
Załqcznik nr 2 do ucłwaĘ nr I82 Senatu Politechniki opolskiej z dnia 25.05'2022 r.

Załącznik nr 70 do Księgi ]akoścĺ Kształcenĺa

KARTA PRoGRAMU STUDIóW 1

Nazwa programu studiów (kĺerunku studiów) Mechanika i budowa maszyn

Nazwa wydziału Wydział Mechaniczny

Studia II stopnĺapoziom studiów (I stopnia / II stopnia /
jednolite studia magĺsterskie)

ogólnoakademickiprofil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny)

Stacjonarne
ni onarne

forma studiów
narne

2022/2023program studiów obowiązuje od roku
akademickiego
data i numer uchwały Senatu przyjmującej
proqram studiów 2

29.05.2019
Uchwała nr 324

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia sĺę 3

Inżynieria mechaniczna -
100%

dyscyplina wĺodąca (W ramach której będzie
uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się)

odać udział roce
pozostałe dyscyplĺny - podać udział
procentowy

3czas trwania studiów (w semestrach)

90łączna liczba punktów ECTS (w tym praktyki)

975łączna liczba godzin w planie studiów (w tym
praktyki)

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

Magĺster inżyniertytuł Zawodowy otrzymywany przez absolwenta

07L5 Mechanika ĺ metalurgiaklas ka a ISCEDa
Kształcenie na danym
lzierl lnkl l ł;lczv nnilonczo
tradycje myśli technicznej z
zadaniami dnia dzĺsiejszego i

wyzwaniem wobec szybkich
przemia n tech nologicznych
współczesnego śwĺata. W
dzĺałalności edukacyjnej i

naukowo-badawczej
wydziału łączy to potrzebę
kształtowa nĺa nowoczesnej
mvśli wobec przemian

związek z misją uczelnĺ ĺ jej strategią rozwoju



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

techniki. Wokół tego
posłannĺctwa skupiają się
nauczyciele i studenci,
badacze oraz PracownicY
administracjĺ, jak równiez
przedstawiciele otoczen ia
gospodarczego i 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
WI s ołeczne z ionem.

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

ie. Poziom 6 PRK.ru

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

zasady rekrutacji (w tym: przedmĺoty
kwalifikacyine oraz ustalone dla nich
współczynniki wagowe)

Kandydat powinien posiadać
tytuł zawodowy inzyniera lub
równorzędny, uzyskany na
tym samym lub PokrewnYm
kierunku studĺów. Wykaz
kierunków pokrewnych

Kryterium decydującym o
przyjęciu na studia drugiego
stopnia jest wartość
wskaźnika rankingowego
równa ocenie z dyplomu
ukończenia poprzed nich
studiów, na tym samym lub
pokrewnym kierunku. W

ku braku d lomurz



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
poszczegól nych przed m iotów
są zawafte w kartach opisu
przedmiotów.

łączna liczba punktów EcTs, którą
student uzyskuje w ramach zajęć z
bezpośrednim 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 profilu
studiów

B3

dla profilu praktycznego łączna liczba
punktów EcTs przypisanych do zajęć
związanych z praktycznym
przygotowa niem zawodowym,
dla profiIu ogólnoakademickiego łączna
liczba punktów EcTs przypisanych do
zajęĆ zwięanych z prowadzonymi w
uczelni badaniami naukowymi w
dyscyplinie lub dyscyplinach, do których
przYporządkowa ny iest kierunek studiów

55

Iiczba punktów ECTS, którą student musi
uzyskać W ramach zajęć z dziedziny nauk
humanistvcznych lub nauk społecznvch

5

sumaryczne
wskaźniki
charakteryzujące
program
studiów,
a w tym:

W przypadku studiów stacjonarnych I
5LUP! llcl luu Jeuĺlulltyu]l lIlclgl5LeĺsKlLl l

liczba godzin zajęć, z wychowania
fizvczneqo

nld

liczba punktów EcTs objętych programem
studiów uzyskiwana W ramach zajęć do
wvboru

45

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



Program studiów zaoplniowany przez organ samorządu studenckiego.

...9,0.r{r,r'kv: g
pod pis przedstawiciela

organu samorządu studenckiego

DZIEKAN

ľ,fu2 0 l{ľl. 2022
dr hab. inż. Gľzegorz Robak

data, podpis, pieczątka dziekana



t\
WyuzIAŁ MncrĺANIcZNY POTITECHNIKA

OPCLSKA

PrłľĺY I PRoGRAMY sTUDIow
Sľunv PLANs ÁND PRoGRAMMEs

KInnuNEK SľuplÓw - FIELD oF sTUDY

- MECHANIIG I BUDOWA MASZYN

. MECHANICAL ENGINEERING

Studia stacionarne
długiego stopnia
- w{t specjalności

Second Cycle Programme - FuII'Time Studíes

Politechnĺka opolska, 2o22 t.



Politechnika Opolska
\^,ydział Mechaniczny

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

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kierunek studiów: MecnłľlxA l BUDoWA Młszvľ

profil : ooÓlľołxłDEMlcKl

specjalnośó: PnoleKToWANlE Cyrnowe Mĺszvl,l

nazwawydziału: Wvozlłt Mecneľlczl,lv

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2022 r.

2



Politechnika Opolska
VWdział Mechaniczny

Kierunek studióW: l\/]ECHANlKA l BUDoWA |V]ASZYN

Field of słudy: MEcHANlcAL ENGlNEERlNG

PLAN STUDIOW _ STUDY PLAN

Spec;łl-tĺoŚl - SpecnllzATloN :

PRo.lexĺowANlE cYFRowE MAszYN
_ Dlotĺĺt_ Deslox op MecnlľEs

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDaAŁ MEcHANlczNY

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Kierunek studiów:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Field of study:
MECHANICAL ENGINEERING

Sruon Sĺłc.loľnnľe DRuoleeo Sĺopľĺn - MeclsreRsxle
Secono Cvcle PRocnnĺvlľ,ĺe - Fut-l_Tlľ'ĺe Sľuoles (Master of Scíence degree)

Liczba godzin zaięć, w semestrze; E - egzamin
Workíng time (hours) a semester; E - ExamSEMESTR: 1 (1'' Semester)

sc L PWPrzedmiot

(Project) (Seminar)

ECTS TYP

(Lectuľe)
(Practical
classes)

{Laboratory
classes)

Nr
Subject urrit - semester curricular

Mechanika obliczeniowa
5 P15E 30 15

Cornputational Mechanics
1.1

Modelowanie cyfrowe maszyn
2 Ko15 151.2

Digital Modelling of Machines
Projektowanie materiałów

3 Ko15't51.3
|\łaterial design

|\ĺodelowanie procesów wytwarzania Ko15 3151.4
ManuÍacturing Process Modeling

Zaawansowane techniki MES
30 2 Ko1.5

Ądvanced FEA Techniques
Układy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach
wytwórczych 15 2 Ko15
Hydraulic and plreumatic systems in manufacturing
machines

