Zał cznik nr 65

Standardy kształcenia dla kierunku studiów:
Mechanika i budowa maszyn
A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie
powinna by mniejsza ni 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie
powinna by mniejsza ni 210.
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent posiada podstawow wiedz i umiej tno ci konieczne do zrozumienia zagadnie
z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntown znajomo zasad
mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narz dzi obliczeniowych.
Absolwent jest przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, monta u i eksploatacji
maszyn; prac wspomagaj cych projektowanie maszyn, dobór materiałów in ynierskich
stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacj ; zarz dzania prac w
zespole; koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania si
nowoczesnymi technikami komputerowymi. Absolwent powinien zna j zyk obcy na poziomie
biegło ci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia J zykowego Rady Europy oraz
posiada umiej tno ci posługiwania si j zykiem specjalistycznym z zakresu kierunku
kształcenia. Absolwent powinien by przygotowany do podj cia studiów drugiego stopnia.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsi biorstwach przemysłu maszynowego oraz
w innych zajmuj cych si wytwarzaniem i eksploatacj maszyn; jednostkach projektowych,
konstrukcyjnych i technologicznych oraz zwi zanych z organizacj produkcji i automatyzacj
procesów technologicznych; jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów,
jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych; jednostkach naukowo-badawczych i
konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych
wymagaj cych wiedzy technicznej i informatycznej.
III. RAMOWE TRE CI KSZTAŁCENIA
1. GRUPY TRE CI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
A. GRUPA TRE CI PODSTAWOWYCH
B. GRUPA TRE CI KIERUNKOWYCH
Razem

godziny

ECTS

345
615
960

35
60
95

2. SKŁADNIKI TRE CI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA
GODZIN ZAJ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS
1

A. GRUPA TRE CI PODSTAWOWYCH
Tre ci kształcenia w zakresie:
1. Matematyki
2. Fizyki
3. Mechaniki technicznej, wytrzymało ci materiałów i
mechaniki płynów
B. GRUPA TRE CI KIERUNKOWYCH
Tre ci kształcenia w zakresie:
1. Konstrukcji i eksploatacji maszyn oraz grafiki
in ynierskiej
2. Nauki o materiałach
3. In ynierii wytwarzania
4. Termodynamiki technicznej
5. Elektrotechniki i elektroniki
6. Automatyki i robotyki
7. Metrologii i systemów pomiarowych
8. Zarz dzania rodowiskiem i ekologii

