
Załqcznik do uchwaĘ nr 99 Senatu Politechniki opolskiej z dnią 26.05.202] r.

Załqcznik nr 77 do Księgi Jokości Kształcenia

KARTA PROGRAMU STUDTOW

Nazwa progľamu studiów (kierunku studiów) MECHATRONIKA

Nazwa wy działu wY D ZI AŁ MECHANI CZI{Y

poziom studiów (I stopnia / II stopnia / jednolite
studia magisteľskie)

Studia I stopnia

proťrl studiów (ogólnoakademícki / prakťyczny)
Ogĺólnoakademĺcki

forma studiów (stacjonarne / niestacjonaľne) Stacjonaľne

pľogram studiów obowiązuje od roku
akademickiego 2021t2022

data i numer uchwĄ Senatu przyjmującej
progrÍrm studiów

datai nrrmer uchwały Senatu pľzyjmującej
kieľunkowe efekty uczenia się

prryporząđkowanie do dáedziny lub dziedzin
nauki Nauki ĺnzynieryj no_techniczne

wskazanie dyscypliny (nauki lub szruki) lub
dyscyplin (w pľzypadku kílku wskazać _
podkľeślió - đyscyplinę wiodącą do któľej
ođnosi się minimum 50% efektów uczenia się)

InĘnieľĺa mechanĺczna

czas trwania (w semestracĘ 7

líczbapunlctów ECTS 210

tytuł zawođowy otľzymywany przez absolwenta InĘnĺer
klasyÍikacja ISCED 0714 Elektľonika ĺ automatvka
mviązek z misją uczelni i jej strategią rozwoju KształcenÍe na danym kierunku łącry

najlepsze tľadycje myśli technicznej z
zadanĺami dnia dzisĺejszego i wyzrľanĺem
wobec szybkich pzemian technologicznych
wspĺólczesnego śwĺata. W działalnoścĺ
edukacyjnej ĺ naukowo_badawczej wydziału
łącry to potľzebę kształtowania nowoczesnej
myśli rľobec pnemĺan ekonomicznych i
perspektyw gospodaľcrych kraju z
twoľzeniem waľtości etycznych świata nauki
ĺ technÍki. Wokół tego posłannĺctwa skupĺają
sĺę nauczyciele i studencĺ, badacze oraz
pľacownĺcy admĺnĺstľacji' jak ľównĺeż
przeđstawicĺele otoczenia gospodaľczego i
spolecznego szkoĘ. Do podstawowych
skladnĺkĺów tak postneganej mĺsji należą:
kształcenie, badanĺa naukowe oraz służba
społeczna. Spľzyia to integracii ĺ rozwoiowi



nauki' atakże sĘmuluje kľeatywność oraz
wzmacnĺa wĺezi sooleczne z ľegionem.

cele ksztďc enia oraz możliwoŚci zatrudnienia i
kontynuacji studiów

Studia na kieľunku mają zapewnió
wykształcenĺe specjalĺstów, ktőrzy w opaľciu
o nabytą wĺedzę z zakľesu nauk
podstawowych (matematYka' Íizyka'
chemĺa) ĺ nauk ĺnĘnieľskich oľaz
umĺejętności pľaktycznych, uryskają
podstawy do pľacy w obszaľze pľoblematyki
związanej ze studiowanym kĺeľunkiemo w
celu techniczno-technologicznegon
ekonomĺcznego ĺ ekologĺcznego zaspakajanĺa
potrzeb społecznych.

Absolwenci studĺów ĺnżynĺeľskich (I-go st.)
mogą kontynuować studia na studiach
magĺsteľskich _ II_so stopnia.

wymagania wstępne * oczekiwane kompetencje
kandydata (szczególnie w pľą'padku studiów
drugiego stopnia)

Zainteresorľanĺa techniczne i matematyczne,
ścisĘ umysł, nastawienĺe na poszukĺwanie
norvych romiązań technÍcznych i
technologicznych. Kandydat powĺnĺen
równĺeż posiadaó umĺejętność ronľĺąrywanĺa
pľoblemów ĺ być zorientowany na pľacę w
gľupĺe. Poziom 4 PRK.

zasađy rekrutacj i (zgodne z uchvł ałą
ľekrutacyjną)

Podstawę pľzyjęcĺa na studia pieľwszego
stopnĺa stanowią wybrane wyniki egzamĺnu
maturalnego (dojnałoścĺ). Kryteľĺum
decydującym o prryjęciu na studia
pĺeľwszego stopnĺa jest waľtość wskaźnika
rankĺngowego obliczanego w opaľcĺu o lĺczbę
punktów uryskanych na egzaminĺe
matuľalnym (dojľzałości)' z ivyk'a obcego
norľożytne go oraŻ dwrÓch pnedmiotów
wybľanych spośľód: chemia, fizyka,
matematyka' ĺnfoľmatyka' i. polskĺ.

ľóżnice w stosunku do innych pľogľamów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się pľowađzonych w Politechnice
Opolskiej

Nie dotycry.

sposoby weryťrkacj i zakJađany ch efektów
uczenia się

Wykaz egzamĺnów oraz zasady ocenĺania
poszczegĺílnych pľzedmiotów są zawaľte w
kaľtach opĺsu nrzedmĺotów.

łączna liczbapunktów ECTS, którą student
uzyskuje w ľamach zajęé wymagających
bezpośľedniego udziďu nauczycieli
akademickich

190

łącnta liczha punktów ECTS' któľą student
uzyskuje w ľamach zajęó z zakľesu nauk
podstawowych, do których odnosą się efekty
uczenia się dla okĺeślonego progľamu

I studiów

37

sumaľyczne wskaźniki
chaľakteryzujące
pľogľam studiów, a w
tym:



dla pľoťrlu pľaktycznego łączna liczba
punktów ECTS przypisanychďo zajęi
z:nryany ch z pr akty cmym pľzy gotowaniem
zawodowym,
dla pľofi lu ogólnoakademickiego łączna
ticzbapunktów ECTS pľzypisanych do zajęó
rwiryany ch z pr ow adzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki
rwiązanei z kierunkiem

109

líczbapunktów ECTS, któľą student musi
uzyskaé w ľamach zajęć: z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych

J

w prrypadku studiów stacjonaľnych I stopnia
lub jednolĘch magisteľskich liczba godzin
zai ęi z wychowan ia ťln, czne so

60

procentowy udziaŁliczĘ punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sztuki),,i'' W Łącmej
liczbie punktów ECTS _ koniecmy đo
okľeślenia dla kazdej dyscypliny, w
pľzypadku pľogľamu studiów
pt ry por ządkowane go do więcej
niz iednei dyscypliny nauki (lub sztuki)

100o/o

Pľogram studiów zaopiniowany ptzęz organ samoľądu studenckiego.

......... lt.q.(.ę.ľ......W.e,(lL g.ľ! a

podpis przedstawiciela

oľganu

dľ hab. Grzegoľz Robak

data, podpis, pieczątka dziekana
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Politechnika Opolska
Vwdziď Mechanic.zny

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2O21r.

Kierunek studiótłĺ MEcHATRONl KA
Field of study: MECHATRONICS

CHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: MecĺlľRoľlxł

profil: ocllľolKADEMtcKl

nazwawydziału: Wvozllł. Mecnlľlczľv

plan studiów

uchwała Senatu PO z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

202112022

forma studiów (stacjonarne / nlestacjonarn€) stacjonarne

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

czas tľwania (wsem.} 7

ýtuł zawodowy otrzymywany pnzez absolwenta inżynier

liczba punktów EcTs 214

2



Politechnika Opolska
Vwdziď Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHATRONlKA
Field of study: MECHATRONICS

PLAN sTUDlÓW- STUDY PLAN

Spec.lłl_ľość _ SpEcllt-lzATloN :

PRoĺexľomNE l EKSPLoATAcJA 8YsTEMów MEcHATRoNlczNYcH
_ DEsloľ AND oPERATloN oF ltJlEcHATRoNlc sYsTEMs

Tęcľlľlxl KoiiPUTERowE w MEcHATRoNlcE
_ ConĺpuĺeR TEcHNlQuEs lN MEcHATRoNlcs

SEMESTR: í (1" Semester)
Liczba godzin zajęćlw semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

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

classes)
(Laboľatory

classes) (Project) (Seminar)

