
Załqcznik nr 1 do uchwaĘ nr l82 Senatu Poĺitechniki opolskiej z dnia 25'05.2022 r'

Załącznĺk nr 70 do Ksĺęgĺ ]akości KształcenÍa

KARTA PRoGRAMu STUDIóW 1

Nazwa programu studiów (kierunku studiów) Mechanika i budowa maszyn

Nazwa Wydziału Wydział Mechanicznv

Studia II stoPniapoziom studiów (I stopnia / II stopnia /
ednolite studĺa ma isterskĺe

ogólnoakademickiprofil studiów (og ól noakademicki / praktYcznY)

Stacjonarne
niesta onarnesta onarne

forma studĺów

2022/2023program studiów obowiązuje od roku
akademickĺ o

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
ram studĺów 2

29.05.2019
Uchwała nr 324

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
kĺerunkowe efekty uczenia się 3

Inzynierĺa mechaniczna -
100%

dyscyplina wiodąca (w ramach której będzie
uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się)

dać udział ntow
pozostałe dyscypliny _ podać udział
procentowy

czas trwania studióW (W semestrach)

łączna lĺczba punktów ECTS (w tym praktyki)

975łączna liczba godzĺn w planie studiów (w tym
ra ki

wymĺar (godzinowy) praktyk zawodowych,
zasady i forma ĺch odbywania oraz lĺczba
punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w
ramach tych praktyk (jeślĺ program studiów

rarzewidu e

Ma ister inżyniertytuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta

0715 Mechanika i metalu raka a ISCED4kla
Kształcenie na danym

tradycje myśli technĺcznej z
zadaniami dnia dzisiejszego i

wyzwaniem wobec szybkich
przemian tech nolog ĺcznych
współczesnego świata. W
działalności edukacyjnej ĺ

naukowo-badawczej
wydzĺału łączy to potrzebę
kształtowa nia nowoczesnej
m li wobec mran

związek z misją uczelni i jej strategią rozwoju



ekonomicznych i PersPektYw
gospodarczYch kraju z
tworzeniem wartości
etycznych świata nauki i

technĺki. Wokół tego
posłannictwa skupiają się
nauczyciele i studenci,
badacze oraz PracownicY
administracji, jak również
przedstawiciele otoczen ia
gospoda rczego i społecznego
szkoły. Do podstawowych
składników tak postrzeganej
misji należą: kształcenie,
badania naukowe oraz
słuzba społeczna. Sprzyja to
integracji ĺ rozwojowi nauki,
a także stymuluje
kreatywn ość oraz wzmacnia
wi s ołeczne z ionem.

Ukończone studia l-go
stopnia z tytułem inzyniera
po danym lub Pokrewnym
kierunku. Preferowani są
kandydaci o
zainteresowaniach
technicznych,
umiejętnościach
analitycznych oraz wiedzY z
zakresu przedmiotów
kierunkowych. KandYdat
powinien równĺeż posiadać
u m iejętność rozwiązywa n ia
problemów i być
zorientowany na pracę W

ie. Poziom 6 PRKru

Wymagania wstępne - oczekiwane
kompetencje ka ndydata (szczegől nie w
przypadku studiów drugiego stopnia)

Kandydat powinien posiadać
tytuł zawodowy inżyniera lub
równorzę dny, uzyskany na
tym samym lub PokrewnYm
kierunku studiów. Wykaz
kĺerunków pokrewnych

Kryterium decydującym o
przyjęciu na studĺa drugiego
stopnia jest wartość
wskaźnika ra nkingowego
równa ocenie z dyplomu
ukończenia poprzed nich
studĺów, na tym samym lub
pokrewnym kierunku. W

dku braku d lomu

zasady rekrutacji (w tym: przedmioty
kwalifikacyjne oraz ustalone dla nich
współczynniki wagowe)



ukończenia studiów,
kandydat może dostarczyć
zaświadczenie o zdanym
egzaminie dyplomowym.
oryginał lub odpis dyplomu
(wydany przez uczelnię)
wraz z suplementem musi
być dostarczony w tym
przypadku, w terminie
określony m przez Kom isję
Rekrutacvina.

sposoby weryfikacji zakładanych efektów
uczenia się

Wykaz egzaminóW oraz
zasady oceniania
poszczegó! nych przedm|otów
są zawarte w kartach opisu
przedmiotów.