godziny

ECTS

345

35

120
60
165
615

60

3. TRE CI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
A. GRUPA TRE CI PODSTAWOWYCH
1. Kształcenie w zakresie matematyki
Tre ci kształcenia: Elementy logiki i teorii zbiorów. Liczby zespolone. Podstawy
geometrii analitycznej. Algebra macierzy. Rozwi zywanie układów algebraicznych
równa liniowych. Rachunek ró niczkowy i całkowy funkcji jednej i wielu zmiennych.
Równania ró niczkowe zwyczajne. Wst p do równa ró niczkowych cz stkowych.
Szeregi liczbowe. Statystyka matematyczna.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: zastosowania aparatu matematycznego
do opisu zagadnie mechanicznych i procesów technologicznych.
2. Kształcenie w zakresie fizyki
Tre ci kształcenia: Dynamika układów punktów materialnych. Elementy mechaniki
relatywistycznej. Podstawowe prawa elektrodynamiki i magnetyzmu. Zasady optyki
geometrycznej i falowej. Elementy optyki relatywistycznej. Podstawy akustyki.
Mechanika kwantowa i budowa materii. Fizyka laserów. Podstawy krystalografii.
Metale i półprzewodniki.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: pomiaru podstawowych wielko ci
fizycznych, analizy zjawisk fizycznych i rozwi zywania zagadnie technicznych w
oparciu o prawa fizyki.
3. Kształcenie w zakresie mechaniki technicznej, wytrzymało ci materiałów i
mechaniki płynów
Tre ci kształcenia: Redukcja dowolnego układu sił. Równowaga układów płaskich i
przestrzennych (wyznaczanie wielko ci podporowych). Analiza statyczna belek,
słupów, ram i kratownic. Elementy teorii stanu napr enia i odkształcenia. Układy
liniowo-spr yste. Napr enia dopuszczalne. Hipotezy wyt eniowe. Analiza
wyt ania elementów maszyn. Analiza wytrzymało ciowa płyt i powłok
cienko ciennych. Elementy kinematyki i dynamiki punktu materialnego, układu
punktów materialnych i bryły sztywnej. Podstawy teorii drga
układów
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mechanicznych. Statyka płynów. Elementy kinematyki płynów. Równanie
Bernoulliego. Przepływy laminarne i turbulentne. Przepływy przez kanały zamkni te i
otwarte. Równanie Naviera-Stokesa. Podobie stwa zjawisk przepływowych. Przepływy
potencjalne i dynamika gazów. Podstawy mechaniki komputerowej. Zastosowanie
technik komputerowych w mechanice.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: rozwi zywania problemów
technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz wykonywania analiz
wytrzymało ciowych elementów maszyn.
B. GRUPA TRE CI KIERUNKOWYCH
1. Kształcenie w zakresie konstrukcji i eksploatacji maszyn oraz grafiki in ynierskiej
Tre ci kształcenia: Elementy maszynoznawstwa. Grafika in ynierska. Rzut prostok tny
w odwzorowaniu i restytucji elementów przestrzeni. Geometryczne kształtowanie form
technicznych z wykorzystaniem wielo cianów, brył i powierzchni. Normalizacja w
zapisie konstrukcji. Odwzorowanie i wymiarowanie elementów maszynowych.
Schematy i rysunki zło eniowe. Graficzne przedstawianie poł cze elementów maszyn.
Oznaczanie cech powierzchni elementów. Wprowadzanie zmian. Podstawy teorii
konstrukcji maszyn. Wytrzymało zm czeniowa i obliczenia zm czeniowe. Elementy
trybologii. Poł czenia. Przewody rurowe i zawory. Elementy podatne. Wały i osie.
Sprz gła. Hamulce. Przekładnie mechaniczne. Metody analizy układów
kinematycznych. Podstawy nap du hydrostatycznego. Algorytmy projektowania. Bazy
danych in ynierskich w budowie maszyn. Komputerowe wspomaganie projektowania
maszyn (CAD – Computer Aided Design). Modele systemu i procesu eksploatacji
maszyn i urz dze . Niezawodno
elementu odnawialnego i nieodnawialnego,
niezawodno obiektów zło onych. Reguły eksploatacji z uwzgl dnieniem prewencji i
diagnostyki. Zasady analizy danych eksploatacyjnych. Organizacja procesów
obsługowych, planowanie zasobów cz ci zamiennych, regeneracji i modernizacji
maszyn.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: odwzorowania i wymiarowania
elementów maszyn; projektowania i wykonywania oblicze wytrzymało ciowych
układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania
projektowania maszyn; planowania i nadzorowania zada obsługowych dla
zapewnienia niezawodnej eksploatacji maszyn i urz dze .
2. Kształcenie w zakresie nauki o materiałach
Tre ci kształcenia: Materia i jej składniki. Materiały techniczne naturalne i in ynierskie
– porównanie ich struktury, własno ci i zastosowania. Zasady doboru materiałów
in ynierskich w budowie maszyn. Podstawy projektowania materiałowego. ródła
informacji o materiałach in ynierskich, ich własno ciach i zastosowaniach. Umocnienie
metali i stopów, przemiany fazowe, kształtowanie struktury i własno ci materiałów
in ynierskich metodami technologicznymi. Warunki pracy i mechanizmy zu ycia i
dekohezji materiałów in ynierskich. Stale i odlewnicze stopy elaza. Metale nie elazne
i ich stopy. Materiały spiekane i ceramiczne. Szkła i ceramika szklana. Materiały
polimerowe, kompozytowe, biomimetyczne, inteligentne i funkcjonalne. Metody
badania materiałów. Elementy komputerowej nauki o materiałach oraz komputerowego
wspomagania projektowania materiałowego (CAMD – Computer Aided Materials
Design) oraz doboru materiałów (CAMS – Computer Aided Materials Selection).
Znaczenie materiałów in ynierskich w budowie i eksploatacji maszyn.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: doboru materiałów in ynierskich do
zastosowa technicznych.