1-1
Matematyka - I

30E 30 5
Mathematics - I

1.2
Fizyka dla inżynierów í5E í5 3
Physics for engineers

í.3
Mechanika oqólna - l í5E ĺ5 3
Mechanics - |

1.4
Technologie informacyjne

30 15 3 TI
lnformation Technology

ĺ'5 Erqonomia i bezpieceeństwo pracy
í5 1 BHP

Ergonomics and industrial safety

í.6
Podstawy ekologii

15 1
Bases of ecologv

1.7
Techniki pozyskiwanía energii

15 1
Techniques for generating energy

í.8
Technologie i urządzenia przemyďowe

30 2
Technologies and industrial apparatus

í.9
Maszynoznawstwo ogólne

30 2
General science of mechanics

í.í0Aksonometria i grafika inżynierska
30 30 4

Axonometry and Engineer's Graphics

1.11
Metľologia techniczna í5 í5 3
Technical metrology

Pzedmioty obiera]ne humanisýczno_spďecane - Wymagana liczba p. ECTS w semestÍze
(optĺonal units - compulsory ECTS in a semester)

2

1.12
Pzedmiot humanistyczno-społeczny l

30 (21 HSw
Humanistic and social subiect I

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

270 120
30

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

390

3

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ MEcHANlczNY

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Kierunek atudiów:
MECHATRONIKA

Field of study:
NilECHATRONICS

Sľuoĺl SrłcĺoľłRNE PERwszEGo sToPNlA _ lNżYNleRsKlE
Flnsĺ Cycle Pnoonłľuľle - Fuu-Tlme Sruoles (Enginaer's degree)



Politechnika Opolska
VWdziď MechanicŽny

Kierunek studiów: MEcHATRONlKA
Field of study: MECHATRONICS

SEMESTR: 2 (2"d 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 - semesteľ curricular (Lecture)

(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

2.1
Matematyka - ll í5E í5 3
Mathematics - ll

2-2
Mechanika ogólna _ ll

30E 30 5
Mechanics - ll

2.3
Elementy informatyki i podstaw programowania

í5 30 3Elements of computer science and the basics of
programming

2.4
ochľona własności intelektualnej í5 1 OW
Protection of invention property

2.5
GraÍika inżynierska z wykorzystaniem CAD í5 30 4
Engineer's Graphics with the use of CAD

2.6
Materiałoznawstwo i materiafu konstrukcyine

30 ĺ5 3
Materials scłence and construction materials

2.7
Ceramicz ne i kompozytowe materiały konstľukcyjne

15 1
Ceramic and composite construction materials

2.8
Technoloqiczne systemv wytwazania

30E ĺ5 4
Technological system of manufaturing

2.9
Elekłrotechnika í5 í5 3
Electrical engineerinq

Pzedmioty obieralne humanistyczno-spďeczne -wymagana liczba p. ECTS w semestae
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

3

2'1a
Paedmiot humanistyczno_spďeczny ll

30 (3) HSw
Humanistic and social subject ll

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

210 í50
30

Razem godzin/ECTS W semestŻe flotal hours/ECTS ĺn a
semester)

360

SEMESTR: 3 (3'd Semester)
Liczba godzin zajęé 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) (Seminar)

3.í
Rachunek różniczkowy i całkowy w zastosowaniach í5 í5 3
Differential and integral calculus in applications

3.2
VlVtzvmďośi materiałów

30E 30 5
Strength of materials

3.3
Vlłchowanie fizyene

30 0 W
Physical education

3.4
Język obcy

30 1 W
Foreiqn lanquage

3.5
Wprowadzenie do mechatroniki

30E í5 4
I ntroduction to mechatronics

3.6
Zapis konstrukcii z wvkozystaniem CAD I í5 I
Technical documentation witthe use of CAD I

3.7
Technologĺa maszyn ĺ5 2
Mechanical engineering

3.8
Elektronika í5E 30 4
Electronics

3.9
Programowanie strukturalne w Matlabie

30 30 5
Structural programminq using Matlab

3.10
Automatyka z leorią sterowania

30E 30 5
Automation with control theory

4



Politechnika Opolska
Výdziď Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHATRONlKA
Field of study: MECHATRONICS

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

t65 120 {05
30

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

390

SEMESTR: 4 (4ń Semester) Liczba godzin zaięó 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)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

4.1
Statystyka inżynierska ĺ5 ĺ5 3
Engineering statistics

4.2
Laboratorium wytzymďości materiďów ĺ5 1
Laboratory of the strength of materials

4.3
Mechanika rlłynów z elementami termodvnamiki í5 í5 ĺ5 3
Fluid mechanics with elements of thermodvnamics

4.4
V[chowanie fizyczne

30 0 W
Physical education

4.5
Język obcy

30 1 W
Foreign language

4.6
Zapis konstľukcji z zastosowaniem CAD ll í5 1
Technical documentation with the use of CAD ll

4.7
Laboratorium mechatroniki ĺ5 1
Mechatronics laboratory

4.8
Podstawy konslrukcji maszyn

30E 30 5
Fundamentals of machine desiqn

4.9
Sĺeci komputerowe

{5 ĺ5 2
Computer network

4.í0
Robotyka z teoria sterowania í5 'l5 3
Robotĺcs with control theory

4.11
Sterowniki paemyďowe PLC

30E 30 5
lndustrial PLC controllers

4.12
Techniki pomiarowe i diagnostyka w mechatronice

30E 30 5Measuring technique and diagnostics in
mechatronics

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

í50 60 í80 30
30

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

120

SEMESTR: 5 (Sth Semesteľ) Liczba godzin zajęé w semestľze; E - egzamin
Woľking time (houľs) a semesteľ; E _ Exam

ECTS TYP
Nr

Pľzedmiot w c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) íProject) (Seminar)

5.í
Język obcy

30 1 W
Foreiqn lanquaqe

5.2
Kinematyka i dynamika mechanizmów

30E 30 3
Kinematics and dynamics of mechanisms

5.3
Zapis konstrukcjiz zastosowaniem CAD lll ĺ5 1
Technical documentation with the use of CAD lll

5.4
Laboratoriom podstaw konstrukcji maszyn í5 1
Laboratory of fundamentals of machine design

5.5
lnformatvka technicena í5E 30 í5 4
Technical informatics

5.6
Manipulatory pzemysłowe ĺ5 ĺ5 2
lndustrial manipulators

5



Poĺĺtechnika opolska
VWdzĺď Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHATRONlKA
Field of study: MECHATRONICS

5.7
Praktyka zawodowa

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 W
Apprenticeship

Specjalnośé: Projektowanie i eksploatacja systemów mechatľonicznych
Specialization: Design and operation of mechatronic systems

5.8
Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim

30 30 5 W
Selectĺon of the materials in engineering designing

5.9
Metodologia projektowanĺa materiałów

30 í5 4 W
lVaterial design methodology

5.ĺ0
Kształtowanie struktury i własności tworzyw
konsĺrukcvinvch 30 í5 ĺ5 4 W
Shaping oí structure and properties of materials

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

ĺ50 45 í65 ĺ5
30

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

375

Specjalnośó: Techniki komputerowe w mechatľonice
Specialization: Computer techniques in mechatronics

5.1í
Nanomateriały .l5

1 W
Nanomaterials

5.12
Techniki szybkiego wytwazania

30 ĺ5 4 W
Rapid manufacturing techniques

5.ĺ3
Komputerowe wspomaganie projektowania
materiałowego ĺ5 í5 3 W
Computer aided design

5-14
LabVlEW w systemach mechatronicznych

30 30 5 W
LabVlEW in mechatronics systems

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

ĺ50 30 ĺ50 30
30

Razem godzin/ECTS w semestŻe (Total hourslECTS ĺn a
semester)

360

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

ECTS TYP
Nľ

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

(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

6.í
Język obcy

(E) 30 2 W
Foreign lanquaqe

6.2
Zapis konstrukcli z zastosowaniem CAD lV í5 1
Technical documentation with the use oÍ CAD lV

6.3
Seminarium dyplomowe I ĺ5 1 W
Diploma seminar I

6.4
Praca dyplomowa (Projekt inżynierski)

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 W
Thesis

6.5
Komputerowe wspomaganie projektowanĺa -
laboratorium 30 1

Computer aided design laboratory

6.6
Sterownĺkĺ i cyfrowe układY sterowania í5E í5 30 3
Controllers and digital control systems

Specjalnośó: Pľojektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych
Specialĺzation: Desĺgn and opeľation of mechatronic systems