łączna liczba punktów EcTs, którą
student uzyskuje w ramach zajęć z
bezpośrednlm udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób
prowadzacvch zaiecia

70

łączna liczba punktów ECTS, którą
student uzyskuje W ramach zajęĆ, z
zakresu nauk, do których odnoszą się
efekty uczenia się dla określonego
programu studiów, poziomu i profiIu
studiów

83

55

dla profilu praktycznego łączna liczba
punktów EcTs przypisanych do zajęć
zwięanych z pra ktycznym
przygotowa n iem zawodowym,
dla profilu ogólnoakademickiego łączna
liczba punktów ECTS przypisanych do
zajęĆ związanych z prowadzonymi w
uczelni badaniami naukowymi w
dyscyplinie lub dyscyplinach, do których
przvlorzadkowa ny iest kierunek studiów

5
liczba punktów EcTs, którą student musi
uzyskać W ramach zajęć z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych

sumaryczne
wskaźniki
charakteryzujące
program
studiów,
a w tym:

W przypadku studiów stacjonarnych I
stopnra ruD Jeonoilrycn magtsrersKtcn
liczba godzin zajęć z wychowania
fizvczneoo

nld

45
liczba punktów EcTs objętych programem
studiów uzyskiwana W ramach zajęć do
wyboru

1 Karta programu studiów osobna dla studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych (jeżeli występują)
2 data i numer uchwały Senatu uzupełniane przez Dziekana po uchwaleniu programu przez Senat
s data i numer uchwały Senatu przyjmującej program studiów w którym uchwalane (zmieniane) były
efekty uczenia się
a należy wpisać jeden kod klasyfikacji IscED



Program studlów zaopiniowany przez organ samorządu studenckiego.

..5r.'u,hro'ł^y.... .9
pod pis przedstawiciela

organu samorządu studenckiego

2 0 l{ľl,2022

DZIEKAN

ľ,fu
dr hab. inż. Grzegorz Robak

data, podpis, pieczątka dziekana
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WynzIAŁ MncHANIcZNY

POTITECHNIKA

OPCLSKA

PrłľĺY I PRoGRAMY sTUDrÓw
Srunv PLÁNs ÁlvD PRaGRAMMEy

KrnnuNEK Sľuuow - Flnrn oF STUDY

- MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

- MECHANICAL ENGINEERING

Studia stacjonarne
drugíego stopnía
- w{t specjalności

Second Cycle Programme - FuII'Tíme Stuđíes

Polĺtechnika opolska, 2o22 r,



Politechnika Opolska
\Á!dział Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHANlKA l BUDoWA |V]ASZYN

Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kierunek studiów: MecnłrulxA ! BUDoWA MAszYN

profi l : ooÓlľołxADEMIcKl

specjalność: Exspl-oATAcJA oRAz DnoľosĺvKA PoJAzDÓw l MłszYlĺ

nazwawydziału: Wvozlĺĺ Mecĺłtĺlczľy

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daĘ

obowiązuje od roku
akademickiego

202212023

forma studiów (stacjonarne l niestacjonarne) stacjonarne

poziom studiów (l stopnia / llstopnia) ll'go stopnia

czas tľWania (w sem.} 3

tytuł zawodovĺy otrzymywany przez absolwenta magister inżynier

liczba punktów EcTs 90

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2022 r.

2



Politechnika Opolska
Wydzlał Mechaniczny

Kierunek studióW: MEcHANlKA l BUDOWA MASZYN
Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

PLAN sTUDlóW * STUDY PLAN

Specull-ľośl - SpecnlEATloN:
Exspl-olĺĺcJA oR.Az Dnoľosrvxn PouezoÓw l Mnszylĺ

- Expt-olľłĺlox AND DncHosĺtcs oF VEHlcLEs ĺHo MacHlxes

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDaAŁ MEcHANlczNY

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Kierunek studiów:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Field of study:
MECHANICAL ENGINEERING

Sruon Sľłcuouĺnĺe DRuoleoo Sĺopľn - MłolsĺensxlE
Secouo Cvclr PRocRennue - Fut_t--Ttłĺe Sĺuoles (Master oŕScience degree)

Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
WorkinÍ' time (hours) a semester; E - ExamSEMESTR: 1 (1'' Semester)

L P sW cPrzedmiot

{Seminar)

ECTS TYP
(Laboratory

classes)
(Project)(Lectuľe)