3

3. Kształcenie w zakresie in ynierii wytwarzania
Tre ci kształcenia: Procesy wytwarzania i kształtowania własno ci materiałów
in ynierskich. Procesy technologiczne kształtowania struktury i własno ci
in ynierskich stopów metali. Obróbka ubytkowa i inne technologie kształtowania
postaci geometrycznej. Obróbka powierzchniowa i cieplno-chemiczna. Technologie
nakładania powłok i pokry . Elementy in ynierii powierzchni. Ci cie termiczne oraz
ł czenie i spajanie. Przebieg i organizacja monta u. Technologia maszyn – maszyny
technologiczne. Procesy technologiczne w elektrotechnice, elektronice i
optoelektronice. Podstawy organizacji produkcji. Projektowanie – w tym materiałowe –
procesów wytwarzania maszyn. Podstawy komputerowego wspomagania
projektowania procesów technologicznych (CAM – Computer Aided Manufacturing).
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: stosowania technologii wytwarzania w
celu kształtowania postaci, struktury i własno ci produktów.
4. Kształcenie w zakresie termodynamiki technicznej
Tre ci kształcenia: Podstawy termodynamiki. Obiegi termodynamiczne. Przemiany
charakterystyczne. Równania stanu gazów rzeczywistych. Spalanie. Wymiana ciepła.
Spr arki. Silniki i siłowniki cieplne. Niekonwencjonalne ródła energii. Modelowanie
procesów nierównowagowych i niestacjonarnych.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: stosowania termodynamiki do opisu
zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła w procesach
technologicznych.
5. Kształcenie w zakresie elektrotechniki i elektroniki
Tre ci kształcenia: Elektrostatyka i elektromagnetyzm. Obwody elektryczne pr du
stałego i przemiennego. Moc i energia w obwodach jednofazowych i trójfazowych.
Transformator. Maszyna szeregowa i bocznikowa pr du stałego oraz asynchroniczna i
synchroniczna pr du przemiennego. Silniki elektryczne. Struktura i projektowanie
nap du elektrycznego. Elementy półprzewodnikowe. Sposoby wytwarzania drga
elektrycznych, generatory. Układy prostownikowe i zasilaj ce. Układy dwustanowe i
cyfrowe. Układy elektroniczne, pomiarowe i nap dowe. Elementy techniki
mikroprocesorowej i architektura mikrokomputerów.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: projektowania i analizy elektrycznych
układów nap dowych oraz układów sterowania maszyn.
6. Kształcenie w zakresie automatyki i robotyki
Tre ci kształcenia: Poj cia podstawowe oraz wła ciwo ci statyczne i dynamiczne
elementów oraz układów liniowych i nieliniowych automatyki. Obiekt regulacji i dobór
regulatorów. Analiza pracy układu automatycznej regulacji. Jako
regulacji.
Automatyka układów zło onych. Roboty i manipulatory: opis i budowa, kinematyka i
dynamika manipulatorów, nap dy. Podstawy sterowania i programowania robotów.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: stosowania układów automatyki i
automatycznej regulacji w technice.
7. Kształcenie w zakresie metrologii i systemów pomiarowych
Tre ci kształcenia: Podstawy teorii pomiarów. Przetworniki pomiarowe.
Charakterystyki statyczne i dynamiczne przetworników pomiarowych i pozostałych
elementów toru pomiarowego. Przetwarzanie i rejestracja sygnałów analogowych i
cyfrowych. Analiza bł dów statycznych i dynamicznych. Metrologia techniczna.
Metody i narz dzia pomiarowe do oceny dokładno ci wymiarów. Metody i sposoby
oceny struktury geometrycznej powierzchni. Współrz dno ciowa technika pomiarowa.
Pomiary elementów maszyn o zło onej postaci.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: posługiwania si aparatur
pomiarow , metrologi warsztatow i metodami szacowania bł dów pomiaru.
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8. Kształcenie w zakresie zarz dzania rodowiskiem i ekologii
Tre ci kształcenia: Koncepcja zrównowa onego rozwoju. Ochrona rodowiska.
Ekologia przemysłowa. Modele i definicje zarz dzania rodowiskiem i zarz dzania
rodowiskowego. Systemy zarz dzania rodowiskowego. Systemy niesformalizowane i
sformalizowane. Czystsza produkcja jako niesformalizowany system zarz dzania
rodowiskowego. Systemy zarz dzania rodowiskowego według ISO serii 14000 i
innych aktualnych krajowych i mi dzynarodowych norm. Ekonomiczne i prawne
aspekty funkcjonowania systemów zarz dzania. Najlepsze dost pne praktyki w technice
i technologiach.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: uwzgl dniania aspektów
ekologicznych i ochrony rodowiska przyrodniczego w rozwi zaniach technicznych i
technologicznych.
IV. PRAKTYKI
Praktyki powinny trwa nie krócej ni 4 tygodnie.
Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadz ca kształcenie.
V. INNE WYMAGANIA
1. Programy nauczania powinny przewidywa zaj cia z zakresu wychowania fizycznego –
w wymiarze 60 godzin, którym mo na przypisa do 2 punktów ECTS; j zyków obcych
– w wymiarze 120 godzin, którym nale y przypisa 5 punktów ECTS; technologii
informacyjnej – w wymiarze 30 godzin, którym nale y przypisa 2 punkty ECTS.
Tre ci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik
informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika
mened erska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji – powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany
podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego
Certyfikatu Umiej tno ci Komputerowych (ECDL – European Computer Driving
Licence).
2. Programy nauczania powinny zawiera tre ci humanistyczne w wymiarze nie
mniejszym ni 60 godzin, którym nale y przypisa nie mniej ni 3 punkty ECTS.
3. Programy nauczania powinny przewidywa zaj cia z zakresu ochrony własno ci
intelektualnej, bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ergonomii.
4. Przynajmniej 50% zaj
powinny stanowi seminaria, wiczenia audytoryjne,
laboratoryjne i projektowe, wzgl dnie pracownie problemowe.
5. Student otrzymuje 15 punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej (projektu
in ynierskiego) i przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
ZALECENIA
1. Wskazana jest znajomo j zyka angielskiego.
2. Przy tworzeniu programów nauczania mog by stosowane kryteria FEANI (Fédération
Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).
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B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia drugiego stopnia trwaj nie krócej ni 3 semestry. Liczba godzin zaj
by mniejsza ni 900. Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 90.