1.6

Technologia napraw 15 3 Ko15E1.7
Repair technology

Metodologia prowadzenia badań 3 Ko15151.8
Research Methodology

Zasady konstruowania i tech no log ia wytwarza n ia
aparatury 30 2 Ks1.9
Design principles and technology of apparatus
manufacĺure

5PzedmioĘ obieralne humanistyczno-społeczne - Wymagana liczba p. ECTS w semestrze
units - compulsory ECTS in a semester)(Oplional

Przedmiot humanisýczno-społeczny l
(21 HSw301.10

Humanistic and social sublect I

Pzedmiot humanisýczno-społeczny ll
1.11

ł.lr lmĺnigtic,otrd sociol, subiect' ll
(3) HSw

195165Liczba godzin W semestrze (Number oí houľs in a
semester) 30

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

SEMESTR: 2 (2"" Semester)
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 curricular (Lectuľe) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

1



Politechnike opolŚka
\ÁĄdział Mechaniczny

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

\Ąltwarzanie przyrostowe i projektowanie
kompozvtów 3 Ks30í52.1

Additive Manufacturing and Composite Design

Praca dyplomowa 5 Kogodziny niekontaktowe (un-contact hours)2.2
Diploma thesis
Mechanika obliczeniowa I I 3 Ksí5 15í5E2.3
Computational Mechanics ll

Projektowanie narzędzi i form
3 Ks30152.4

Tool and mould design

Projektowe podstawy inżynierii odwrotnej Ks30 3152.5
Reverse engineeľing design fundamentals

Modelowanie połączeń mechanicznych 30 3 Ks15
Modeling oí mechanical ioints

2.6

Metody opýmalizacji w budowie maszyn 3 Ks15E 302.7
Optimization methods in mechanical engineering

ldenýfikacja dynamiczna elementÓw maszyn 2 Ksí5 152.8
Dynamic identification of machine elements

Projektowanie w systemach CAM 3 Ks30152.9
Design in CAM systems

120 255 (w Ęm 30 godz. obieralne)Liczba godzin W semestrze (Number of houľs in a
semester) 30

375Razem godzin/EOTS w semestŻe (Total hours/ECTS in a
semesler)

Llczba godzin zajęć w semestĺze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - ExamSEMESTR: 3 (3d Semester)

c L P sWPzedmiot

(Project) (Seminar)

ECTS TYP

(Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

Nr
Subject unit - semester curľicular

Seminarium dyplomowe 30 2 Ko3.1
Diploma Seminar
Drgania mechaniczne 3 Ks3015E3.2
Mechanical vibration

Projektowanie konstrukcji według norm
pzemysłowych

3 Ksí5 303.3
Design of stľuctures according to industrial
standaľds
Programowanie i sterowanie w budowie maszyn

2 Ks15 ĺ53.4
Programming and control in mechanical engineering

\Ałbrane techniki pomiarowe
3 Ks30í53.5

Selected measurement techniques

obliczenia zmęczeniowe w prakýce
2 Ks30153.6

Fatigue calculatisns in practice

Praca dyplomowa E ^^l-iń.' A!^l/^Ał^Lł^rrła al ln ĺnnłar.ł }ĺłrr rrr.\ ,tE tŕ^

Diploma thesis

í35 3075Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester) 30

240Razem godziďECTS W semestze (Total hourslECTS in a

semester)

PLAN STUDńW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs W planie studiów
975 90

Totalcontact hours/ECTS in study plan

4



Potltechnika Opolska
Mlýdział Mochaniczny

Politechnika Opolska
\Afodział Mechaniezny
Opole2022r.

sr 0"Ŕ"^'/3- ,h*ťy

2A tffir,2ľJ22
DZIEKAN

0,á?
ihż. Gnegorz Robakdľ hab.

Kiéĺunek studióW: MECHAN|KA l BUDoWA MAszYN
Field of study: MEcHANICAL ENGINEERING

5 60PodstawoweP
40 240Ko Kierunkowe _ ogólne

58538Ks Kierunkowe - dla specjalności
2 30Obieralne - fakultatywneFak
5 60Obieralne - humanistyczno-spoleczneHSw

5



il\
WynzIAŁ MncHANICZNY

POLITECHNIKA

OPOLSKA

PrłľĺY I PRoGRAMY STUDIow
Srupv Pr.Áivs ÁND Pp.aGRAMMEĺ

KrnnuNEK SľuolÓw - Flnrn oF STUDY

. MECHANIIG I BUDOWA MASZYN

. MECHANICAL ENGINEERING

StudÍa stacjonarne
drugÍego stopnía
- wgt specjalności

Second Cycle Programme 'FuII'TÍme StudÍes

Polĺtechnĺka opolska, 2o22 t,



Politechnika Opolska
\^^/dział Mecheniczny

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

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kierunek studiów: MecnłľlxA l BuDoWA Mlszyľ

profil : oollľołxłDEMlcK!

specjalność: WyľweRzANlE l lNŻYNtERll JłxoŚcl

nazwa wydziału: Wvozlłł. Mecľnuczľv

2

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2022r.



Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: l\ĺEcHANlKA l BUDOWA lV]AsZYN
Field of study: IVIECHANICAL ENGINEERING

PLAN STUDIOW - STUDY PLAN

Spec.lłl-ľośc _ SpecnllzATloN:
WvrwłnznrulE l lNżYNlERn JAKoŚcl

_ Maľ.lupłcľURlNG AND Qunulĺv Eľ'lelueeRtHo

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ MEcHANlczNY

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Kierunek studiów:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Field oí study:
MECHANICAL ENGINEERING

Sruon Sĺecuoľlnrue DRuoleoo Sľoprun _ MĺolsĺeRsxle
Secouo Cvcue PRocRnmľtłe - Fult-'Tlĺue Sruotes f/l4as ter of Science degree)

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

L P sW cPrzedmiot

{Project) (Seminar)

ECTS TYP
(Practĺcal
classes)

(Laboratory
classes)(Lectuľe)Nr

Subject unit - semester curricular

|\ĺechanika obliczeniowa 5 P30 1515E1.1
Conrputational Mechanics
Modelowanie cyfrowe maszyn 2 Ko15't5
Diqital Modellinq oÍ Macľlines

1.2

Projektowanie materiałów 3 Koí515
Material desion

1.3

Modelowanie procesów wytwarzania 3 Ko15151.4
Maľlufacturing Process Modeling

Zaawansowane techniki MES Ko2301.5
Advanced FEA Techniques
Układy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach
wytwórczych 15 2 Ko15í.6
Hydraulic and pneumaiic systems in ĺĺanuÍacturing
machines