(Practĺcal
elasses)Subject unit - semester curricularNr

Mechanika obliczeniowa 5 P1515E 30'l .'l
Computational Mechanics
Modelowanie cyfrowe maszyn 2 Ko15151.2
Digital Modelling of Machines
Projektowanie Materiałów 3 Ko15 't51.3
Material Design

Modelowanie p rocesiw wytwarzania 15 3 Ko151.4
Manufacturing Process Modęli

Zaawansowane techniki MES 2 Ko301.5
Advanced FEA Techniques

Układy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach
wytwórczych 2 Ko1515
Hydraulic and pneumaiic systems in manufacturing
machines

't.6

Technologia napraw 3 Ko1515E'1,7
Repair technology

Metodologia prowadzenia badań 15 3 Ko151.8
Research Methodology

Zasady konstruowania i technologia wytwarzania
aparatury 2 Ks30
Design principles and technology of appaĺatus
manufacture

1.9

5Pzedmioty obieralne humanistyczno-społeczne - Wymagana liczba p. E
(opti

CTS w semestŻe
onal units * com ECTS in a semester)

Pzedmiot humanistyczno-społeczny (2) HSw30í.'l0
Humanistic and social subject I

Pzedmiot humanistyczno-społeczny ll (3) HSw'|.,11 Hrĺmanigtic and'social subiect ll
30

195165Liczba godzin w semestrze (NLlmber of hours in a

semester) 30

360Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a

semester)

SEMESTR: 2 (2^" Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP

Nr
Przedmiot W c L P s

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

(Laboľatory
classes)

(Project) (Seminar)

J



Politechnika Opolska
\^,vdział Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHANlKA l BUDoWA MASZYN
Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

Mechanika ruchu samochodu 4 Ks30E 302.1
lVlechanics of car movement

Praca dyplomowa 5 Kogodziny niekontaktowe (un-contact hours)
Diploma thesis

2.2

Nowoczesne Źródła zasilania pojazdów i maszyn 4 Ks3030E
Modern power sources for vehicles and machines

2.3

Niekonwencjonalne układy przeniesienia napędu w
pojazdach i maszynach 3 Ksí5302.4
Unconventional transmission systems in vehicles
and machines

Elektrotechnika i elektronika pojazdów 4 Ks3030E2.5
Electľical and electľonics in vehicles

Sterowanie w pojazdach i maszynach
autonomicznych 3 Ks30152.6
Contľol in vehic|es and autonomous machines

Układy mechatroniczne w pojazdach 3 Ks15í52.7
Mechatronic systems in vehicles
Napędy elektryczne pojazdów i maszyn 2 Ks15152.8
Electric drives for vehicles and machines

195 (w tym 30 godz. obieralne)í65Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester) 30

360Razem godzĺn/ECTS W semestrze (Total hours/ECTS in a

semester)

Llczba godzln zaJęć w semestrze; E - egzamin
asemester; E-Examtime houSEMESTR: 3 (3d Semester)

Pľzedmiot ECTS TYP

Project)(Lectu classes) classesSubject unit - semester curricular

chassis mechanisms
PĘektowanie
Device n

Seminarium dyplomowe

Diploma seminar

Praca mowa E - godziny niekontaktowe (un-contact hours)
thesis

pojazdów i
15E

for vehicles and machines

uszkodzeń
uszkodzeńide

EkomobilnośĆ pojazdów

eksploatacją i utzymaniemwza

godzin W semestrze (Number of houľs in a

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hoursiECTS in a

ECTSPLAN STU RAZEM (TOTAL STUDY PLAN

4



Politechnika Opolska
M/ydział Mechaniczny

Kierunek studióW: MECHANIKA l BUDOWA MASZYN
Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

PLAN STUDIIW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs W planie studiów
975 90

Totalcontact hourslECTS in study plan

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów MECHAN|KA l

BUDOWA MASZYN (studia drugiego stopnia)
Plan iprogram studióW:

- uchwalony pŻez senat Po w dniu nie podano daty
_ zaopiniowany pnez samoÍząd studencki.

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole2022 r.

9,-, ł,'Ł,,ł, ĺ-ł,ł'f s*-

2A K]ľ',2r,22
DZItrKAN

ĺ),//
ĺnż' Gl'zegol'z Robukdr hab.