6.7
Pzemysłowe magistrale danych

30 30 4 W
The industrial bus connections of the data

6.8
Stľuktury mechatroniczne maszyn wytwórczych

30 30 4 W
Mechatronics stľuctures of manufacturing machines

6.9
Praca pzeiściowa aplikacvina

30 2 W
I ndividual report from application

6.í0
Mieľnictwo w mechatronice

30E í5 4 W
Metrologv in mechatronics

6



Politechnika Opolska
V1łdziď Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHATRoNlKA
Field oí study: MEcHATRoNĺcs

6.11
Tnľałość eksploatacyina maszyn

30 í5 3 W
Service lifetime of machines

Liczba godzin W semestÍze (Number of hours in a
semester)

í35 í5 í95 30 í5
30

Razem godzin/ECTs w semestae (l-otal hoursiECTS in a
semester) 390

Specjalnośó: Techniki komputerowe w mechatronice
Specialĺzation: Computeľ techniques in mechatronics

6.12

Komputerowe wspomaganie wytwaruania urządzer\
mechatronicznych

30 í5 3 W
Computer aided manuĺacturing oÍ mechatronics
apparatus

6.í3
Techniki wizvine w układach pomiarowvch

ĺ5 í5 2 W
Vision techniques in measuring systems

6.í4 Progľamowanie sterownĺków
30 30 4 W

The programming of controllers

6.í5
Praca pľzeiściowa symulacyina

30 2 W
lndividual report from simulation

6.í6
Systemy pomiarowe w mechatronice

30E ĺ5 4 W
Measuring systems in mechatronics

6.17
Symulacja systemów mechatľonicznych ĺ5 30 2 W
Simulation of mechatronic systems

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

ĺ35 í5 210 30 ĺ5
30

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

405

SEMESTR: 7 (7n Semester) Liczba godzin zajęć w semestlze; E - egzamin
Woľking time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

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

(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

7.1
Podstawy zarządzania i organizacii pracy

í5 í5 2
Fundamentals of management and work design

7.2
Diagnostyka techniczna układów mechatronicznych

t5 30 3
Diagnostic of mechatronics systems

7.3
Zapis konstrukcji z zastosowaniem CAD V í5 1
Technical documentation with the use of CAD V

7.4
Seminaľium dvplomowe ll í5 1 W
Diploma seminar ll

7.5
Praca dyplomowa (Projekt inżynierski)

E - godziny niekontaktowe (un-contact hours) ĺ0 W
Thesis

Specialność: Pľojektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych
Specialization: Design and operation of mechatronic systems

7.6
Nanotechnoloqie ĺ5 1 W
Nanotechnologies

7.7
Bezpieczeństwo systemów mechatronicznych

30E 2 W
Safety oí mechatronic systems

7.8
Systemy mechatroniczne w poiazdach

30E í5 4 W
l\4echatronic systems at vehicles

7.9
Sterowanie w pojazdach mechanicznych

30E ĺ5 3 W
Control at mechanical vehicles

7.10
lnżVnieria iakości ĺ5 15 15 3 W
Quality engineering

Liczba godzin w semestęe (Numbeľ oÍ hours in a
semester)

í50 30 75 í5 15
30

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

285

7



Specjalność: Te&niki komputerowe w mechatronice
Specialization: Computer tectniques in mechatronics

7.11
Niezawodność systemów mechatronicznych

30E 3 W
Reliability of mechatronic systems

7.12
Napędy maszyn

30E í5 15 4 W
Machine propulsion systems

7.13
Techniki sterowania

30E í5 3 W
Control techniques

7.14
Zaĺządzanie pzez jakoś c ĺ5 30 3 W
Quality management

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

í35 í5 60 60 ĺ5
30

Razem godzin/ECTS W semestŻe (Iotal hours/ECTS in a
semester) 285

Politechnika Opolska
\Aýdziď Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHATRONll(A
Field of study: MECHATRONICS

Pľogram kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów MEOHATRONIKA
(studĺa pienľszego stopnia)
Plan ĺprogram studiów:
- uchwalony przez senat Po w dniu nie podano daý
- zaopiniowany pÍzez samorząd studencki.

Politechnika Opolska
V1Ąldział Mechaniczny
Opole 2021 r.

A/ĺ r, u lł ĺ,(,

?r rnd 51 uwi cĺ'a (

fiu (1oĺ(.r

íumerz1Jv ? c
3ł v ĺ1< n.a; eg o

I

PLAN sTuD!ÓW RAzEi'l (ToTAL STUDY PLAN) ECTS
Specjalnośé: Projektowanĺe i eksploatacja systemów mechatronicanych

Specialĺzation: Design and operation of mechatľonic systems
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów 26í0 210
Total contact hours/ECTS in study plan

Specjalność: Techniki komputerowe w mechatronice
Specialization: Computer techniques in mechatronĺcs

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planĺe studiów
26ĺ0 210

Total contact hours/ECTS ĺn study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Specialnośi: PĘektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych

Specialization: Design and operation of mechatronic systems
Tvp Przedmioty p. ECTS liczba godzin

bez określonego typu 130 1680

W VvVbieralne 70 795

TI Technologie informacyjne 3 45
BHP BHP 1 15

OW ochrona własn. intelekt. 1 15

HSw Humanĺstyczno-spďeczne wybieralne 5 60

Łącznie: 210 2610
Specjalnośi: Techniki komputerowe w mechatronĺce
Specialization: Computer techniques in mechatronics

Tvp Przedmioty p. ECTS liczba godzin
bez określonego typu 130 1680

W V1łbieralne 70 795
TI Technologie infoľmacyjne 3 45

BHP BHP I 15

OW ochrona własn. intelekt' I 15

HSw H uman istyczno-spďeczne wybieralne 5 60

Łącznie: 210 2610

dľ hab.

DZIEKAN

ľłą
ińź. Grzegon Robak



Załqcznik nr 77 do Księgi Jakości Kształcenia

KARTA PROGRAMU sTUDIÓw

Nazwa pľogramu studiów (kierunku studiów) MECHATRONIKA

Nazwa wydziału WYDZI^Ł MECHANICZNY

poziom studiów (I stopnia / II stopnia / jednolite
studia maeisteľskie)

Studĺa I stopnĺa

pľofil studiów (ogólnoakadęmicki l prakĘ czny)
ogólnoakademĺckĺ

foľma studiów (stacjonaľne / niestacjonaľne) Niestacjonarne

pľogŕam studiów obowiązuje od ľoku
akademickiego

202u2022

datai numer uchwaĘ Senatu przyjmującej
pľogram studiów

datai numeľ uchwaĘ Senatu prryjmującej
kierunkowe efekty uczenia się

prryporządkowanie do dziedziny lub dziedzin
nauki

Nauki inrynieľyjno-technĺczne

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

InĘnĺeľĺa mechanĺczna

czas tľwania (w semestľach) 7

liczbapunktów ECTS 210

tytuł zawodowy otrzymywany ptzez absolwenta Inżynĺer

klasyfikacia ISCED 0714 Elektľonĺka i automatyka
Ńtązek z misją uczelni i jej strategią ľozwoju Kształcenie na danym kierunku \ączy

najlepsze tľadycje myślĺ technicznej z
zadaniami dnia dzisiejszego ĺ rvyzwaniem
wobec srybkich pľzemĺan technologĺcznych
wspólczesnego śwĺata. W dzĺałalności
edukaryjnej ĺ naukowo-badawczej wydzialu
łącty to potrzebę ksztaltowanĺa nowoczesnej
myślĺ wobec pnemian ekonomicznych i
perspektyw gospodaľczych kľaju z
twoľzeniem waľtości etycznych świata naukĺ
ĺ technikĺ. WokĺĎl tego posłannictwa skupiają
sĺę naucrycĺele i studenci, badacze oraz
pľacownĺcy adminĺstľacjĺ' jak rórvnież
pľzedstawiciele otoczenia gospodarczego i
społecznego szkoĘ. Do podstawowych
skladników tak postrzeganej misji należą:
kształcenie, badanĺa naukowe oľaz służba
sDołeczna. Spľzyia to intesľaciĺ ĺ rozrľoiowi



naukĺ' atakże stymuluje kľeatywność oraz
wzmacnia więzĺ społeczne z ľeqionem.

cele kształc enia otaz możliwości zatrudnienia i
konýnuacji studiów

Studia na kieľunku mają zapewnĺć
wykształcenie specjalistów, któľry w oparciu
o nabytą wĺedzę z zakľesu nauk
podstawowych (matematyka' Íizryka'
chemia) i nauk inżynieľskich oraz
umĺejętnoścĺ pľaktycznych, uryskają
podstawy do pľacy w obszarze problematyki
związanej ze studĺowanym kieľunkĺem, w
celu technĺczno-technologĺcznego,
ekonomĺcznego ĺ ekologicznego zaspakajania
potneb spolecznych.