Technologia napraw 3 Ko1515E
Repair lechnologV

1.7

Metodologia prowadzenia badań 3 Ko15í51.8
Research Methodology

Zasady konstruowan ia i tech nolog ia wytwarzan ia

aparatury Ks30 21.9
Design pľinciples and lechnology of apparatus
matruŤacture

5Pzedmioty obieralne humanistyczno-społeczne - wymagana liczba p. ECTS w semestŻe
ptional units - com ulso ECTS in a

Pzedmiot humanistyczno-społeczny l (2) HSw30'|..10
Humanistic and social subject I

l.ł l lrt lxĺtiś liĺ.. ;łl rľl !šl'lľ:inl sł lbieĺ"'t ll

ilPzedmiot hu HSw1.11 (3)

165 195Liczba godzin w semestrze (Nilmber of hours in a
semester) 30

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

semester)

SEMESTR: 2 (2.d Semester)
Liczba godzin zajęć w semestľze; 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)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

ą



Politechnika Opolska
\Ąlýdział Mechaniczny

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

Obrabiarki sterowane numerycznie 2 Ks15152.1
Numerically control machine tools

Praca dyplomowa 5 Kogodziny niekontaktowe (un-contact hours)2.2
Diploma work
Zaawansowane programowanie maszyn CNC

3 Ks30152.3
Advanced CNC machines programming

Technologia maszyn 5 Ks3030E2.4
Machines technology
Nowoczesne technologie kształtowania 5 Ks3030E2.5
Modern machining technology

Zaawansowane systemy CAM 2 Ks15í52.6
Advanced CAM systems

lnżynieria odwrotna i szybkie prototypowanie
3 Ks30152.7

Ręverse engineeľing and rapid prototyping

Procesv spaiania metali 3 Ks15 30
Metal ioininq processes

2.8

í35 2í0 (w tym 30 godz. obieraIne)Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 30

345Razem godzin/E0TS w semestrze (Total hourslEOTS in a
semester)

a E - Exam
Llczba godzin zaJęć w semestľ:ze; E - egzamln

timeSEMESTR: 3 (3d Semester)

Pzedmiot ECTS TYP

(Seminar)(LectuSubject unit - semester curricular

Metrologia ws
Coordinate

nieria jakoŚci
30E

ia montażu

nieria iwarstwy

Surface
Seminarium mowe

Di loma seminar

Praca dyplomowa
E - godziny niekontaktowe (un-contact hours)

Di work

n of tech

nazędziowe
tooli ms

Liczba godzin W semestľze (Numbeľ of hours in a

Razem godzin/EOTS W semestrze (Total houľs/ECTS in a
se

PLAN STUDIIW RAZEM (TOTAL STUDY PI-AN) ECTS

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs W planie studiów
975 90

Totalcontact hours/ECTS in study plan

sTATYswKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty p. ECTS liczba n

4



Poĺltechnlka opolska
Wydział MechanicŻny

Politechnika Opolska
\Áłdział Mechaniczny
opole2o22ĺ'

t,

9rur"rťc"',, 'lJI* ,I*{P-

2 0 l{wr, 2022

DZIEKAN

ľM
dr hab. inż. Grzegorz Robak

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

58538Kierunkowe - dla specjalnościKs
2 30Fak Obieralne - fakultatywne

605Obieralne - humanistyczno-spoleczneHSw



t\
WynzIAŁ MncHANIcZNY POTITECHNIKA

OPOLSKA

PrłľY I PRoGRAMY sTUDIow
SrunY PIÁNs ÁND Pn.oGBAMMEs

KrnnuNEK SľuolÓw - Flnro oF sTUDY

- MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

- MECHANICAL ENGINEERING

StudÍa stacjonarne
drugíego stopnía
- wg specjalnośců

Seconđ Cycle Programme - FuII-Time StudÍes

Polĺtechnika opolska, 2022 t,



Politechnika Opolska
\^rydział Mechaniczny

Kierunek studióW: MECHANlKA l BUDOWA I\ĺASZYN

Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kierunek studiów: MecnłrulxA l BUDoWA Młszylĺ

profil : ooÓltĺołxADEMtcKl

s pecjal ność : PnoueKToWAN lE, WYĺwłnzANl E l EKsPLoATACJA KoľĺsrRu xc.ll
Lexxrcn

nazwa wydziału: Wvozlłł- Mecnłľlczlĺy

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2022t2023

forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) stacjonarne

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

czas tnľania (w sem.} 3

tytuł zawodowy otrzymywany pľzez absolwenta magisteľ inżynier

liczba punktów EcTs 90

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2022 r.

2



Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

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

PLAN STUDIOW * STUDY PLAN

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZAŁ MEcHANlczNY

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Kierunek studiów:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Field of study:
MECHANICAL ENGINEERING

Sĺuolł SľĺcĺoľĺłRľĺE DRuGlEGo Sĺoplĺll - Młclsĺensxle
SEcoľ.lo Gvcle PRocRnmľue - Fult_-Tlĺĺe Sĺuoles (Master of Science degree)

- SpecntlzaľloN:
Pno.lexĺowANlE, WYTWARZA NlE l Exspt_oĺĺnclĺ Kotĺsĺnuxcul Lexxlclĺ

Mnl*lurĺcĺuRE AND opeRanoĺ or LtcľrwetcHĺ SrRucĺuRes_ Deslcľ,

Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Woľking time (houĺs) a semesteri E - ExamSEMESTR: 1 (1'' Semester)

sL PW cPrzedmiot

{Projeet) (Seminar)

ECTS TYP

{Practical
classes)

(Laboratory
classes)(Lectuĺe)Subject unit - semester curriculaíNr

Mechanika obliczeniowa 5 P30 15't5E
Computational Mechanics

1.1

Modelowanie cyfrowe maszyn 2 Ko15151.2
Digital Modelling of Machines
Projektowanie Materiałów 3 Ko15151.3
Material Design

Modelowanie procesiw wytwarzania 3 Ko15í5
Manufaclurinq Process Modeling

1.4

Zaawansowane techniki MES Ko2301.5
FEA Tech

Układy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach
wvtwÓrczvch 15 2 Ko'15
Hydľaulic and pneumatic systenrs in mantlfacturing
machines

1.6

Technologia napraw 3 Ko1515E1.7
Repair technology

Metodologia prowadzenia badań 3 Ko15151.8
Research Methodology

Zasady konstruowa n ia i tech nolo g ia wytwarza n ia

aparatury Ks30 2
Design prine iples and technology oÍ apparatus
manufacture

1.9

5Pzedmioý obieralne humanistyczno-społeczne - Wymagana liczba p ECTS w semestrze
(o I units - ECTS in a

nylPrzedmiot humanisĘczno-społecz (2) HSw301.10
l.luImanłstic'ancl social subject l

Pzedmiot humanisýczno-społeczny ll (3) HSw30
Humanistic and socia| subject ĺl

1.',l1

165 195Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a

30

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

semester)