nie powinna

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent ma umiej tno ci posługiwania si zaawansowan wiedz z zakresu mechaniki,
projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Uzyskuje wiedz w
zakresie technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych
wspomagaj cych prace in ynierskie: projektowanie, wytwarzanie, eksploatacj maszyn i dobór
materiałów in ynierskich. Posiada wiedz z zakresu technologii proekologicznych i systemów
zintegrowanego zarz dzania rodowiskiem, bezpiecze stwem i jako ci w procesach
wytwórczych. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalno ci w zakresie projektowania,
wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w
przedsi biorstwach przemysłowych oraz zarz dzania procesami technologicznymi; samodzielnego
prowadzenia bada w instytutach naukowo-badawczych; zarz dzania pracowniami projektowymi
z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i
decyzji; samodzielnego prowadzenia działalno ci gospodarczej oraz podj cia studiów trzeciego
stopnia (doktoranckich). Absolwent powinien opanowa umiej tno współpracy z lud mi,
kierowania zespołami oraz zarz dzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i
technologicznych; przedsi biorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych;
instytutach naukowo-badawczych oraz o rodkach badawczo-rozwojowych; jednostkach
zajmuj cych si doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn
oraz in ynierii wytwarzania.
III. RAMOWE TRE CI KSZTAŁCENIA
1. GRUPY TRE CI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
A. GRUPA TRE CI PODSTAWOWYCH
B. GRUPA TRE CI KIERUNKOWYCH
Razem