Absolwencĺ studĺĺĎw ĺnżynierskich (I_go st.)
mogą kontynuować studĺa na studiach
masisteľskich _ II-eo stopnia.

wymagania wstępne - oczekiwane kompetencje
kandydata (szczególnie w prrypadku studiów
dľugiego stopnia)

Zainteresowanĺa techniczne i matematyczne'
ścĺsły umysl, nastawienie na poszukiwanĺe
nowych rorwiązań technicznych i
technologĺcznych. Kandydat powĺnĺen
również posiadaó umiejętność ľozrľiązywanĺa
problemów ĺ być zorĺentowany na pľacę w
gľupie. Poziom 4 PRK.

zasaĘ rekrutacji (zgodne zuchwaŁą
ľekrutacyjną)

Podstawę pnyjęcĺa na studĺa pieľwszego
stopnĺa stanowią wybrane rvynĺkĺ egzaminu
maturalnego (dojrzałości). Kryterium
decydującym o pľzyjęcĺu na studĺa
pieľwszego stopnia jest waľtość wskaźnĺka
rankingowego obliczanego w opaľcĺu o lĺczbę
punktĺíw uryskanych na egzamĺnĺe
matuľalnym (dojľzałoścĺ)' z jęryka obcego
nowożytne go oraz dwĺich pľzedmĺotów
wybľanych spośľód: chemia, W|<a,
matematvka. ĺnfoľmatvka. i. polski.

różnice w stosunku đo innych pľogľamów o
podobnie zdefiniowanych cęlach i efektach
uczenia się pľowadzonych w Politechnice
Opolskiej

Nie dotycry.

sposoby weryťrkacj i zakładaĺy ch efektów
uczenia się

Wykaz egzamĺnĺĎw oraz zasaďy oceniania
poszczególnych pnedmiotĺĎw są zawaľte w
kartach opĺsu przedmiotów.

łączna liczba punktów ECTS, któľą student
uryskuje w ľamach zajęé wymagający ch
bezpośredniego udziału naucrycieli
akademickich

190

łącana liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęi z zakľesu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty
uczetia się dla okľeślonego progftlmu
studiów stuđiówt

37

sumaľyczne wskaźniki
chaľakteryzujące
pľogľam studiów, a w
tym:



ďa pľofi lu praktyczne go łączna liczba
punktów ECTS przypisanych do zajęó
z,łviązany ch z pt akĘ cznym pľzygotowani em
zawodowym,
đla profilu ogólnoakađemickiego łączna
liczbapunktów ECTS przypisanych do zajęi
złłiryany ch z pt ow adzonymi badaniami
naukowymiw dzięđzinie nauki lub sztuki
związanei z kieľunkiem

109

liczbapunktów ECTS, któľą student musi
uzyskać w ľamach zajęć, z đziedziny nauk
humanistyc ruĺv ch lub nauk społecznych

5

w prrypadku studiów stacjonaľnych I stopnia
lub jednolĘch magisteľskich liczba gođzin
zai ę ć, z wychowani a ťlty cznę go

Nie dotycry

procentowy udziałIiczby punktów ECTS dla
đyscypliny nauki (lub sztuki) ,,i'' w łącznej
liczbie punktów ECTS _ konieczry do
okľeślenia dla kazdej dyscypliny, w
przypadku pľogmmu studiów
pr zy porządkowane go do więcej
niz iednei dyscypliny nauki (lub sztuki)

100"/0

Pľogľam studiów zaopiniowany przez organ samorządu stuđenckiego.

.Ľ(,ł.r. ľ. !.....K. p.n.r.., l. p.

podpis przedstawiciela

oľganu samoľządu studenckiego

dr hab.

D4JEKAN

ĺ/e
iłĺ. Gľzegoľz Robak

data, podpis, pieczątka dziekana
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Politechnika Opolska
lÄ|dziď Mechaniczny

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2021r.

Kierunek studiów: MECHATRoNlKA
Field of study; MECHATRONICS

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kierunek studiów: MecľlnĺRoľlxl

pľofiI : ooÓlľolxlDEMtcKt

nazwa uĺydzlału: Wyozłr Mecnłľlczlĺy

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

202112022

forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) niestacjonarne

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

czas trwania (w sem.) 7

tytuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta inżynier

liczba punktów EcTs 210

2



Politechnika Opolska
Vwdziď Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHATRONlKA
Field of study: MECHATRONICS

PLAN STUDIOW- STUDY PLAN

Spec.lłl-lĺoŚć - SpecnlEATtoN :

PnoĺerrownľlE l EKSPLoATAGJA sYsTEMÓW MEcHATRoNlczNYcH
- Destoľ AND oPERATloN oF MEcHATRoNlc sYsTEMs

Tecxľlxt KoMPUTERoWE w ÍtlEcHATRoNtcE
_ CompuĺeR TEcHNlQUEs lN MEcHATRoNlcs

SEMESTR: í (1'' Semester)
Liczba godzin zajęé w semestľze; E - egzamin
Working time (hours} a semesteľ; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

1.1
Matematyka - | 20t 20 5
Mathematics - |

1.2
Fizyka dla inżvnierów

10E í0 3
Physics for engineers

í.3
Mechanika ogólna - | í0E ĺ0 3
lVlechanics - |

1.4
Technologie informacyine

20 {0 3 TI
lnformation Technology

í.5
Ergonomia ĺ bezpieczeństwo pracy í0 1 BHP
Ergonomics and industrĺal safetv

í'6 ochrona własności intelektualnei ĺ0 1 o\^ĺ
Protection of invention property

1.7
Podstawy ekologii í0 1
Bases oÍ ecology

í.8
Techniki pozyskiwania energii í0 1
Techniques for generating energy

1.9
Maszynoznawstwo ogólne í0 2
General science of mechanics

1.{0
Aksonometria i grafika inżynierska

20 20 4
Axonometry and Engineer's Graphics

1.11
Metrologia techniczna ĺ0 10 2
Technical metrology

Pzedmioý obieralne humanisĺyczno_spďeczne - wymagana liczba p' ECTS w semestŻe
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

2

1.12
Paedmiot humanisĘczno-spďecĺny l

20 tzt HSw
Humanistic and social subject I

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

í60 80
28

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

240

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ MEcHANlczNY

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Kieľunek studiów:
MECHATRONIKA

Field of study:
MECHATRONICS

Sĺuolł Nlesľec.lolĺAnNE P|ERwszEGo SToPNIA - lNżYNlERsKlE

Flnsr cvcle PRooRerrĺnłle - PlRĺ-Tlĺĺe Sĺuoles (Engineer's degrce)

3



Polĺtechnika opolska
VWdziď MechanicŻny

Kĺerunek studiów: MECHATRoNlKA
Field of study: MECHATRONICS

SEMESTR: 2 (2"d Semester) Liczba godzin zajęó w semestnze; 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
l\íatematyka - ll í0E ĺ0 3
lVlathematics - ll

2-2
lVlechanika ogólna _ ll

20E 20 5
l\tlechanics - ll

2.3
Elementy informatyki i podstaw programowania

í0 20 4Elements of computer science and the basics of
programming

2.4
Technologie i urządzenia przemysłowe

20 2
Technologies and industrial apparatus

2.5
GraÍika inżynierska z wykozystaniem CAD ĺ0 20 4
Engineer's Graphics with the use of CAD

2.6
Materiałoznawstwo i materiałV konstrukcvine

20 ĺ0 3
Materials science and construction materials

2.7
Ceram iczne i kompozytowe materiały konstrukcyjne í0 1
Ceramic and composite construction materials

2.8
Technoloqiczne systemy wvtwazania í0E í0 4
Technological system of manufaturing

2.9
Elektrotechnika

10 í0 3
Electrical enqineerinq

Pzedmioty obieralne humanisýczno-spďeczne - Wymagana liczba p. ECTS w semestae
(optional unĺts - compulsory ECTS in a semester)

3

2.10
Pzedmiot humanistyczno_spďeczny l l

20 (3) HSw
Humanistic and social subject ll

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

140 100
32

Razem godziniECTS W semestŽe (Iotal hours/ECTS ĺn a
semester)

240

SEMESTR: 3 (3'd 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 (Lecture) [řractlGal
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