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp PrzedmioĘ p. ECTS liczba godzin

P Podstawowe 5 60

Ko Kierunkowe - ogólne 40 240

Ks Kierunkowe - dla specjalności 32 495

Fak Obieralne - fakultatywne I 135

HSw Obieralne - humanistyczno-spoleczne 5 60

Łącznie 90 990

5



Załącznik nr 70 do Ksĺęgi Jakoścĺ Kształcenia

KARTA PROGRAMU STUDIOW 1

Nazwa programu studiów (kierunku studiów) Mechanika i budowa maszyn

Nazwa wydziału Wydział MechanicznY

Studia II stoPniapoziom studiów (I stopnia / II stopnia /
ednolite studia ma isterskie

ogólnoakademickirofil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny)p

Niestacjonarne
niesta onarnesta onarne

forma studiów

2022/2023program studiów obowiązuje od roku
akademicki o

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
ram studiów 2ro

29.0s.20t9
Uchwała nr 324

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się 3

Inzynieria mechaniczna -

100%

dyscyplina wiodąca (W ramach której będzĺe
uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się)

ać udział rocentow
pozostałe dyscypliny - podać udział
procentowy

czas trwania studióW (W semestrach)

łączna liczba punktów ECTS (w tym praktyki)

6s0łączna liczba godzin w planie studiów (w tym
ra ki

wymiar (godzinowy) praktyk zawodowych,
zasady i forma ich odbywania oraz Iiczba
punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w
ramach tych praktyk (jeśli program studiów
rzewid kira

Ma ister inżyniertytuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta
ra0715 Mechanika i metaluka a ISCEDakla

Kształcenie na danym

tradycje myśli technicznej z
zadaniami dnia dzisiejszego i

wyzwaniem wobec szybkĺch
przemian technolog icznYch
współczesnego świata. W
działalności edukacyjnej ĺ

naukowo-badawczej
wydzĺału łączy to potrzebę
kształtowania nowoczesnej
m śli wobec rzemian

związek z misją uczelni i jej strategią rozwoju



ekonomicznych i PersPektYw
gospodarczych kraju z
tworzeniem wartości
etycznych świata nauki i

techniki. Wokół tego
posłannictwa skupiają się
nauczycĺele i studenci,
badacze oraz pracownicY
administracji, jak równiez
przedstawiciele otoczen ia
gospoda rczego ĺ społecznego
szkoły. Do podstawowych
składników tak postrzeganej
misji należą: kształcenie,
badania naukowe oraz
słuzba społeczna. Sprzyja to
integracji i rozwojowi nauki,
a takze stymuluje
kreatywn ość oraz wzmacnia
wiezi społeczne z regionem'
Ukończone studia I-go
stopnia z tytułem inżyniera
po danym lub pokrewnym
kierunku. Preferowani są
kandydaci o
zainteresowaniach
technicznych,
umiejętnościach
analitycznych oraz wiedzY z
zakresu przedmiotów
kierunkowych. Kandydat
powinien równiez posiadać
u m iejętność rozwiązywa n ia
problemów i być
zorĺentowany na pracę W
qrupie. Poziom 6 PRK.

Wymagania wstępne - oczekiwane
kompetencje ka ndydata (szczegőlnie w
przypadku studiów drugiego stopnia)

zasady rekrutacji (w tym: przedmioty
kwalifikacyjne oraz ustalone dla nich
współczynniki wagowe)

Kandydat powĺnĺen posiadać
tytuł zawodowy inżyniera lub
równorzę dny, uzyska ny na
tym samym lub PokrewnYm
kierunku studiów' Wykaz
kierunków pokrewnych
UKl ę)lo l ouo vvyl

Kryterium decydującym o
przyjęciu na studia drugiego
stopnia jest wartość
wskaźnika ra nkingowego
równa ocenie z dyplomu
ukończenia poprzednich
studiów, na tym samym lub
pokrewnym kierunku. W
przypadku braku dyplomu



ukończenia studiów,
kandydat może dostarczyć
zaświadczenie o zdanym
egzaminie dyplomowym.
oryginał lub odpis dyplomu
(wydany przez uczelnię)
wraz z suplementem musi
być dostarczony w tym
przypadku, w terminie
określony m przez Kom isję
Rekru n

sposoby weryfikacji zakładanych efektów
uczenia się

Wykaz egzaminóW oraz
zasady oceniania
poszczególnych przedm iotów
są zawarte w kartach opisu

miotów.
łączna Iiczba punktów ECTS, którą
student uzyskuje W ramach zajęć z
bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób
rowad a