J



Politechnika Opolska
\^/ydział Mechaniczny

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

Liczba godzin zajęć w semestÍze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - ExamSEMESTR: 2 (2"d Semester)

P sW c LPrzedmlot ECTS TYP
(Laboratory

classes) {Project) (Seminar)(Lecture)
(Practical
classes)

Nr
Subject unit - semester currlcular

Techniki przyrostowe i kompozyý W projektowaniu
3 Ks30152.1 Additive manufactuľing techniques and composites

in design
Praca dyplomowa 5 Kogodziny niekontaktowe (un-contact hours)2.2
Diploma thesis
Programowanie obrabiarek wraz z systemami CAM

3 Ks15E 15 í52.3
Machine tool programming including CAM systems

Technologia elementÓw maszyn í5 2 Ks152.4
Machine elements technology

Napędv elektryczne maszyn 2 Ks15152.5
Electrical machine drives

Proiektowanie połączeń mechanicznych w MES
3 Ks30152.6

Design of mechanical connections in FEM

Optymalizacja w projektowaniu maszyn
3 Ks30ĺ52.7

Optimization in machine design

Niekonwencjonalne układy napędowe w maszynach
3 Ks1515

Unconventional drive systems in machines
2.8

Nowoczesne technologie kształtowania 4 Ks3030E
Modern forminq technologies

2.9

135 225 (w tym 30 godz. obieralne)Lĺczba godzin W semestÍze (Number oÍ hours in a
semester) 30

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

semester)

Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
asemester; E-ExamWorki timeSEMESTR: 3 (3d Semester)

Pľzedmiot ECTS TYP

(Semi(Practical
cSubject unit - semester curricular

Seminarium

diploma seminar

Charakterystyki częstotliwościowe elementów
ma

characteristics oÍ machine elements

ktowaniuW

lndustrial standards in design

lnżynieria odwrotna

Reverse

w pojazdach i maszynach

w pojazdach i maszynach

for machinesnostic

my w zaządzaniu eksploatacją i utaymaniem
ruchu

Systems in operation and maintenance
ma nt



Politechnika Opolska
\Á!dział Mechaniczny

Kierunek studiów: l/]EoHANlKA l BUDoWA MASZYN
Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

3.9
Praca dvplomowa

E - godziny niekontaktowe (un-contact hours) 15 Ko
Diploma thesis

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

105 90 30 30
30

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

255

PLAN STUDTIW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs W planie studiÓw
975 90

Totalcontact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Pľzedmioty p. ECTS liczba godzin

P Podstawowe 5 60

Ko Kierunkowe - ogólne 40 240

Ks Kierunkowe - dla specjalności 38 585

Fak Obieralne - fakultatywne 2 30

HSw Obieralne - humanistyczno-spoleczne 5 60

Łącznie: 90 975

Pľogram ksáałcenia dostosowany do wydziałowych efektiw uczenia sĺę dla kierunku studiów MEOHAN|KA l

BUDOWA MAszYN (studia dľugiego stopnia)
Plan iprogram studióW:

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

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2022 r. lit . Ż\l'' l/ t

}.ł / ":ksl.^ 
,,E'..>

A4 -./ ,

('.'ĺ ĺęvĹ sz-'

?.0 \Í]ľil, 2frz2

DZIEKÁN

ľ,á(
dľ hab. inż. Gľzegoľz Robak
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Załącznik nr 70 do Księgĺ ]akoścĺ Kształcenia

KARTA PROGRAMU STUOIOW 1

Nazwa programu studiów (kierunku studiów) Mechanika i budowa maszyn

Nazwa wydziału Wydział MechanicznY

Studia II stopniapoziom studiów (I stopnia / II stopnia /
ednolĺte studia ma isterskie

ogólnoakademickirofil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny)p

Nĺestacjonarne
niesta onarne

forma studiów
narne

2022/2023program studiów obowiązuje od roku
akademicki o

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
ram studiów 2

29.05.2019
Uchwała nr 324

data i numer uchwały Senatu
kierunkowe efekty uczenia się

przyjmującej
3

Inzynieria mechaniczna -

100%

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

odać udział rocento
pozostałe dyscypliny _ podać, udział
procentowy

3czas trwania studióW (W semestrach)

90łączna liczba punktów ECTS (w tym praktyki)

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

wymĺar (9odzinowy) praktyk zawodowych,
zasady i forma ich odbywania oraz liczba
punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w
ramach tych praktyk (jeśli program studiów
rzewidu kie ra

Magister inżyniertytuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta

0715 Mechanika i metalurgiakla ka a ISCEDa
Kształcenie na danym
]\lęl l-ll lNLł r1v4y l lqJIvl/J4v

tradycje myśli technicznej z
zadaniami dnia dzĺsiejszego i

wyzwaniem wobec szybkich
przemian technologicznYch
współczesnego świata. W
działalności edukacyjnej i

naukowo-badawczej
wydziału łączy to potrzebę
kształtowania nowoczesnej
myśli wobec przemian

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
gospodarCzego i społecznego
szkoły. Do podstawowych
składników tak postrzeganej
misji należą: kształcenie,
badania naukowe oraz
służba społeczna. Sprzyja to
integracji i rozwojowi nauki,
a także stymuluje
kreatywn ość oraz wzmacnia
wiezi społeczne z regionem.

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

ie. Poziom 6 PRK.ru

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

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

Kandydat powinien posiadać
tytuł zawodowy inzyniera lub
równorzę dny, uzyskany na
tym samym lub PokrewnYm
kierunku studiów. Wykaz
kierunków pokrewnych
oKresla raqa wyqztdru.
Kryterium decydującym o
przyjęcĺu na studia drugiego
stopnia jest wartość
wskaźnĺka 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 Komisję
Rekrutacvina.

sposoby weryfikacji zakładanych efektów
uczenia się

Wykaz egzaminóW oraz
zasady oceniania
poszczegó|nych przed miotów
są zawarte w kartach opisu
przedmiotów.

łączna liczba punktów ECTS, którą
student uzyskuje W ramach zajęć, z
bezpośredn!m udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób
orowadzacvch 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 profilu
studiów

B3

55

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 związanych z prowadzonymi w
uczelni badaniami naukowymi w
dyscyplinie lub dyscyplinach, do których
arzvoorzadkowa nv 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

nldstopnla luD Jeonolttycn magtstersKlcn
liczba godzin zajęć z wychowania
fizyczneqo

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

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



Program studiów zaopiniowany przez organ samorządu studenckiego.

....ź'*h*.k.....
pod pis Przedstawiciela

organu samorządu studenckiego

?a l1!ľl,20z2 drhąb.