3.1
Rachunek różniczkowy i całkowy w zastosowaniach í0 í0 3
Differential and integral calculus in applications

3.2
\Äfutzvmałość materiałów

208 20 5
Strength of materials

3.3
Język obcy

20 1 W
Foreign language

3.4
Wprowadzenie do mechatroniki

208 ĺ0 4
lntroduction to mechatronics

3.5
Zapis konstrukciiz wykozystaniem CAD I í0 1
Technical documentation witthe use of CAD I

3.6
Technoloqia maszvn í0 2
lVlechanical enqineerĺnq

3.7
Elektronika ĺ0E 20 4
Electronics

3.8
Proqramowanie strukturalne w Matlabie

20 20 5
Structural programming usĺng Matlab

3.9
Ąutomatyka z leorią sterowania

208 20 5
Automation with control theory

4



Politechnika Opolska
V1łldziď Mechanicany

Kierunek studiów: MEcHATRoNlKA
Field of study: MECHATRONICS

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

110 60 70
30

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

240

SEMESTR: 4 (4ń Semester)
Liczba godzin zajęé w semestrze; E - egzamin
Woľking time (hours) a semester; E - Exam

ECTS ryP
Nr

Pľzedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes) (PĘect) (Seminar)

4-1
Statvstvka inżynierska ĺ0 í0 3
Engineering statistics

4.2
Laboratorium wýrzymďości materiďów í0 1
Laboratory of the strength of materials

4.3
Mechanika płynów z elementami termodynamiki í0 ĺ0 10 3
Fluid mechanics with elements of thermodynamics

4.4
Język obcy

20 1 W
Foreiqn lanquage

4.5
Zapis konstrukcji z zastosowaniem CAD ll í0 1
Technical documentation with the use oí CAD ll

4.6
Laboratorium mechatroniki ĺ0 ,l

l/echatronics laboratory

4.7
Podstawy konstrukcji maszyn 208 20 5
Fundamentals of machine design

4.8
Robotvka z teorią sterowania í0 í0 3
Robotics with control theory

4.9
Sterowniki pzemysłowe PLC

20E 20 5
lndustrłal PLC controllers

4.10
Techniki pomiarowe i diagnostyka w mechatronice

20E 20 5Measuring technique and diagnostics in
mechatronics

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

90 20 ĺí0 20
28

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

240

SEMESTR: 5 (5ń Semester) Liczba godzin zajęó w semestľze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pľzedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes) (Project) (Seminaľ)

5.í
Język obcy

20 1 W
Foreign lanquage

5.2
Kinematyka i dynamika mechanizmów

20E 20 3
Kinematics and dynamics of mechanisms

5.3
Zapis konstrukcji z zastosowaniem CAD lll ĺ0 1
Technical documentation with the use of CAD lll

5.4
Laboratoriom podstaw konstrukcji maszyn í0 1
Laboratory of íundamentals of machine design

5.5
lnformatyka techniczna

10E 20 ĺ0 4
Technical informatics

5.6
Manipulatory pzemysłowe í0 ĺ0 2
lndustrial manipulators

5.7
Praktyka zawodowa

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 W
Apprenticeship

Specjalność: Pľojektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych
Specialization: Design and operation of mechatľonic systems

5



Politechnika Opolska
Vwdziď Mechanicuny

Kierunek studió\łý: MECHATRONlKA
Field of study: MECHATRONICS

5.8
DobÓr materiałów w projektowaniu inżynierskĺm

20 20 5 W
Selection of the materials in engineering designing

5.9
Bezpieczeństwo systemóW mechatronicznych 20t 2 W
Safety of mechatronic systems

5.{0
Kształtowanie struktury i własności tworzyw
konstrukcyjnych 20 í0 í0 4 W
Shaping of structure and properties of materials

Liczba godzin w semestÍze (Number oÍ hours in a
semester)

í00 30 í00 ĺ0
28

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

240

Specjalnośl: Techniki komputerowe w mechatronice
Specialization: Computer techniques ĺn mechatronics

5.1ĺ
NanomateriaĘ í0 1 W
Nanomaterials

5.12
Technĺki szybkiego wytwazania

20 í0 4
Rapid manufacturing techniques

5.ĺ3
Komputerowe wspomaganie projektowania
materiałowego í0 ĺ0 3 W
Computer aided design

5.14
LabVlEW w systemach mechatronĺcznych

20 20 W
LabVlEW in mechatronics systems

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

í00 20 í00 20
30

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

240

SEMESTR: 6 (6'h Semester) Liczba godzin zajęć w semestze; E _ egzamin
Working time (houľs) a semester; E - Exam

ECTS ryP
Nľ

Przedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

6.í
Język obcy

(E) 20 2 W
ForeiOn language

6.2
Zapis konstrukcji z zastosowaniem CAD lV í0 1
Technical documentation with the use of CAD lV

6.3
Seminarium dyplomowe I ĺ0 1 W
Diploma seminar I

6.4
Pľaca dyplomowa (Projekt inŹynierski)

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 W
Thesis

6.5
Komputerowe wspomaganie projektowania -
laboľatorium 20 1

Computer aided design laboratory

6.6
Sterowniki i cyfrowe układy sterowania

10E ĺ0 20 3
Controllers and digital control systems

Specjalnośó: Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych
Specialization: Design and operation of mechatronic systems

6.7
Nanotechnologie í0 1 W
Nanotechnologies

6.8
Pzemvsłowe magistrale danych

20 20 4 W
The industrial bus connections oí the data

6.9
Struktury mechatroniczne maszyn wytwórczych

20 20 4 W
Mechatronics structures of manufacturing machines

6.í0
Praca pzeiściowa aplikacyjna

20 2 W
lndividual report from application

6.í í Miernictwo w mechatronice
208 10 4 W

|\łetrology in mechatronics

6



Politechnika Opolska
h|dziď Mechaniczny

KieÍunek studiów: MECHATRoNlKA
Field of sludy: MEcHATRoNĺcs

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

80 ĺ0 120 20 ĺ0
28

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

240

Specjalność: Techniki komputerowe w mechatronice
Specialization; Computer techniques in mechatronics

6.12
Techniki wizyjne w układach pomiarowych

10 í0 2 W
Visĺon techniques in measuring systems

6.13
Programowanie sterowników

20 ?0 4 W
The programming of controllers

6'í4
Praca pzeiściowa symulacyjna

20 2 W
lndividual report from simulation

6.í5
Systemy pomiarowe w mechatronice

20E í0 4 W
Measurinq svstems in mechatronics

6.í6
Symulacja systemów mechatronicznych í0 20 2 W
Simulation of mechatronic systems

Liczba godzin w semestľze (Number oí hours in a
semesler)

70 í0 í30 20 í0
27

Razem godzĺn/ECTS W semestłze (ľotal hourslECTS in a
semester)

240

SEMESTR: 7 (7'h Semester) Liczba godzin zajęó w semestze; 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)

7.1
Podstawy zarządzania i organizacji pracy í0 í0 2
Fundamentals of management and work design

7.2
Diagnostyka techniczna układów mechatronicznych í0 20 3
Diagnostic of mechatronics systems

7.3
Zapis konstrukcji z zastosowaniem CAD V

{0 1
Technical documentation with the use of CAD V

7.4
Seminarium dyplomowe ll

10 1
Diploma seminar ll

7.5
Praca dyplomowa (Projekt inżynierski)

E - godziny niekontaktowe (un-contact hours) í0 W
Thesis

7.6
Sieci komputerowe

10 í0 2
Computer network

Specjalność: PĘektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych
Specialization: Design and operation of mechatronic systems

7.7
Metodologia proiektowania materiałów

20 í0 4 W
Material design methodology

7.8
Trwałość eksploatacyjna maszyn

20 í0 3 W
Service lifetime of machines

7.9
Systemy mechatroniczne w pojazdach

20E 't0 4 W
l\4echatronic systems at vehicles

7.í0
Sterowanie w poiazdach mechanicznych

20E ĺ0 3 W
Control at mechanical vehicles

7.11
lnżynieria jakości

ĺ0 ĺ0 í0 3 W
Quality enqineering

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

120 20 80 {0 í0
36

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

240

SpeQalność: Techniki komputerowe w mechatronice
Specialĺzation: Computer techniques in mechatronics

7



7.12

Komputerowe wspomaganie wytwazania uządzeń
mechatronicznych

20 {0 3 W
Computer aided manufacturing of mechatronics
apparatus

7.13
Niezawodność systemów mechatronicznych

20E 3 W
Reliability of mechatronic systems

7.14
Napędy maszyn

20E í0 í0 4 W
Machine propulsion svstems

7.15
Techniki sterowania

208 ĺĺ) 3 W
Control techniques

7.í6
Zarządzanie prz ez iakość í0 20 3 W
Quality management

Liceba godzin W semestŻe (Number of hours in a
semester)

120 ĺ0 60 40 í0
35

Razem godzin/ECTS w semestne (Total hours/ECTS in a
semesteľ)

210

Politechnika Opolska
V!!dziď Mechaniczny

Kierunek studiów: MECHATRONlKA
Field oÍ study: MEcHATRoNlcs

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów MEOHATRONIKA
(studĺa pierwszego stopnia)
Plan iprogram studióW:
_ uchwalony pzez Senat Po w dniu nie podano daý
_ zaopiniowany przez samorząd studencki.