łączna liczba punktów EcTs, którą
student uzyskuje W ramach zajęć z
zakresu nauk, do których odnoszą się
efekty uczenia się dla określonego
programu studiów, poziomu i profilu
studiów
dla profilu praktycznego łączna liczba
punktów EcTs przypisanych do zajęć
związanych z praktycznym
przygotowa n iem zawodowym,
dla profilu ogólnoakademickiego łączna
liczba punktów EcTs przypisanych do
zajęć' zwięanych z prowadzonymi w
uczelnl badaniami naukowymi w
dyscyplinie lub dyscyplinach, do których

kowan kierunek studiów
liczba punktów EcTs, którą student musi
uzyskać W ramach zajęć z dziedziny nauk
humani h lub nauk h

sumaryczne
wskaźniki
charakteryzujące
program
studiów,
a w tym:

liczba punktów EcTs objętych programem
studiów uzyskiwana W ramach zajęć do

2 data i numer uchwały Senatu uzupełniane przezĐziekana po uchwaleniu programu przez Senat
3 data i numer uchwaĘ Senatu przyjmującej program studiów w którym uchwalane (zmieniane) byĘ
efekĘ uczenia się
4 należy wpisać jeden kod klasyfikacji IscED

1 Karta programu studĺów osobna dla studi stacjonarnych i stud iów n iestacjonarnych (jeżeli występują)



Program studiów zaopiniowanY przez organ samorządu studenckiego

.....ź:ł.łh*.k.....
podpis Przedstawiciela

organu samorządu studenckiego

?0 KW,2022 dľhab.

"T,t)
inż. Grzegorz Robak

data, podpis, pieczątka dziekana



Polĺtechnĺka opolska, 2o22 r,
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WynzIAŁ MncHANICzNY POTITECHNIKA

OPOLSKA

Pu'ľĺY I PRoGRAMY sTUDIow
Srupv PIÁNs ÁND PRoGRAMMEs

KrnnuNEK SľuolÓw - FIELD oF STUDY

- MECHANII(Ą I BUDOWA MASZYN

. MECHANICAL ENGINEERING

Studía níestacjonarne
drugÍego stopnía
- wg specjalności

Second Cycle Programme - Patt'Time Studíes



Politechnika Opolska
\^/vdział Mechaniczny

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

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kierunek studiów: Mecnłľlxł l Buoowl Młszylĺ

profil : ooÓlľołxnDEMlcK!

specjalność: Exspl-oATAcJA oRAz DIłoľosĺvxł Po.llzoÓw l Młszvľ

nazwawydziału: Wyozlłł- Mecĺłľlczl'ly

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2022t2023

forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) niestacjonarne

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

czas trwania (w sem.) 3

Ętuł zawodowy otľzymywany przez absolwenta magister inżynier

liczba punktów EcTs 90

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2022r.

2



Politechnika Opolska
Wyduiał Mechaniczny

Kiérunek studióW: lvlECHANlKA l BUDoWA |VIASZYN

Field of study: IVIECHANICAL ENGINEERING

PLAN STUDIOW * STUDY PLAN

Spgc.lłt-tĺoŚl _ SpecnulzATloN :

Exspt-olrłcJA oRAz DIłolĺoswxe Po.lłzolw l Mnszvtĺ
- ExplonaĺloN AND DlĺGl.losĺlcs or Ventcles łNo Mecuxes

POLITECHNIKA OPOLSKA
wYDzAŁ MEcHANlczNY

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Kierunek studiów:
MECHAN|KA l BUDoWA MAseŕN

Field of study:
MECHANICAL ENGINEERING

Sruon Nlesrnc.loľĺĺnľE Dnueleoo Sĺoptĺlł - MlclsľeRsxle
Secono Cvcle PRoonĺľvlľĺr - PeRĺ_Tlľĺe Sruotes (Illaster of Science degree)

Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester E * ExamSEMESTR: 1 (1'' Semesteľ)

P sW c LPrzedmiot ECTS TYP
(Laboratory

classes) {Project) (Seminaľ}(Lectuľe)
(Practical
classes)

Nr
Subject unĺt - semester curricular

lVlechanika obliczeniowa P10 510E 201.1
Conrputational Mechanics
Modelowanie cyfrowe maszyn 10 2 Ko't0
Digital Modelling oí Machines

1.2

Projektowanie Materiałów 3 Ko10 10
Mateľial Design

1.3

Modelowanie procesÓw wytwarzania 10 3 Ko101.4
Manufacturing Process Modeling

Zaawansowane techniki MES 2 Ko291.5
Advanced FEA Techniques

Układy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach
wvtwórczych 2 Ko10101.6
Hydraulic and pĺreumatic systems in maľruíactuľing
machines