"'ľffi
inż. Gnegorz Robak

data, podpis, pieczątka dziekana



Politechnika Opolska, 2O22 r.

t\
WynzIAŁ MncHANICZNY POTITECHNIKA

OPOLSKA

PrłľY I PRoGRAMY STUDIoW
Srupv PIÁNs ÁivD PRoGRAMMEs

KrľnuNEK SľuuIÓW - Flnrn oF sTUDY

. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

- MECHANICAL ENGINEERING

Studůa niestacjonorne
długíego stopnía
- w{t specjalnośců

Seconď Cycle Programme - Paĺt'Time Studíes



Politechnika Opolska
\^/ydział Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHANIKA l BUDOWA MASZYN
Fietd of srudy: MEcHANICAL ENGINEERING

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kierunek studiów: MecnerulxA l BUDoWA MeszYlĺ

profi l : ooÓlľoaxłDEMlcKl

specjalnośó: Pno.leKToWANIE CyrRowe Młszyľ

nazwawydziału: Wyozlłł- Mecnłrulczlĺy

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2022t2023

forma studiów (stacjonaľne / niestacjonarne) niestacjonarne

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

czas trwania (w sem.) 3

tytuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta magisteľ inżynier

liczba punktów EcTs 90

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2022r.

2



Politechnika Opolska
Wydział l\/echaniczny

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

PLAN STUDIOW - STUDY PLAN

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

POLITECHNIKA OPOLSKA
l,vYDäAŁ MEcHANlczNY

Field of study:
MECHANICAL ENGINEERING

Kierunek studiów:
MECHAN|KA l BuDoWA MAseŕN

Sruon NlesĺncĺoľARNE DRUGIEGo sToPNlA - Mnolsrensxle

Secoľo CYcue PRooRłĺtĺue' PeRĺ'Tlľvle SĺuolEs of Science

Spec.lłl_ĺĺoŚl - SpecnlzATloN:
PRo.lexrowerulr Cvpnowe Mlszvľ

_ Dlolĺłt_ Dgsloľĺ or Macnlues

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

sL PW cPrzedmiot ECTS TYP

{Project) (Seminar)(Practical
classes)

(Laboratory
classes)(Lecture)Nr

Subject unit - semester curriculaľ

Mechanika obliczeniowa P520 1010E1.',|
Computational Mechanics
Modelowanie cyfrowe maszyn 10 2 Ko101.2
Digital Modelling of Machines
Projektowanie materiałów 3 Ko1010

d n
't.3

Modelowanie procesiw wytwarzania 3 Ko1010
Process MManufacturi

1.4

Zaawansowane techniki MES 2 Ko201.5
nced FEA Techniques

Układy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach
wytwÓrczych Ko10 2101.6
Hydraulic and pneumatic systems in manufactuľing
machines

Technologia napraw 3 Ko1010E1.7
Repaiľ technology

Metodologia prowadze nia badań 3 Ko't010
Reseaľch Metho

1.8

Zasady konstruowan ia i tech nologia wytwarza n ia

aparatury 2 Ks201.9
Design principles and technology oĺ appaľatus
maľrufacture

5Pzedmioty obieralne humanistyczno-społeczne - Wymagana
(Optional units -

liczba p. ECTS w semestrze
ECTS in a

Pzedm|ot humanistyczno-społeczny l (2) HSw20
Humanistic and social su I

1.10

Pzedmiot humanisĘczno-społeczny ll (3) HSw1.11
|-łurnsnistio,and sooial gubioct,ll,'

20

110 130Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a

semester) 30

240Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hourslECTS in a

semester)

SEMESTR; 2 (2"0 Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Woľking time {hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP

Nr
Przedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3



Politechnika Opolska
V1Ądział Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHANlKA l BUDOWA MASZYN
Field oÍ study: MEcHANlcAL ENGlNEERlNG

\Ąltwarzanie przyrostowe i projektowanie
kompozytów 3 Ks20102.1

Additive Manufacturing and Composite Design

Praca dyplomowa 5 Kogodziny niekontaktowe (un-contact hours)2.2
Diploma thesis

Mechanika obliczeniowa I I 3 Ksí0E 10 102.3
Computational Mechanics I I

Projektowanie narzędzi i form 3 Ks20í02.4
Tool and mould design

Projektowe podstawy inŹynierii odwrotnej 3 Ks20102_5
Reverse engineering design fundamentals

Modelowanie połączeń mechanicznych 3 Ks2010
Modeling of mechanical joints2.6

Metody opýmalizacji w budowie maszyn 3 Ks2010E
Optimization methods in mechanical engineering

2.7

ldentyfikacja dynamiczna elementÓw maszyn Ks10 2102.8
Dynam ic identification of machine elements

Projektowanie w systemach CAM Ks20 3102.9
Design in CAM systems

í70 (w tym 20 godz. obieralne)80Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 30

250Razem godzin/ECTS W semestrze (Total houľslECTS in a

semester)

Liczba godzin zaJęćw semestrze; E - egzamin
asemesteľ; E-ExamtimeSEMESTR: 3 (3'd Semester)

Pzedmiot TYP
(Laborato (Semina

ECTS
Practical

Subject unit - semester curricular

Seminarium lomowe

SeminarD

mechaniczne

anical vibration
konstrukcji według norm

ndards
of structures according to industrial

ramowanie i sterowanie w budowie maszyn

and conlrol in mechanicalnP
techniki pomiarowe

measurement
w prakýcebliczenia

calculations in

Praca

godzin W semestŻe (Number of houľs in a

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

PLAN STUDTOW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs W planie studiów
650 90

Totalcontact hours/ECTS in study plan

4



PÔĺitéchnĺka opolska
V1łdział Mechániczny

Politechnika Opolska
\Áłldział Mechaniczny
Opole2022 r.

Kie!:unek studiów: MECHAN|KA l BUDoWA MAszYN
Fĺeĺd of study: MEcHANlcAL ENGlNEERlNG

dľ hab.

9*'n}k^ ďe ĺÍu.ťg

DZIEKAN

űu
ihż. Grrrgrru Robak

2A KW,2827.

405P Podstawowe
40 160Kierunkowe - ogllneKo

39038Kierunkowe _ dla specjalnościKs
2 20Fak O bieralne - fakultatywne
5 40Obieralne - humanistyczno-spoleczneHSw

r:r''

i r' , l. r:r i. ; l,'",

']'],,; !' ',: i :i ]' '., ]l,,; ĺ ;l \i , ilL,i ]i] ']i]]lĺ]i::lllĺ ĺ]]]i\:

i ]']1':i l]li]"'\' ')'.):. ,l |ĺ,'li.1l.] j. ]i,, il'l !jt.']l]:
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il\
WyozIAŁ MncHANIcZNY POLITECHNIKA

CPCLSKA

PrłľĺY I PRoGRAMY sTUDIow
SrupY PIÁNs AND Pľ.oGRAľĺ.:nĺ'Es

KrnnuNEK SľuorÓw - FIELD oF STUDY

. MECHANIIG I BUDOWA MASZYN

- MECHANICAL ENGINEERING

Studía niestacjonarne
dnlgiego stopnůa
- wg specjalnoścí

Seconđ Cycle Programme - Part'Tíme Studíes

Polĺtechnĺka opolska, 2o22 r,



Politechnika Opolska
\^rydział Mechaniczny

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2022r.