/V1ure R t'(

Robuk Prręásŕ"ą,icťę(

oí,ĺ.tündęĺ/

5on',or.ą /' P0
5łudoir"ĺIiąło I

PLAN STUDTOW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS
Specjalność: PĘektowanie i eksploatacja systémóW mechatronícznych

Specialization: Design and operation of mechatronic systems
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów

í680 210
Totalcontact hours/ECTS in study plan

Specjalnośó: Technikĺ komputerowe w mechatronice
Specialization: Computer techniques in mechatronics

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
ĺ680 z',lo

Total contact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Specjalnośé: Projektowanĺe ĺ eksploatacja systemów mechatronicznych

Specialization: Design and operation of mechatronic systems
Tvp Pľzedmioty p. ECTS liczba godzin

bez określonego typu 131 1110

W V\łbieralne 69 480
TI Tech nologie ĺnformacyj ne 3 30

BHP BHP ,| 10

OWl ochrona własn, ĺntelekt. 1 10

HSw Human ĺstyczno-spďeczne wybieralne 5 40

Łącznie: 214 1680

Specjalnośé: Techniki komputerowe W mechatronice
Specialization: Computer techniques in mechatronics

Tvp Przedmioty p. EGTS liczba godzin
bez określonego typu 135 1140

W \Ą!bieralne 65 450
TI Technologie informacyjne 3 30

BHP BHP 1 'ĺ0

OW ochrona własn' ĺntelekt. 1 10

HSw Hu man istyczno_spďeczne wybieralne 5 40

Łącznie: 210 1680

Politechnika Opolska

dľ hab.

DTIEKAN

ľ,y
mz, Uľzegorz



Sylwetka absolwenta

Mechatronika, I stopień, studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Wiedza: Absolwent ma wiedzę w zakľesie matematyki, rozszerzoluą w zakresie niezbędnym do

modelowania i analizy układów mechatronicznych. Ma wiedzę w zakresie fizyki ukierunkowaną na
zagadnienia potrzebne do zľozumienia, opisu i wykorzystania zjawisk ťlzycznych przy projektowaniu
vĺytwarzaniu i eksploatacji układów mechatronicznych. Ma wiedzę stosowną do kierunku w zakľesie

stosowania steľowników pľzemysłowych i manipulatorów. Absolwent w zaawansowanym stopniu
zna zasady gľafiki inĄnieľskiej oraz narzędzia stosowane w pľzygotowywaniu dokumentacji
technicznej. Ma specjalistyczną wiedzę w zakľesie analizy vĺytrzymałościowej oraz zasad
pľojektowania części maszyn i konstľukcji mechatronicznych. Ma stosowną dla kieľunku wiedzę w
zakľesie elektľotechniki, elektľoniki i automatyki. Ma wiedzę w zakľesie metod numeľycznych i
pľogramów komputerowych wykoľzystywanych w analizie lub w eksploatacji systemów
mechatronicznych Absolwent marozszeÍzoną wiedzę związanąz wybranymi zagadnieniamizzal<ľesu
budowy urządzen mechatľonicznyctl, obsfugi, diagnozowania stanu technicznego, technologii naprawy
i bezpiecznego użytkowania. Ma usystemafyzowaną wiedzę z zakłęsu wytwaľzania i eksploatacji
urządzeń i systemów mechatľonicznych. Ma wiedzę w zakľesie metľologii w budowie urządzen i
systemów mechatľonicznych. Absolwent dysponuje wiedzą w zakresie materiałów inżynierskich. Ma
wiedzę o cyklu Życia maszyn i urządzeń i systemów mechatľonicznych. Ma wiedzę niezbędną do
rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych
uwaľunkowań działalności inżynierskiej. Absolwent ma wiedzę doĘczącą zarządzania, logistyki i
prowadzenia działalności gospodarczej. Zna i ľozumie pojęcia i zasady z zaŁłesu ochľony własności
pľzemysłowej i pľawa autoľskiego; potrafi koľązstać zzasobőw infoľmacji patentowej' Znai rozlmie
teorie i teľminologię z zakľesu jęrłka obcego umożliwiającą posługiwanie się jęrykiem obcym na
poziomie B2 Euľopejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego.

Umiejętności: Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z liteľatury, baz danych i innych źrődeł,
potrafi integľowaó uzyskane informacje, dokonywać ich interpľetacji, a także wyciągaó wnioski oraz

formułowaó i uzasadniać opinie. Ma umiejętnośó samokształcenia się. Potrafi posfugiwaó się językiem
obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego. Absolwent potrafi
posługiwać się technikami infoľmacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań z zaŁłesu
projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów mechatľonicznych. Potľaťl

wykoľzystać do foľmułowania i rozvłiązywania zadań inĄnierskich metody ana|iĘczne, symulacyjne
oraz eksperymentalne. Ma prąlgotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna

zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Absolwent potrafi dokonać wstępnej ana|izy

ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w zakľesie pľojektowania' wytwarzania
i eksploatacji urządzeń i systemów mechatľonicznych. Potľafi dokonaó kryĘcznej ana|izy sposobu

funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, urządzenia, obiekty, systemy, pľocesy
i usługi w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji lltządzeń i systemów mechatľonicznych.
Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektowaé oruz zręalizowaé urządzenie, obiekt, system

lub pľoces' typowe dla pľocesu pľojektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów

mechatľonicznych,lĘwając właściwych metod, technik i narzędzi. Potrafi porozumiewać, się przy
uzyciu ľóżnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych śľodowiskach.

Kompetencje społeczne: Absolwent ma świadomośó potľzeby uzupełniania wiedzy przez całe Życie

i potrafi dobľać właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób. Rozumie pozatechniczne aspekty

działalności inżynieľa-mechatronika, między innymi jej konsekwencje społeczne otaz wpływ na stan



środowiska. Ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami, podejmowanymi w ľamach
działalności inzynierskiej, szczegő|nie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oľaz
ochrony środowiska. Absolwent ľozumie ważnośó działań zespołowych i potľafi braó
odpowiedzialnośó za wyniki wspólnych działan. Ma świadomośó ważności postępowania
pľofesjonalnego' pľzestrzegania zasad etyki zawodowej oraz poszanowania ľóżnorodności poglądów
i kultuľ. Wykazuje się pľzedsiębiorczością i pomysłowością w działaniu związanym z realizacją zadan
zawodowych. Rozumie społeczną rolę inżynieÍa oÍazbięrzę udział w przekazywaniu społeczeństwu
wiarygodnych informacji i opinii dotyczących osiągnięó techniki i innych jej aspektów.

Mec hatronics, 1 st ĺIegree, full-time studies, paľt-time programmes

Knowledge: Gľaduates has knowledge of mathematics to the extent necessary for modelling and
analysis of mechatronic systems' Has knowledge of physics in the area needed to undeľstand' describe
and make use of physical phenomena in the design, manufactuľe and operation of mechatľonic
systems. Has knowledge ľelevant to the field of application of industrial contľolleľs and manipulatoľs.
Gľaduates has advanced knowledge of the principles of engineering gľaphics and tools used in the
pľepaľation of technical documentation. Has specialist knowledge of stľength analysis and the
principles of design of mechatronic stľuctures and machine paľts. Has knowledge of electrical
engineeľing, electronics and automation that is appropľiate foľ theiľ studies. Has knowledge of
numerical methods and computeľ pľogľams used in the analysis oľ operation of mechatľonic systems.
Gľaduates has extensive knowledge of selected issues in the construction, maintenance, technical
diagnostics, ľepaiľ technology and safe use of mechatronic devices. Has systematic knowledge of the

manufacture and opeľation of mechatronic devices and systems. Has knowledge of metľology in the

constľuction of mechatronic devices and systems. Graduates has knowledge of engineering mateľials.
Has knowledge of the life cycle of męchatronic machineľy, devices and systems. Has the knowledge
necessary to understand the social, economic' legal, ecological and otheľ non-technical aspects of
engineeľing activity. Graduates has knowledge of management, logistics and business operation.
Knows and undeľstands the concepts and principles of industrial propeĘ pľotection and copyľight
law; is able to use patent infoľmation resouľces. Knows and understands foľeign language theory and
terminology enough to use a foľeign language attheB2level of the Common European Fľamework of
Refeľence for Languages.