Technologia napraw Ko10 310E1.7
Repair technology

Metodologia prowadzenia badań 10 3 Ko101.8
Reseaľch Methodology

Zasady konstruowan ia i tech nolog ia wytwarza n ia
aparatury 2 Ks201.9
Design principles and technology of apparatus
manufacture

5Pzedmioý obieralne humanistyczno-społeczne - Wymagana liczba p' ECTS w semestze
(optĺgnal units - compulsory ECTS ĺn a semester)

Pzedmiot humanisýczno-społeczny l (2) HSw201.í 0
Humanistic and social subject I

Pzedmiot humanistyczno-społeczny ll (3) HSw1.11
l lumanistic and social subiect ll

2A

130110Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 30

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

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

ECTS TYP

Nr
Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curľie ular (Lectuľe)
(Practĺcal
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Semĺnar)

3



Politechnika Opolska
\^/vdział Mechaniczny

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

Mechanika ruchu samochodu 4 Ks20208
Mechanics of car movement

2.1

Praca dyplomowa 5 Kogodziny niekontaktowe (un-contact hours)
Diploma thesis

2.2

Nowoczesne Źródła zasilania pojazdów i maszyn 4 Ks2020E
lVlodern power sources for vehicles and machines

2.3

Niekonwencjonalne układy przeniesienia napędu w
pojazdach i maszynach í0 3 Ks202.4
Unconventional transmission systems in vehicles
and machines

Elektrotechnika i elektronika pojazdów 4 Ks2020E2.5
Electrical and electronics in vehicles

Sterowanie w pojazdach i maszynach
autonomicznych 3 Ks20ĺ02.6
Control in vehicles and autonomous machines

Układy mechatroniczne w pojazdach 3 Ks10102.7
Mechatronic systems in vehicles

Napędy elektryczne pojazdów i maszyn 2 Ks10102.8
Electric drives for vehicles and machines

í30 (w tym 20 godz. obieraIne)í10Liczba godzin w semestze (Number of houľs in a

semester) 30

u0Razem goclzin/EOTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

Liczba godzin zajęć w semesttue; E - egzamln
Worki E - Examtime hou aSEMESTR: 3 (3d Semester)

Pzedmiot ECTS TYP
(La

classes(Lecture)
(Pľactica
classesSubject unit - semester curricular

Mechan
chassis mechanisms

Projektowanie

Device
Seminarium dyplomowe

semrnar

lomowa E - godziny niekontaktowe (un-contact hours)
thesis

e pojazdów i
10E

ms for vehicles and machines

i uszkodzeń

ia ide uszkodzeń

EkomobilnośĆ pojazdów

eksploatacją i tltzymaniemwza

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a

semeste
Razem godzinlECTS W semestęe fľotal hours/ECTS in a

ECTSPLAN RAZEM (TOTAL STUDY PLAN)
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Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

Kiérunek studióW: MECHAN|KA l BUDoWA |VASZYN
Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

Énľ sruollw nłzenĺ (roľAL STUDY PLAN) ECTS

Łącznie godzin kontaktowych/ECTS w planie studiów
650 90

Totalcontact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty p. ECTS liczba

P Podstawowe 5 40

Ko Kierunkowe - ogólne 40 160

Ks Kierunkowe - dla specjalności 32 330

Fak Obieralne - fakultatywne I 90

HSw Obieralne - humanistyczno-spoleczne 5 40

Łącznie: 90 660

Progľam kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów MECHAN|KA l

BUDOWA MAszYN (studia drugiego stopnĺa)
Plan ĺprogram studiów:

- uchwalony pzez Senat PO w dniu nie podano daty

- zaopiniowany pízez samoząd studencki'

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2022 r.