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

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kierunek studiów: MecľlłľlxA ! BUDoWA Młszvľ

profi l : oollľołxłDEMlcK!

specialność: WyľwłRzANIE l lNŻYNlERlA JAKoŚc!

nazwa wydziału: Wyoznł. Mecnlľlczlĺv

2



Politechnika Opolska
\Ą/ydział l\il echan ĺczny

Kierunek studióW: MEOHANlKA l BUDOWA |V]ASZYN

Field of study: l\i]ECHANICAL ENGINEERING

PLAN STUDIOW * STUDY PLAN

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ MEcHANlczNY

Field of study:
MECHANICAL ENGINEER!NG

Kierunek studiów:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

SĺuolłNlesĺĺcĺoĺARNE DRUGIEGo sToPNlA _ MłolsrEnsxle
Secoľo Sĺuotes (Master ScienceofART TlĺĺePPRoonłľ'łrueCvcle

Spec.lelľośl - SpecnllzATloN:
Wvĺwĺnzeľle l lľżvruleRla JĺxoŚcl

- MnľurłcĺURlNG AND Queuĺv EtĺolrueeRtxo

Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (houľs) a semester; E - ExamSEMESTR: I ("1'' Semester)

sL PW cPzedmiot TYP

(Project) (Seminari

ECTS
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)(Lecture)Nr

Subject unit - semester curricular

Mechanika obliczeniowa 5 P10í0E 201.1
Conlputational Mechanics
Modelowanie cyfrowe maszyn 2 Ko10101.2

oÍ MachinesDi ital

Projektowanie materiałów 3 Ko10101.3
ľial cĺe n

|Vlodelowanie procesów 3 Ko1010
Process Mod

1.4

Zaawansowane techniki MES 2 Ko201.5
nced FEA Techľriques

Układy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach
wytwirczych Ko10 2't01.6
HydraLłlic and pneumatic systems in manuíactuľing
machines

Technologia napraw 3 Ko1010E'1.7
technology

Metodologia prowadzenia badań 3 Ko't010
Research Methodology

í.8

Zasady konstruowania i technolo g ia wytwarzan ia

aparatury Ks20 21.9
Design principles and technology of apparatus
maĺrufactuľe

5WECTS semestzean liczba pwymagaobieralne human istyczno-społecznePzedmioý
u lso EC ST ainnu its com p

Pzedmiot humanistyczno-społeczny l (2t HSw20
Humanistic and social subject I

'|.,10

Pzedmiot humanistyczno-społeczny ll
{3) HSw1.',l'l

|, łumanistio'and' gocial sLłbioot'ł l,,

't't0 í30Liczba godzin w semestrze (Number oĺ hours in a

semester) 30

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

semester)

SEMESTR: 2 (2'"' Semesteľ)
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)

{Laboratory
classes)

(Project) (Seminaľ)

J



Politechnika Opolska
\^łdział Mechaniczny

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

Obrabiarki sterowane numerycznie 2 Ks1010
Numerically control machine tools

2.1

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

2.2

Zaawansowane programowa nie maszyn CNC 3 Ks2010
Advanced CNC machines programming

2.3

Technologia maszyn 20 5 Ks20E
Machines technology

2.4

Nowoczesne technologie kształtowania 5 Ks2020E
Modern machining technologY

2.5

Zaawansowane systemy CAM 2 Ksí0í02.6
Advanced CAM systems
lnżynieria odwrotna i szybkie protoýpowanie 3 Ks20102.7
Revęrse engineeľing and rapid prototyl4g-
Procesy spajania metali 3 Ks20102.8
Metal joining processes

í40 (w tym 20 godz. obieľaIne)90Liczba godzin W semestŻe (Number of houľs in a

semester) 30

230Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hourslECTS in a

semester)

Liczba godzin zaJęć w semestze; E - egzamin
a semeste E - ExamWorki timeSEMESTR: 3 (3d Semester)

Pzedmiot
(Semi

ECTS TYP
(Practical

classes(Lecture)Subject unit - semester curricular

ia współzędnościowa

oordinate

20E

montażu

powierzchni i wte

Surface r

rium dyplomowe

Diploma seminar

Praca E - godziny niekontaktowe (un-contact hours)
Di loma work

of tech rocesses

Zaawansowane
Advanced ms

Liczba godzin W semestrze (Numbeľ of hours in a

180Razem godzin/EOTS w semestrze (Total hours/ECTS in a

PLAN STU RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS

Łącznie godzin kontaktowych/Ec Ts w planie studi 650 90
Totalcontact hours/ECTS in study plan

sTATYswKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Pzedmioty p. ECTS liczba godzin

4
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Kiérunek studiów: MECHAN|KA l BUDoWA MAszYN
Field of Btudy: MECHANICAL ENGINEERING

38 390Kierunkowe - dla specjalnościKs
202Fak Obieralne - fakultatywne
405Obieralne - humanistyczno-spoleczneHSw
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t\
WynzIAŁ MncHANIcZNY

POLITECHNIKA

OPCLSKA

Prĺ,ľĺY I PRoGRAMY sTUDIÓw
Sruov PIÁNs ÁND Pľ.oGRAMMEĺ

KInnuNEK SľuoIoW - Frnrn oF sTUDY

. MECHANII(A I BUDOWA MASZYN

- MECHANICAL ENGINEERING

Studůa níestacjonarne
długiego stopnia
- w{t specjalnoścí

Second Cycle Progromme - Paĺt'TÍme Studíes

Polĺtechnika opolska, 2o22 t.



Politechnika Opolska
VWdział Mechaniczny

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

CHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: Mecĺłľlxł l Buoowł Meszyľ

profi ! : ooÓlľołxnDEmlcKl

s pecja l nośó : Pno.l eKToWAN lE' WvrwłnzłHl e l ExspLoATAcJA Koľsrnu rc.l l

LexxIcľl

nazwawydziału: Wvozlłt Mecnłľlczľy

2

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
opole 2022 ł.



Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

Kierunek studióW: lVlEcHANlKA l BUDoWA MASZYN
Field of study: l\4ECHANICAL ENGINEERING

PLAN STUDIOW _ STUDY PLAN

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

POLITECHNII(A OPOLSKA
WYDaAŁ MEcHANlczNY

Field of study:
MECHANICAL ENGINEERING

Kierunek studiów:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Sruon NlesĺnclolĺĺRľĺe DnuolEGo sToPNlA - MĺolsĺeRsxle
SecoNo Cvcle PRooRaĺnĺRe - PĺRĺ'Ttnnr SĺuolEs of Science

Specĺłl-ľoŚĆ - SpecullzATloN:
Pno.lexrownľle, WyĺwaRzANlE l Exspuonĺncun KoľĺsĺRuxcll

MeNurncĺuRE AND opeRaĺĺol,l or LlctłľwetcHĺ Sĺnucĺuęrs
LExxlcn

- DesloN,

Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Woľkittg time (houís) asemester: E-ExamSEMESTR: 1 (1'' Semester)

P sW c LPrzedmiot ECTS TYP
(Laboratory

classes)
(Project) (Seminar)(Lecture)

(Practical
classes)

Nr
Subject unit - semester currícular

Mechanika obliczeniowa 5 P10E 20 101.1
Computaiional Mechanĺcs
Modelowanie cyfrowe maszyn Ko10 210
Diqital Modelling of Machines'1.2

Projektowanie Materiałów Ko31010
Material Design

1.3

|Vlodelowanie procesów wytwarzania 3 Ko1010
Process Modeling

1.4

Zaawansowane techniki MES 2 Ko201.5
Ądvanced FEA Techniques

Układy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach
wytwórczych 2 Ko10101.6
Hydraulic and pneumatic systenrs in manilŤacturing
machines

Technologia napraw Ko10 310E
Repair technology

1.7

Metodologia prowadzenia badań 10 3 Ko10
Research Methodology

1.8

Zasady konstruowa n ia i tech nolo g ia wytwarza n ia

aparatury 2 Ks201.9
Desigľr prineiples aĺrd technology oĺ apparatus
manufactuľe

5Pzedmioý obieralne humanistyczno-społeczne - Wymagana liczba p. ECTS w semestrze
I units - compulsory ECTS in a semester)(Optiona

Przedmiot humanistyczno-społeczny l (2) HSw201.'10
Huĺnanistic and social sLłhject l

(3) HSw201.11
Humanistic and social subject tl

h umanistvczno-społeczny

110 130Liczba godzin w semestrze (Number oí hours ĺn a
seĺłlester) 30

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

senlester)

J



Politechnika Opolska
\Alýdział Mechaniczny

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

Liczba godzin zajęć w semestrŹe; E - egzamin
Working time (hou asemester; E-ExamSEMESTR: 2 (2"d Semester)

sL PW cPrzedmiot ECTS TYP

(Project) (Seminar)(Practical
classes)

1La99l gtvl lĺ

classes)(Lecture)Nr
SubJect unit - semester curricular

Techniki przyrostowe i kompozyý w projektowaniu
3 Ks20102.1 Ądditive manufacturing techniques and composites

in design
Praca dyplomowa 5 Kogodziny niekontaktowe (un-contact hours)2.2
Diploma thesis

Prog ramowanie obrabiarek wraz z systemami CAM Ks31010E ĺ0
includin CAM systemsMachinę tool progra

2.3

Technologia elementów maszyn 2 Ksĺ0í0
Machine elements

2.4

Napędy elektryczne maszyn 2 Ks10í02.5
Electrical machine drives

Projektowanie połączeń mechanicznych w MES 3 Ks20í02.6
n of mechanical connections in FEM

Optymalizacja w projektowaniu maszyn 3 Ks20ĺ02.7
Optimization in machine design

Niekonwencjonalne układy napędowe w maszynach 3 Ks10102.8
Unconventional drive systems in machines

Nowoczesne technologie kształtowania 4 Ks2020E'2.9
Modern foľming technologies

90 150 (wĘm 20 godz. obieralne)Liczba godzin W semestÍze (Number oí hours in a

30

240Razem godzin/EOTS W semestťze ootal hoursiEc TSina
semester)

Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
asemester; E-ExamtimeSEMESTR: 3 (3d Semester)

Pĺzedmiot ECTS TYP

(Practica
classes{LectuSubject unit - semester curricular

Seminarium

seminar

Charakterystyki częstotliwoŚciowe elementów

characteristics oĺ machine elements

í0E
ndustrial standards in

ria odwrotna

Reverse

Sterowanie w pojazdach i maszynach
auton

Sterowanie w pojazdach i maszynach

for machines

w zaządzaniu eksploatacją i utaymaniem

Systems in opeľation and maintenance
ement



3.9
Praca dyplomowa

E - godziny niekontaktowe (un-contact hours) 15 Ko
Diploma thesis

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

70 60 20 20
30

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

170

Politechnika Opolska
\^/ydział Mechanicuny

Kierunek sludiów: MEoHANlKA l BUDoWA lVIAszYN
Field of study: MECHANICAL ENGINEERING

PLAN STUDóW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs W planie studiów

650 90
Totalcontact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp PrzedmioĘ p. EGTS liczba godzin

P Podstawowe 5 40

Ko Kierunkowe - ogÓlne 40 160

Ks Kierunkowe - dla specjalności 38 390

Fak Obieralne - fakultatywne 2 20

HSw Obieralne - humanistyczno-spoleczne 5 40

Łącznie 90 650

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów MECHANIKA l

BUDOWA MASZYN (studia drugiego stopnia)
Plan ĺprogram studióW:

- uchwalony pzez Senat PO w dniu nie podano daty
_ zaop iniow any przez samorząd studencki.

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2022 r. ,/l

.jj ", 
s, {2'1 $o ch"u í.t:'

2 0 l{lťl, 2022

dľ hab. Gľzegoľz Robak
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Mechaníka í Budowa Masxyn, II stopień, stuĺlía stacjonaľne, studía níestacjonarne,
Proj ektowanie Cyfľowe Masąłn,
Wytwarxanie i Inżyniería Jakoścí,

P ľ oj e kt o w anie, lľytw ar xan i e í E kspl o ata cj a Ko n str u kcj í L e kkí c h'
Eksploatacja oraz Diagnostyka Pojazdów í Maszyn

łlíedza: Absolwent ma pogłębioną wiedzę z matematyki umożliwiającą rozwiązywanie problemów

w zakľesie pľojektowania, wýwaĺzania i eksploatacji maszyn. Ma ugruntowaną wiedzę w zakľesie

mechaniki ana|itycznej i dľgań. Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę o materiałach

inżynierskich stosowanych w budowie maszyn, badaniu ich właściwości, doboľze i trendach

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

maszyll z wykorzystaniem technik komputeľowych. Absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakľesie

technik wytwarzania. Ma ugruntowaną i pogłębioną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z
zakresu funkcjonowania, budowy, obsfugi, diagnozowania stanu technicznego, technologii napraw

ibezpieczĺego użýkowania masz1m i urządzeń. Ma pogłębioną wiedzę o cyklu życia urządzeŕt

mecńanicznych. Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych,

prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

Absolwent ma ugruntowaną wiedzę đotyczącą zarządzania w tym zarządzania jakością, logistyki
ipľowadzenia dziaŁa|ności gospodaľczej. Ma ugruntowaną wiedzę w zakľesie ochľony własności

ińtelektualnej. Zna i rozumię w pogłębionym stopniu teorie i terminologię z zakłesl języka obcego

właściwą dla studiowanęgo kierunku, umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie

82+ Euľopejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego.