godziny

ECTS

30
120
150

3
12
15

2. SKŁADNIKI TRE CI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA
LICZBA GODZIN ZAJ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA
LICZBA PUNKTÓW ECTS
A. GRUPA TRE CI PODSTAWOWYCH
Tre ci kształcenia w zakresie:
1. Mechaniki analitycznej
B. GRUPA TRE CI KIERUNKOWYCH
Tre ci kształcenia w zakresie:
1. Modelowania wspomagaj cego projektowanie maszyn

godziny

ECTS

30

3

30
120

12
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2. Współczesnych materiałów in ynierskich
3. Zintegrowanych systemów wytwarzania
3. TRE CI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
A. GRUPA TRE CI PODSTAWOWYCH
1. Kształcenie w zakresie mechaniki analitycznej
Tre ci kształcenia: Tensor momentów bezwładno ci. Kinematyka i dynamika ruchu
kulistego. yroskop. Składanie obrotów, skr tnik. Mechanika Lagrange’a. Wi zy,
przemieszczenia przygotowane, zasada Lagrange’a-d’Alamberta, zasada prac
przygotowanych, współrz dne uogólnione, równania Lagrange’a drugiego rodzaju.
Drgania układu o dwóch stopniach swobody.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: opisu dynamiki zło onych układów
mechanicznych.
B. GRUPA TRE CI KIERUNKOWYCH
1. Kształcenie w zakresie modelowania wspomagaj cego projektowanie maszyn
Tre ci kształcenia: Zało enia upraszczaj ce stosowane w modelowaniu. Tworzenie
modelu fizycznego układu mechanicznego. Formułowanie równa modelowych i
metody ich rozwi zywania. Identyfikacja parametrów układu. Metody weryfikacji
modelu. Zawansowane metody modelowania układów wielomasowych. Formułowanie
i rozwi zywanie zada dynamiki. Kształtowanie elementów maszyn na podstawie
kryteriów wytrzymało ciowych. Zagadnienia nieliniowe. Metody optymalizacji.
Zintegrowane systemy (CAE – Computer Aided Engineering).
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: modelowania i obliczania zło onych
układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych.
2. Kształcenie w zakresie współczesnych materiałów in ynierskich
Tre ci kształcenia: Podstawy kształtowania struktury i własno ci materiałów
in ynierskich. Układy równowagi fazowej. Umocnienie materiałów. Przemiany
fazowe. Nowoczesne materiały in ynierskie i ich zastosowanie jako elementów maszyn
i narz dzi. Zasady doboru materiałów in ynierskich. Komputerowe wspomaganie
projektowania materiałowego (CAMD – Computer Aided Materials Design) i doboru
materiałów (CAMS – Computer Aided Materials Selection).
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: projektowania materiałowego i
doboru materiałów in ynierskich z zastosowaniem metod CAMD i CAMS.
3. Kształcenie w zakresie zintegrowanych systemów wytwarzania
Tre ci kształcenia: Struktura systemu produkcyjnego. Integracja działa w obszarze
przygotowania produkcji. Podstawy integracji i agregacji systemów CAD/CAM
(Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing). Integracja na płaszczy nie
technologicznej w systemach jedno i wielomaszynowych (obróbka cało ciowa,
integracja ró nych technik wytwarzania). Integracja na płaszczy nie logistycznej
(przepływów materiałowych) i informatycznej (przepływów informacji).
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: podnoszenia efektywno ci systemów
wytwórczych poprzez działania integracyjne; korzystania z narz dzi informatycznych
wspomagaj cych wytwarzanie.
IV. INNE WYMAGANIA
1. Przynajmniej 50% zaj
powinno by przeznaczone na seminaria,
audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe oraz projekty i prace przej ciowe.

wiczenia
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2. Programy nauczania powinny przewidywa
wykonanie samodzielnej pracy
przej ciowej.
3. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
student otrzymuje 20 punktów ECTS.
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