DZIEK,\N

ľ,/ĺ
lnż' Gľzegorz Robak

20 K:i/dt,20Z2

dľ hĺlb'
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Mechaníka i Budowa Maszyn, II stopień., studia stacjonaĺne, studía nÍestacjonarne,
Pľ oj e ktowaní e Cyfr ow e Mas zy n,

ĺľytwarx,aníe i Inżyníería Jakości,
P r oj e kto w ani e, vĺ/ytw ar zani e Í E ksp l o ata cj a Ko n str u k cj i L e k kí c h,

Eksploatacja orax Díagnosĺyka Pojazdów í Masąyn

lľíedza: Absolwent ma pogłębioną wiedzę z matematyki umożliwiaj ącą rozwiązywanie problemów

w zakľesię pľojektowania, wýwarzania i eksploatacji maszyn. Ma ugruntowaną wiedzę w zakľesie

mechaniki ánalitycznei i drgań. Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę o materiałach

inżynieľskich stosowanych w budowie maszyn, badaniu ich właściwości, doborze i trendach

ľozwojowych w tym zakľesie. Ma pogłębioną wiedzę w zakľesie modelowania i konstruowania

maszyn z wykorzystaniem technik komputerowych. Absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakľesie

technik wýwarzania. Ma ugruntowaną i pogłębioną wiedzę związaĺą z wybranymi zagadnieniami z

zakľesu funkcjonowania' budowy, obsługi, diagnozowania stanu technicznego' technologii napraw

ibezpiecznegó użýkowania masz1m i urządzeń. Ma pogłębioną wíedzę o cyklu Życia urządzeÍl

-ecńar'ic"nych. Ma pogłębioną wíedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych'

prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

Absolwent ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą zarządzania w tym zarządzania jakością' logistyki
i prowadzenia działa\ĺości gospodaľczej. Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie ochľony własności

intelektualnej . Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i terminologię z zakľesu języka obcego

właściwą ďá studiowanego kierunku, umożliwiającą posfugiwanie się językiem obcym na poziomie

B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcęnia Językowego.

(Jmiejętnoścl].. Absolwent sprawnie pozyskuje informacje z líteratury, baz danych i innych źrődeł,

potrafi integrowaó uzyskane infoľmacje, dokonywaó ich interpretacji, a takŻe wyciągaó wnioski oraz

iormułowaó i uzasadniaó opinie. Sprawnie poľozumiewa się przy użyciu roŻĺych technik w

środowisku zawodowym oraz w innych śľodowiskach. Sprawnie posługuje się technikami

informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do wykonywania zadań inżynierskich. Absolwent

wykoľzyitu3e do formułowania i rczvĺíązryania zadań inżynierskich, metody ana|iÍyczĺe,

symulaěyjné oľaz eksperymentalne' Ma dobrę przygotowanie do pracy w środowisku pľzemysłowym

oraz doskonalę zĺa zasady bezpieczeństwa rwiązane z tą pracą. Posiada doświadczenie w

wykonywaniu aĺa|iz ekonomicznych podejmowanych działaŕl, inżynieľskich' Absolwent kľytycznie
aĺa\iĄe i ocęnia sposoby funkcjonow ania rczwiązan technczĺych: lrządzeń, obięktów' systemów,

p.o."ró* i usług. Identyťlkuje i opisuje pľoblemy inżynierskie oraz potraťt je rozwiązywaó i ulepszaó.
_ocenia 

przydatnośó i pľawidłowo wybieľa metody inarzędzianajlepiej nadĄące się do rozwiązywaĺla
zadań inzynieľskich. Absolwent projektuje i usprawnia pľocesy, obiekty lub systemy niezbędne dla

wykonywäniazadaÍl inżynieľskichzuwzg|ędĺieniem aspektów pozatechniczĺych. Potrafi formułowaó

i iestowaó hipotezy związaĺe z problemami inżynieľskimi i prostymi problemami badawczymi w

budowie i e|isploatacji maszyn. Potrafi ocenió przydatnośó i możliwośó wykorzysÍania rőżnych

technik i technologii w zakľęsie projektowanía i wytwarzania masz}m i urząđzeń. Absolwent ma

umiejętnośó samokształcenia Się. Potrafi posługiwaó się językiem obcym na poziomie B2+

Euľopejskíego Systemu opisu Kształcęnia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakľesię

specjalistycżnej terminologii. Potľafi kierowaó gÍwą, inspirowaó jej ďziałania oraz współpracowaé z

innymi podmiotami.

Kompetencje społeczne: Absolwent ma świadomośó potrzeby
przez całe życie i potraťr dobraó właściwe żrődła wiedzy i

uzupełniani a wiedzy specjalistycznej
metody lczęĺia dla siebię i innych.

konsekwencje społeczne wpływ fla stan środowíska. Ma świadomośćodpowiedzialnościoraz
zwlązar\eJ decyzjam1 podej mowanymr w ramach działalności inżynieľskiej menedżerskiejz
szczegőlnie w kategońach bezpĺeczeÍstwa własnego innych osób otaz ochĺony środowiska.

