
UCHWAŁA NR 59/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 14/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie
akceptacji przez Senat AMW efektów kształcenia na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn, nr 35/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie akceptacji przez Senat AMW efektów kształcenia na
kierunku Automatyka i Robotyka oraz nr 36/2012 z dnia 5 czerwca
2012 r. w sprawie akceptacji przez Senat AMW efektów kształcenia
na kierunku Mechatronika

Działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.
póz 572,z późniejszymi zmianami) oraz §1 ust. 1 pkt. 1 lit „e" i pkt. 2
i załączników 5 i 9, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie krajowych Ram Kwalifikacji dla
Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr 253, póz. 1520), Senat Akademii Marynarki
Wojennej uchwala co następuje:

§1
W treści załącznika nr 1 do uchwały Senatu AMW Nr 14/2012 z dnia 22 marca
2012 r. w sprawie akceptacji przez Senat AMW efektów kształcenia na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn dodaje się preambułę następującej treści:

1. Przyporządkowanie kierunku do obszarów nauki - Mechanika i Budowa
Maszyn do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych;

2. Wskazanie dziedzin i dyscyplin, do których odnoszą się efekty
kształcenia - powiązany z takimi kierunkami studiów jak: budowa
i eksploatacja maszyn, mechanika (a w mniejszym zakresie do:
automatyki i robotyki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej,
inżynierii środowiska i transportu);

3. Profil studiów - praktyczny;
4. Poziom studiów - studia pierwszego i drugiego stopnia;
5. Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne.

Znowelizowany tekst zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
W treści załącznika nr 1 do uchwały Senatu AMW Nr 35/2012 z dnia 5 czerwca
2012 r w sprawie akceptacji przez Senat AMW efektów kształcenia na kierunku
Automatyka i Robotyka dodaje się preambułę następującej treści:



1. Przyporządkowanie kierunku do obszarów nauki - Automatyka
i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych;

2. Wskazanie dziedzin i dyscyplin, do których odnoszą się efekty
kształcenia - Powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika,
elektrotechnika, elektronika, informatyka, telekomunikacja, budowa
i eksploatacja maszyn, mechatronika;

3. Profil studiów - ogólnoakademicki;
4. Poziom studiów - studia pierwszego i drugiego stopnia;
5. Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne.

Znowelizowany tekst zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

W treści załącznika nr 1 do uchwały Senatu AMW Nr 36/2012 z dnia 5 czerwca
2012 r. w sprawie akceptacji przez Senat AMW efektów kształcenia na kierunku
Mechatronika dodaje się preambułę następującej treści:

1. Przyporządkowanie kierunku do obszarów nauki - Mechatronika należy
do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych;

2. Wskazanie dziedzin i dyscyplin, do których odnoszą się efekty
kształcenia - Powiązany z takimi kierunkami studiów jak: budowa
i eksploatacja maszyn, mechanika, elektrotechnika, elektronika,
informatyka, automatyka i robotyka, telekomunikacja;

3. Profil studiów - ogólnoakademicki;
4. Poziom studiów - studia pierwszego stopnia;
5. Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne.

Znowelizowany tekst zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ



Załącznik nr l

EFEKTY KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

1. Przyporządkowanie kierunku do obszarów nauki

Kierunek mechanika i budowa maszyn przyporządkowany jest do obszaru nauk
technicznych.

2. Wskazanie dziedzin i dyscyplin, do których odnoszą się efekty kształcenia

Efekty kształcenia odnoszą się do dziedziny nauk technicznych oraz następujących
dyscyplin naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika (a w mniejszym
zakresie do: automatyki i robotyki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii
materiałowej, inżynierii środowiska i transportu).

3. Profil studiów

Praktyczny

4. Poziom studiów

Studia pierwszego i drugiego stopnia

5. Forma studiów

Stacjonarne/Niestacjonarne

I stopień

Symbol efektów
kształcenia
na kierunku

Kierunkowe efekty kształcenia
Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszarów nauk

WIEDZA
Ml W01 Student nabywa umiejętności stosowania aparatu

matematycznego z zakresu algebry liniowej oraz rachunku
różniczkowego, liczb zespolonych, rachunku całkowego,
statystyki opisowej i matematycznej, do opisu zjawisk i
procesów, posługiwania się metodami matematycznymi w
rozwiązywaniu problemów technicznych i abstrakcyjnego
rozumienia problemów dla typowych, prostych zadań dla
kierunku. Nabywa wiedzę pozwalającą zrozumieć
zjawiska i procesy fizyczne, analizować zjawiska Fizyczne

T1P W01



i rozwiązywać zagadnienia techniczne w oparciu o prawa
fizyki, wykonywać podstawowe pomiary wielkości
fizycznych i opracowywać wyniki pomiarów.

Ml W02 Student nabywa wiedzę w zakresie rysunku technicznego
dotyczącą sposobów odwzorowywania konstrukcji,
obowiązujących norm rysunku technicznego i
maszynowego, a w szczególności zasad wykonywania
szkiców i rysunków technicznych w rzutach
prostokątnych, potrafi odwzorowywać i wymiarować
elementy maszyn zgodnie z normą. Poznaje sposoby
odwzorowania przestrzeni. Potrafi odwzorować przestrzeń
trójwymiarową na płaszczyźnie rysunku, wykorzystywać
programy CAP i CAE.