Ilmiejętnoścí.. Absolwent spľawnie pozyskuje informacje z I(teratury, baz danych i innych źrődeł,

potrafi integrowaó uzyskane informacje, dokonywaó ich interpretacji, a takŻe wyciągaó wnioski oľaz

iormułowaó i uzasadniaó opinie. Sprawnie porozumiewa síę przy użyciu rożĺych technik w

śľodowisku zawodowym oÍaz w innych środowiskach. Sprawnie posfuguje się technikami

informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do wykonywania zadań inżynierskich. Absolwent

wykorzyśtuje do foľmułowania í rozvłiąrywania zadań inżynierskich, metody anaLityczĺe,

symulacyjne oraz eksperymentalne. Ma dobrę przygotowanie do pľacy w śľodowisku przemysłowym

oraz doskonale zna zasady bezpieczeÍstwa związane z tą pÍacą. Posiada doświadczenie w
wykonywaniu analíz ekonomicznych podejmowanych działań inżynierskich. Absolwent krýycznie
ana|iĄe i ocenia sposoby funkcjonowania rozwiązan technícznych: urządzeń, obiektów' systemów,

pro""ró* i usług. Identyfikuje i opisuje problemy inżynieľskie oraz potraťl je rozwiązywaó i ulepszać.

ćlcenia przydatnośó i pľawidłowo wybieľa metody iĺarzędzianajlepíej nadające się do rozwiązywania
zađaŕl' iizynięľskich. Absolwent projektuje i usprawnia procesy' obiekty lub systemy niezbędne dla

wykonywan ia zadań inżynierskich zuwzg|ędnieniem aspektów pozatechnicznych. Potrafi formułowaó

i iestowaó hipotezy zvłiązaĺe z problemami inżynieľskimi i pľostymi problemami badawczymi w
budowie i eksploatacji maszyn' Potrafi ocenić przydatność i możliwośó wykorzystania rőżnych

tęchnik i technologii w zakľesie projektowania i wytwarzania maszyrl i vządzeń. Absolwent ma

umiejętnośó samokształcenia się. Potrafi posługiwaó się językiem obcym na poziomie BŻ+

Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego oÍaz w wyŻszym stopniu w zakĺęsie

specjalistyczrej terminologii. Potrafi kieľowaó grupą, inspirowaó jej działania oraz współpracowaé z

innymi podmiotami.

Kompetencje społeczne: Absolwęnt ma świadomośó
przez całe Życĺe i potrafi dobľaó właściwe źrődła

potrzeby uzupełniani a wiedzy specj alistycznej
wiedzy í metođy lczeĺia dla siebie i innych.

konsekwencj społeczne wpływ na stan środowiska. Ma świadomośó odpowiedzialnościotaz
ZwlązaÍLęJ z decyzjaml, podej mowanyml w ramach działalności inżynieľskiej menedżerskiej

szczegő|nie w kategoriach bezpieczeńst:wa własnego irľrych osób oraz ochľony środowiska.

Absolwent ma świadomośó wazno sc1 postępowania profesj przestrzegania zasad etykionalnego,

zawodowej oÍaz poszanowania ľóżnorodności poglądów. Potrafi wykazywaé się przedsiębiorczością i
pomysłowością w działaniu związanym z reaIizacją zadań za-wodowych. Rozumie społeczną rolę

inżyĺiera oraz bięrze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych informacji i opinii

e

dotyczących rozwoju techniki i związanych z tym zagrożeÍl

2B t|l$il,2C77
dľ hab.

DZiEKAN
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Mechanical Engineeľing, 2rl degľee, full-tíme studies, paľt'tíme programmes
Digital Desígn of Machínes

Manufacturíng and Qualíty Engineeríng
Desígn, Manufacture gnd operation of Líghweíght Stľuctures

Exploitatíon and Diagnostics of Vehícles and Machínes

Knowledge: The graduate has in-depth knowledge of mathematics that ęnables solving pľoblems in

the design, manufacture and operation of machines. Has solid knowledge of analytical mechanics and

vibratioň. Has in-depth, theoretically underpinned knowledge of the engineering materials used in the

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

Has in-depth knowledge in the modelling and construction of machinęs using computer techniques.

The gľaduate has in-depth knowledge of manufactuľing techniques. Has solid, in-depth knowledge of
selecied issues in the functioning, construction, maintenance, technical diagnostics, repair technology

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

Has in-depth knowledge necessary to understand the social, economic, legal, ecological and other non-

technical äspects of engineeľing activity. The graduate has solid knowledge of management, including

quality management, logistics and business opeľations. Has solid knowledge of intellęctual pľopeľty

pľoteótion. Knows and has deep understanding of thę foreign language theory and terminology

äppľopriate for their studies, which makes it possible to use the foreign language at the 82+ level of
the Common European Framewoľk of Refeľence for Languages.

Skitls: The graduate skilfully obtains information from liteľature, databases and other sources anđ

integrates thé obtained information, interprets it, draws conclusions and formulates and justifies

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

sĹĺnlĺy uses information and communication techniques appľopńate for the performancę of
engineering tasks. The gľaduate uses analýical, simulation and experimental męthods to formulate and

soŇe engińeering tasks. Is well prepaređ for work in an industľial environment and has excellent

know|edge of the safety rules associated with this work. Has experiencę in peľforming economic

analyses foľ undertaken engineering activities. The graduate critically analyses and evaluatęs the

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

services. Identifies and describes engineering issues and is able to solve and improve them. Evaluates

suitability and appľopriately chooses methods and tools that are best-suited to solve engineering tasks.

The graáuate designs and streamlines the pľocessęs' facilities or systems necessary to perform

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

ľeláted to engineering pľoblems and simplę ľesearch problems in machine construction and opeľation'

Is ablę to assęss the suitability and possibility of using various techniques and tęchĺologies in the

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

foľeign language at the BŻ+ level of the Common European Framework oť Refęľence for Languages

and at a higher lęvel within the specialist terminology. Is able to lead a group' inspire it and work with

other actoľs.

Social competences.. Thę graduate is aware of thę need to improve their specialist knowledge

thľoughout life and ís ablę to select the appropriate knowledge sources and learning methods foľ

themselves and otheľs. Understands the non-technical aspects of thę engineer and manager's activity,

includíng its social consequences and impact on the environment. Is aware of the responsibility for

cĺęęisions maĺ]ę as paľt of the engineeľing and managerialactivity' especially in terms of their own and

professional conduct, adherence to pľofessional ethics and respecting the diversity ofviews. Is able to

demonstrate entrepreneurship and ingenuity in the activity related to the implementation of
pľofessional tasks. Undeĺstands the social ľole of an engineeľ and paľticipates in the pľovision of
ľeliable information and opinions on the development of technology and ľelated hazards.

2il Yűil,ZlJŻ?"
dr hab. Gľzegoľz Robak


