduct, adherence to professional ethics and

ľespecting the diveľsity of views and cultuľes. Demonstrates entľepreneurship and ingenuiĘ in the

activity related to the implementation of professional tasks. Undeľstands the social role of an engineer

and paľticipates in the provision of reliable information and opinions on the achievements of
technology and its other aspects to the public.
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Załqcznik nr 72 do Księgi Jakości Kształcenia

Tabela kierunkowych efektów uczenia się
program studiow (kierunek studiiw): Mechanika i budowa maszyn
poziom studiów - poziom 6 Polskiej Ramy Kwalĺfikacji
profil studiów: ogolnoakademicki
symbol
kierunkowych
efektów
uczenia się

efekty uczenia się (treŚć)

Wiedza

M|BM K'ĺ W01
Ma wiedzę w zakresie matematyki, rozszerzoną w zakresie niezbędnym do
modelowania i analizy układiw mechanicznych

MiBM-K1-WO2
Ma wiedzę w zakresie fizyki ukierunkowaną na zagadnienia potrzebne do
zrozumienia, opisu i wykozystania zjawisk fizycznych przy projektowaniu
wytwarzaniu i eksploatacji układiw mechanicznych

M|BM K1 WO3
Ma wiedzę w zakresie chemĺi potrzebną do poszerzonego rozumienia i opisu
zjawisk występujących przy wytwarzaniu i eksploatacji elementÓw maszyn

M|BM K1 WO4
W zaawansowanym stopniu zna zasady grafiki inżynierskiej oraz narzędzia
stosowane w przygotowywa n i u doku mentacj i tech n icznei

MiBM-K1-WOs Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy wytrzymałościowej oraz zasad
projektowania części maszyn i konstrukcji mechanicznych

MiBM-K'ĺ-W06 Ma stosowną dla kierunku wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki i

automatyki

M|BM K1 WO7
Ma rozszerzoną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy
maszyn, obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii naprawy i

bezpiecznego użytkowan ia

MiBM K1 WO8
Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu wytwarzania i eksploatacji maszyn i

urządzeń mechan icznych
M|BM K1 WOg Ma wiedzę w zakresie metrologiiw budowie maszyn

M|BM K1 W1O
W zaawansowanym stopniu dysponuje wiedzą W zakresie materiałów
inŻynierskich, ich badań oraz technologii kształtowania

MiBM-K1-W1'ĺ Ma wiedzę o cyklu Życia maszyn i urządzeń mechanicznych

M|BM Kí W12 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych,
ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inzynierskiej

M|BM K1 W,I3
Ma wiedzę dotyczącą zarządzania, logistyki i prowadzenia działalności
gospodarczej

M|BM K1 W'í4 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własnoŚci przemysłowej i prawa
autorskiego; potrafi korzystać z zasoblw informacji patentowej

M|BM K1 W15
Zna i rozumie teor|e i terminologię z zakresu języka obcego umożliwiającą
posługiwanie się językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu opisu
Kształcen ia Językowego

M|BM K1 W16
Zna zasady działania systemów sterowania w urządzeniach mechanicznych oraz
posiada wiedzę na temat podstawowych instalacjiw budowie maszyn

Umiejętnoścl

M|BM K1 UO1

Potrafi pozyskiwai inÍormacje z literatury, baz danych i innych Żrldeł, potrafi
integrowal uzyskane informacje, dokonywai ich interpretacji, a także wyciągal
wnioski oraz formułowal i uzasadniai opinie

M|BM K1 UO2 Ma um iejętnoŚl samokształcenia się

M|BM K1 UO3
Potrafi posługiwai się językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu
opisu Kształcen ia Językowego.

MĺBM K1 U04 Potrafi posługiwai się technikami informacyjno_komunikacyjnymi właŚciwymi do



realizacji zadań z zakresu projektowania, wytwarzania ieksploatacji maszyn

M|BM K1 UOs
Potrafi wykorzystaĆ do formułowania i rozwiązywania zadań inzynierskich metody
analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne

M|BM K1 UO6
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w Środowisku przemysłowym oraz zna
zasady bezpieczeństw a związane z tą pracą

M|BM Kí U07
Potrafi dokonal wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działaŕl
inzynierskich w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn

M|BM K1 UO8
Potrafi dokonai krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenii istniejące
rozwiązania techniczne, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi w zakresie
budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn

MiBM-K1-U09

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

na'zędzi

M|BM K1 U1O
Potrafi porozumiewal się przy uŻyciu rÓznych technik w Środowisku zawodowym
oraz W innych środowiskach

Kompetencje społeczne

MiBM-K1-KO1 Ma świadomośi potrzeby uzupełniania wiedzy przez całe Życie i potrafi dobral
właŚciwe metody uczenia dla siebie i innych osib

MĺBM-K1-K02 Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inŹyniera_mechanika, między
innymijej konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan Środowiska

M|BM K1 KO3
Ma świadomośl odpowiedzialności związanej z decyĄami, podejmowanymi w
ramach działalności inżynierskiej, szczegÓlnie w kategoriach bezpieczeństwa
własnego i innych osób oraz ochrony środowiska

MiBM_K1-KO4 Rozumie ważnośl działań zespołowych i potrafi bral odpowiedzialnoŚl za wyniki
wspólnych działaŕl

M|BM K1 KOs
Ma Świadomośl ważnoŚci postępowania profesjonalnego, przestrzegania zasad
etyki zawodowej oraz poszanowania rÓżnorodności poglądÓw i kultur

M|BM K.l KO6
Wykazuje się przedsiębiorczością i pomysłowoŚcią w działaniu związanym z
r ealizaĄą zadań zawod owych

MiBM-K1-KO7
Rozumie społeczną rolę inŻyniera oraz bierze udział W pľzekazywaniu
społeczeństwu wiarygodnych informacji i opinii dotyczących osiągnięl techniki i

innych jej aspektlw

objaśnienia
Symbol efektu tworzą''
- litera K_wyriŻnik efektów kierunkowych,
- liczba 1 - studia pieruszego stopnia,
- znak - (podkreślnik),
- litery W, U lub K _ oznaczenie kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności,

K - kompetencje społeczne),
- 01, ... - numer efektu W obrębie danej kategorii, zapisany W postaci dwóch cyfr
(numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).
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