Skills: Gľaduates is able to obtain information fľom liteľature, databases and otheľ souľces and
integrate the obtained information, interpľet it, dľaw conclusions and formulate and justi| opinions.
Has self-study skills. Is able to use a foreign language at the 82 level of the Common Euľopean
Fľamewoľk of Refeľence foľ Languages. Graduates is able to use information and communication
techniques typical of the tasks in the aľea of design, manufactuľe and opeľation of mechatľonic devices
and systems. Is able to use analytical, simulation and experimental methods to formulate and solve
engineering tasks. Has the necessary pľepaľation to woľk in an industrial enviľonment and knows the

safety ľules associated with this work. Gľaduates is able to conduct a pľeliminary economic analysis of
engineeľing activities undeľtaken in the field of design, manufactuľe and operation of mechatľonic
devices and systems. Is able to conduct a cľitical analysis of functioning and evaluate the existing
technical solutions, devices, facilities, systems, processes and seľvices inthe ťreld of the construction,
manufacture and operation of mechatronic devices and systems. Is able to design and constľuct
a device, facility' system oľ pľocess typical of the design' manufactuľe and operation of mechatľonic
devices and systems' using appľopľiate methods, techniques and tools in accordance with the pľovided
specification. Is able to communicate using diffeľent techniques in professional and other
environments.



Socĺal competencies: Graduates is awaľe of the need to improve theiľ knowledge thľoughout life and

is able to select the appropriate leaľning methods for themselves and others. Undeľstands the non-
technical aspects of mechatronics engineer's activity, including its social consequences and impact on
the environment. Is awaľe of the ľesponsibility for decisions made as paľt of the engineering activiý,
especially in terms of theiľ own and other peoples' safety and enviľonmental protection. Gľaduates
understands the impoľtance of teamwoľk and is able to take responsibility for the results of joint
activities. Is awaľe of the impoľtance of pľofessional conduct, adheľence to professional ethics and
ľespecting the diversity of views and cultuľes' Dęmonstľates entrepreneurship and ingenuity in the

activiý ľęlated to the implementation of professional tasks. Undeľstands the social role of an engineer
and pafiicipates in the provision of ľeliable information and opinions on the achievements of
technology and its other aspects to the public.

Mechatľonika, II stopÍeń, Studia stacjonaľne
Mechatronika w pojazdach i masxynach,

Systemy automatyki i robotyki w mechatronice

Wĺedza: Absolwent ma pogłębioną wiedzę z matematyki umożliwiającą rozwiązywanie pľoblemów
w zakľesie pľojektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych' Ma
ugľuntowaną wiedzę w zakresie mechaniki analiĘcznej i drgań. Ma pogłębioną, podbudowaną

teoľetycznie wiedzę o materiałach inżynierskich stosowanych w budowie maszyn, badaniu ich
właściwości, doboľze i trendach rozwojowych w tym zakľesie' Absolwent ma pogłębioną wiedzę
w zakresie modelowania i konstľuowania urządzeń i systemów mechatľonicznych z wykorzystaniem
technik komputerowych. Ma pogłębioną wiedzę w zakľesie technik wytwarzania. Ma ugruntowaną
i poszerzoną wiedzę związaną z wybľanymi zagadnieniami z zakľesu funkcjonowania, budowy'
obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii napľaw ibezpiecznego użytkowaniaurządzeÍl
i systemów mechatľonicznych. Ma pogłębioną wiedzę o cyklu życia urządzen i systemów
mechatľonicznych. Absolwent ma pogłębioną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych,
ekonomicznych, pľawnych' ekologicznych i innych pozatechnicznych uwaľunkowań działalności
inĄnieľskiej. Ma ugruntowaną wiedzę dotyczącązarządzania w tym zarządzaniajakością, logistyki
i prowadzenia działalności gospodarczej. Ma ugľuntowaną wiedzę w zakľesie ochľony własności
intelektualnej. Zna i ľozumie w pogłębionym stopniu tęorie i terminologię z zakľesu języka obcego

właściwą dla studiowanego kierunku, umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie
82+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego.

Umiejętnoścĺ: Absolwent spľawnie pozyskuje infoľmacje z |iteraĺlry, baz danych i innych źrődeł,
potrafi integrować uzyskane infoľmacje, dokonywaó ich inteľpľetacji, a takŻe vĺyciągać wnioski oľaz

foľmułowaó i uzasadniaó opinie. Spľawnie porozumiewa się przy użyciu ľőżnych technik
w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach. Spľawnie posługuje się technikami
informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do wykonywania zadan inĄnierskich' Absolwent
wykoľzystuje do formułowania i rozwiązywania zadan inżynierskich, metody analiĘczne,
symulacyjne oľaz eksperymentalne. Ma dobre przygotowanie do pracy w śľodowisku przemysłowym
oraz doskonale Zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Posiada doświadczenie
w wykonywaniu analiz ekonomicznych podejmowanych działan inżynieľskich. Absolwent krytycznie
analizuje i ocenia sposoby funkcjonowania rozwiązan mechatľonicznych: urządzen, obiektów,
systemów, pľocesów i usług. Identyfikuje i opisuje pľoblemy inżynieľskie orazpotraťl je rozwiązywaé
i ulepszać. Ocenia przydatnośó i pľawidłowo wybieľa metody i naľzędzia najlepiej nadające się do
rozwiązywania zadan in4lnierskich. Absolwent projektuje i uspľawnia procesy, obiekty lub systemy



niezbędne dla wykonywania zadan inĄnierskich z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych.
Potrafi formułowaó i testowaó hipotezy zvłiązane z problemami inĄnieľskimi i badawczymi
w budowie i eksploatacji wządzeń i systemów mechatľonicznych. Potľafi ocenió pľzydatność
i możliwośó wykorzystania różnych technik i technologii w zakľesie pľojektowania i Wtwarzania
urządzen i systemów mechatronicznych. Absolwent ma umiejętność samokształcenia się. Potľafi
posługiwaó się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego System opisu Kształcenia
Językowego oraz w wyŻszym stopniu w zakľęsie specjalistycznej terminologii. Potrafi kierować
gľupą, inspirowaó j ej dziaŁania oraz wspóĘracować z innymi podmiotami.

Kompetencje społeczne: Absolwent ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy specjalisĘcznej
przez całe Ęcie i potrafi dobraó właściwe źrődła wiedzy i metody uczenia dla siebie i innych.

Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inĘniera mechatronika i menedżera, między innymi jej

konsekwencje społeczne oľaz wpĘw na stan środowiska. Ma świadomość odpowiedzialności
związanej z decyzjami, podejmowanymi w ramach działalności inzynieľskiej i menedżeľskiej'
szczegőlnie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz ochrony śľodowiska.
Absolwent ma świadomość ważności postępowania pľofesjonalnego, pľZestrzegania zasad etyki
zawodowej oľaz poszanowania różnoľodności poglądów. Potľafi wykazywać się przedsiębioľczością
i pomysłowością w działaniu związaĺym z realizacją zadan zawodowych. Rozumie społeczną ľolę

inĘniera oraz bierzę ldział w ptzekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych infoľmacji i opinii
dotyczących ľozwoj u techniki i zw iązany ch z ty m zagr oŻeń.

MechatronÍcs, 2nd ĺIegľee' full-tÍme studies
Mechgtronics in vehicles and machínes,

The systems of automatics and ľobotics in mechatronics

Knowledge: Gľaduates has in-depth knowledge of mathematics that enables solving pľoblems in the

design' manufacfure and opeľation of mechatronic devices and systems. Has solid knowledge of
analytical mechanics and vibľation. Has in-depth, theoretically underpinned knowledge of the

engineeľing mateľials used in the constľuction of machines' testing of their propeľties, selection and
development trends in this field. Graduates has in_depth knowledge in the modelling and constľuction
of mechatľonic devices and systems using computer techniques. Has in_depth knowledge of
manufactuľing techniques. Has solid, in-depth knowledge of selected issues in the functioning,
construction, maintenance' technical diagnostics, repaiľ technology and safe use of mechatronic
systems and devices. Has in-depth knowledge of the life cycle of mechatronic devices and systems.