Ab solwent ma świadomośówaznoscl postępowania pľofesjonalnego, przestrzeganta zasad etyki

zawodowej oÍaz poszanowanla różnoľodnościpoglądów Potrafi wykazywaé Slę przedsiębiorczo ścią

pomysłowością w działaĺiuZwlązanym z realizacją zadaŕl zawodowych Rozumię społeczną rolę

ínżyĺiera oraz bięrzę ldział w przekazywaniu społeczeństwu

dotyczącychrozwoju techniki í rwiązanych ztym zagrożeń.
wiarygodnych informacj opmlr
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Mechanical Engíneeľíng, 2rd degree, full-time studíes, part-time pľogrűłłrtnes
Digítal Design of Machínes

Manufacturing and Quality Engíneering
Desígn, Manufacture and operatíon of Líghtweight Structures

Exploitation and Díagnostics of Vehicles and Machines

Knowledge.. The gľaduate has in-depth knowledge of mathęmatics that enables solving problems in

the desigń, manufáctuľę and operation of machinęs. Has solid knowledge of analytical mechanics and

vibratioň. Has in-depth, theoretically underpinned knowlędge of the engineering mateľials used in the

construction of machines, testing of their properties, selection and development trends in this field.

Has in-depth knowledge in the modelling and construction of machinęs using computeľ techniques'

The gľaduate has in-depth knowledgę of manufacturing techniques. Has solid, in-đepth knowledge of
se|ecied issues in the functioning, construction' maintenance, technical diagnostics, ľepair technology

and safe use of machines and devices. Has in-depth knowledge of the life cycle of męchanical devices.

Has in-depth knowledge nęcessary to unđerstand the social, economic, legal, ecological and other non-

technical äspects of engineering activity. The graduatę has solid knowledge of management, including
qua|ity -unäg"-"nt' logistics and business operations. Has solid knowledge of intellectual propeľty

proteótion. K''o*. and has deep undeľstanding of the foľeign language theory and terminology

äppropriate for thęiľ studies, which makęs it possible to use the foreign Ianguage at the 82+ level of
thę Common Euľopean Framework of Referęnce foľ Languages.

Skitts: The graduate skilfully obtains information fľom literatuľe, databases and other souľcęs and

integľates thi obtained information, interprets it' draws conclusions and formulates and justifies

opinions. Skilfully communicates using different techniques in professional and other enviľonments.

skĺruĺy uses information and communication techniques appľopriate for the performance of
engineering tasks. The graduate uses analytical, simulation and experimental methods to formulate and

solve engińeering taskš. Is well prepared for work in an industľial environment and has excellent

knowledge of the safety rules associatęd with this work. Has experience in performing economic

analyses for undęľtaken engineering activities. The graduate critically analyses and evaluates the

methods of operation of technical solutions, such as devices, facilities, systems' processes and

servicęs. Identifies and describes engineering issues and is able to solvę and improve them. Evaluatęs

suitability and appropriately chooses methods and too1s that aĺe best-suited to solvę engineeľing tasks.

The graáuate aisĺgns and streamlinęs the processes, facilities oľ systems necessary to perform

enginéering tasks, taking into account non-technical aspects. Is ablę to formulate and test hypotheses

ľelatęd to engineering problems and simplę ľeseaľch pľoblems in machine construction and operation.

Is able to assess thę suitability and possibility of using various techniques and technologies in the

design and manufactuľe of machines and devices. The gľaduate has self-study skills. Is able to use a

foreign language at the P.2+ level of the Common European Fľamework of Reference for Languages

aĺd ita higherlevel within the specialist terminology. Is able to lead a group' inspire it and work with

othęr actors.

Socíal competences.. The graduate is awaľe of the need to improve their specialist knowledge

thĺoughout life and is ablę to select the appľopriate knowledge souľces and learning methods for

themselves and othęrs. Understands the non-technical aspects of the engineer and manageľ's activity'

including its social consequencęs and impact on the enviľonmęnt. Is aware of the responsibility for

decisions made as part of the engineeľing and manageľial activity, especially in terms of their own and

other peoples' 15 aware

professional conduct' adherence to professional ethics and ľespecting the diversity ofviews. Is able to

dęmonstrate entľepreneuľship and ingenuity in the activity related to the implementation of
professional tasks. Understands the social role of an engineeľ and participates in the pľovision of

ľeliab|e information and opinions on the development of technology and ľelated hazards.
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