Gľaduates has in-depth knowledge necessaľy to understand the social, economic' legal, ecological and

otheľ non_technical aspects of engineering activity' Has solid knowledge of management, including
quality management, logistics and business opeľations. Has solid knowledge of intellectual propeľĘ
protection. Knows and has deep undeľstanding of the foľeign language theory and terminology
appropriate for their studies' which makes it possible to use the foľeign language at the B2+ level of
the Common Euľopean Fľamewoľk of Refeľence foľ Languages.

Skills: Graduates skilfully obtains information from literatuľe, databases and otheľ sources and

integrates the obtained information, interprets it, dľaws conclusions and foľmulates and justifies
opinions' Skilfully communicates using diffeľent techniques in pľofessional and other environments.

Skilfully uses information and communication techniques appropľiate for the perfoľmance of
engineeľing tasks' Gľaduates uses analytical, simulation and experimental methods to foľmulate and

solve engineeľing tasks. Is well pľepaľed for work in an industrial enviľonment and has excellent
knowledge of the safeý ľules associated with this woľk. Has expeľience in peľforming economic



analyses for undeľtaken engineeľing activities. Gľaduates critically analyses and evaluates the methods

of opeľation of mechatronic solutions, such as devices, facilities, systems, processes and services.
Identifies and describes engineering issues and is able to solve and impľove them. Evaluates suitability
and appropľiately chooses methods and tools that aľe best-suited to solve engineeľing tasks. Graduates
designs and stľeamlines the processes' facilities or systems necessaľy to perform engineering tasks,
taking into account non-technical aspects. Is able to formulate and test hypotheses related to
engineeľing and research pľoblems in the construction and opeľation of mechatronic dęvices and
systems. Is able to assess the suitability and possibiliĘ of using vaľious techniques and technologies in
the design and manufactuľe of mechatľonic devices and systems. Graduates has self-study skills. Is
able to use a foreign language at the 82+ level of the Common European Fľamework of Reference foľ
Languages and at a higher level within the specialist terminology. Is able to lead a gľoup' inspire it and
work with otheľ actoľs.

Social competencies: Gľaduates is aware of the need to improve theiľ specialist knowledge
thľoughout life and is able to select the appľopriate knowledge souľces and leaľning methods for
themselves and others. Understands the non-technical aspects of mechatľonics engineeľ and manageľ's
activity, including its social consequences and impact on the enviľonment. Is aware of the

responsibility foľ decisions made as part of the engineeľing and managerial activĘ' especially in
terms of theiľ own and otheľ peoples' safety and environmental pľotection. Gľaduates is aware of the

impoľtance of pľofessional conduct, adherence to professional ethics and respecting the diveľsity of
views. Is able to demonstľate entľepreneurship and ingenuity in the activity related to the

implementation of professional tasks. Understands the social ľole of an engineeľ and paľticipates in the
pľovision of ľeliable infoľmation and opinions on the development of technology and ľelated hazards.
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Załqcznik nr 72 do Księgi Jakości Kształcenia

Tabela kierunkowych efektów uczenia się
program studiów (kierunek studiów): Mechatronika
poziom studiów - poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
profil studiów: ogÓlnoakademicki
symbol
kierunkowych
efektÓw
uczenia się

efekty uczenia się (treść)

Wledza

MTR K1 WO1
Ma wiedzę w zakresie matematyki, rozszerzoną w zakresie niezbędnym do
modelowania i analizy układów mechatronicznych'

MTR-K1-WO2
Ma wiedzę w zakresie fizyki ukierunkowaną na zagadnienia potrzebne do
zrozumienia, opisu i wykorzystania zjawisk fizycznych przy projektowaniu
wytwarza n i u i eksploatacj i u kładlw mechatron iczn ych.

MTR-K1-WO3
Ma wiedzo stosownn do kierunku w zakresie stosowanĺa sterowników
przemyslowych i manipulatorów.

MTR K1 WO4
W zaawansowanym stopniu zna zasady grafiki inżynierskiej oraz narzędzia
stosowane w przyg otowywan i u doku mentacj i tech n icz nej.

MTR K1 WOs Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy wytrzymałościowej oraz zasad
projektowania częścĺ maszyn i konstrukcii mechatronicznvch.

MTR K1 WO6
Ma stosowną dla kierunku wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki i

automatyki.

MTR K1 WO7
Ma rozszerzoną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy
urządzeń mechatronicznych, obsługi, diagnozowania stanu technicznego,
technologii naprawy i bezpiecznego uŻytkowania.

MTR K1 WO8
Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu wytwarzania i eksploatacji urządzeń i

systemlw mechatronicznych.

MTR K1 WOg
Ma wiedzę W zakresie metrologii W budowie urządzeń i systemlw
mechatronicznych.

MTR-K1-W1O Ma wiedzę w zakresie materiałów inżynierskich.
MTR K1 W11 Ma wiedzę o cyklu Życia maszyn i urządzeń i systemiw mechatronicznych

MTR K1 W12 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych,
ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalnoŚci inŻynierskiei

MTR K1 W13 Ma wiedzę dotyczącą zarządzania, logistyki i prowadzenia działalnoścĺ
gospodarczej.

MTR K1 W14
Znai rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego; potrafi korzystal z zasoblw informacji patentowei.

MTR K1 W15
Ma wiedzo w zakresie metod numerycznych i programów komputerowych
wykorzystywanych w analizie lub w eksploatacji systemów mechatronicznych'

MTR K1 W16
Zna i rozumie teorie i terminologię z zakresu języka obcego umoŻliwiającą
posługiwanie się językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu opisu
Kształcen ia Językowego.

Umiejętnoścl

MTR-K1-UO1
Potrafi pozyskiwaÓ informacje z literatury, baz danych i innych Żĺldeł, potrafi
integrować uzyskane informacje, dokonywal ich interpretacji, a takŻe wyciągal
wnioskioraz formułowai i uzasadnial opinie.

MTR K1 UO2 Ma u mĺejętnośÓ samokształcenia się

MTR-K1-UO3 Potrafi posługiwai się językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu
opisu Kształcen ia Językowego.

MTR K1 UO4 Potrafi posługiwai się technikami informacyjno_komunikacyjnymi właŚciwymi do



realizacji zadaŕ'| z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i

systemiw mechatronicznych.

MTR-K1-U05 Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inzynierskich metody
analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.

MTR Kí U06
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym olaz zna
zasady bezpieczeństwazwiązane z tą pracą.

MTR-K1-UO7
Potrafi dokonal wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działaťt
inŻynierskich w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i

systemów mechatronicznych.

MTR K1 UOB
Potrafi dokonaĆ krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenii istniejące
rozwiązania techniczne, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługiw zakresie
budowy, wytwarzanĺa i eksploatacji urządzeń i systemÓw mechatronicznych.

MTR-K1_U09

Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektowai oraz zrealizowal
urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla procesu projektowania,
wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemÓw mechatronicznych, uzywając
właściwych metod, technik i narzędzl

MTR-K1-U1O Potrafi porozumiewal się przy uzyciu różnych technik w środowisku zawodowym
oraz w innych środowiskach.

Kompetencje społeczne

MTR-K1-KO1 Ma świadomoŚi potrzeby uzupełnianĺa wiedzy przez całe Życie i potrafi dobral
właŚciwe metody uczenia dla siebie i innych oslb.

MTR-K1-KO2 Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inŻyniera-mechatronika, między
innymijej konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan środowiska.

MTR K1 KO3
Ma Świadomośl odpowiedzialnoŚci związane) z decyĄami, podejmowanymi w
ramach działalności inżynierskiej, szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa
własnego i innych osÓb oraz ochrony środowiska.

MTR-K1-KO4 Rozumie waŹnoŚl działań zespołowych i potrafi braĆ odpowiedzialnoŚl za wyniki
wspólnych działań.

MTR K1 KOs
Ma ŚwiadomoŚĆ waŻności postępowania profesjonalnego, przestrzegania zasad
etyki zawodowej oraz poszanowania rlżnorodnoŚci poglądÓw i kultur.

MTR K1 KO6
Wykazuje się przedsiębiorczością i pomysłowością w działaniu związanym z
r ealizaĄą zadań zawod owych.

MTR-K1-KO7
Rozumie społeczną rolę inzyniera oraz bierze udział W przekazywaniu
społeczeństwu wiarygodnych informacji i opinii dotyczących osiągnięi techniki i

innych jej aspektlw.

objaśnienia
Symbol efektu tworzą:
- litera K_wyróŻnĺk 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 nalezy poprzedzió cyfrą 0).
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