T1P W02

Ml W03 Student nabywa wiedzę pozwalającą zrozumieć metody
analizy liniowych obwodów elektrycznych prądu stałego i
przemiennego oraz zasady działania i właściwości
podstawowych elementów elektrycznych. Student poznaje
budowę i zasadę działania wybranych analogowych
liniowych i nieliniowych układów elektronicznych oraz
zasady działania i właściwości podstawowych elementów
półprzewodnikowych.

T1P W02

Ml W04 Student nabiera umiejętności w zakresie mechanika
techniczna, konstrukcja i eksploatacja maszyn i
wytrzymałość materiałów - w tym obliczania sił
działających na nieskomplikowane (statycznie
wyznaczalne) konstrukcje inżynierskie w stanie
równowagi oraz umiejętności matematycznego opisu tego
stanu. Umie obliczać parametry ruchu konstrukcji
złożonej z większej liczby sztywnych członów. Nabywa
wiedzę z podstaw projektowania i obliczeń
wytrzymałościowych elementów maszyn.

T1P W03

Ml W05 Student poznaje podstawowe prawa mechaniki
teoretycznej i mechanika ciała odkształcalnego. Umie
rozwiązywać problemy z zakresu analizy statycznej belek,
słupów, ram i kratownic. Zna elementy teorii stanu
naprężenia i odkształcenia. Wykonuje analizy wytężenia
elementów maszyn.

T1P W04

Ml W06 Student nabiera umiejętności obliczania sił wywieranych
przez ciecze na ściany naczyń i konstrukcji zanurzonych
w cieczy w stanie równowagi, obliczania parametrów
przepływu płynów w rurociągach i kanałach, obliczania
sił działających na konstrukcje przemieszczające się w
płynach oraz stosowania poznanych twierdzeń mechaniki
płynów do elementarnych obliczeń inżynierskich.

T1P W04

Ml W07 Student poznaje ogólną technologię przetwarzania ropy
naftowej, zasady klasyfikacji paliw i olejów smarowych
stosowanych w okrętownictwie oraz zjawiska zachodzące
podczas eksploatacji paliw, olejów, smarów i wody
stosowanej w okrętownictwie.

T1P W04

Ml W08 Student nabywa wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i
procesy zachodzące w okrętowych maszynach i silnikach
cieplnych oraz umiejętności w zakresie przeprowadzania
prostych obliczeń i analizowania procesów
energetycznych towarzyszących eksploatacji okrętowych
maszyn, silników cieplnych oraz elektrycznych.

T1P W04



M1_W09

M1_W010

Mł_Wll

M1_W12

M1_W13

M1_W14

M1_W15

M1_W16

M1_W17

M1_W18

Student nabywa wiedze z podstawowych zasad
eksploatacji maszyn. Potrafi korzystać z dokumentacji
eksploatacyjnej i zarządzać eksploatacją siłowni
okrętowych.
Student nabywa wiedzy na temat wpływu zewnętrznych
warunków użytkowania silników i mechanicznych
urządzeń okrętowych na ich wskaźniki (parametry) pracy
i charakterystyki
Student zna zasady organizowania i nadzorowania prac
remontowych.
Student zna zasady kształtowania budowy i właściwości
materiałów konstrukcyjnych. Ma umiejętność właściwego
doboru materiałów inżynierskich do zastosowania
technicznego, zwłaszcza materiałów inżynierskich na
konstrukcje okrętowe.
Student posiada umiejętności porównywania
podstawowych właściwości mechanicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych materiałów
konstrukcyjnych, zwłaszcza okrętowych. Kompetentnie
dobiera materiały inżynierskie do zastosowań
technicznych w zależności od struktury, właściwości i
warunków użytkowania. Student zna zasady stosowania
technologii wytwarzania materiałów inżynierskich w
szczególności okrętowych w celu kształtowania postaci,
struktury i własności produktów oraz zasady
wykorzystania programów komputerowych
wspomagaj ących.
Student umie właściwie dobrać i stosować technologie
wytwarzania materiałów, wykorzystać program
komputerowego wspomagania projektowania procesów
technologicznych do obsługi obrabiarek CNC.
Student poznaje podstawowe kierunki i szkoły organizacji
zarządzania, definicję i istotę zarządzania, elementy
organizacji oraz jej otoczenia, typy osobowości
kierowników oraz stosowane przez nich style kierowania.
Prawidłowo interpretuje pojęcie przewodzenia oraz
różnice występujące pomiędzy kierowaniem
i przewodzeniem, definicję decyzji i procesu decyzyjnego,
systemu planowania, organizowania oraz motywowania i
kontrolowania. Wykształca umiejętności stosowania teorii
organizacji i zarządzania do kierowania zespołem ludzi
oraz rozwiązywania problemów planistyczno-
decyzyjnych.
Student poznaje zasady uwzględniania aspektów
ekologicznych i ochrony środowiska przyrodniczego w
rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Poznaje
zasady regulacji prawnych w zakresie prawodawstwa
Student nabywa podstawową wiedzę ergonomiczną w
zakresie organizowania pracy. Zna podstawowe zasady
projektowania stanowisk pracy. Wykształca umiejętność
dokonywania analizy i oceny specyficznych czynników
środowiska oraz warunków bytowania.
Student poznaje podstawowe kierunki i szkoły organizacji
zarządzania, definicję i istotę zarządzania, elementy

T1P W05;
InzA_W01;

T1P W05;
InzA_W01;

T1P W05;
InzA W01;
T1P W06;
InzA_W02;

T1P W06;
InzA_W02;

T1P W06;
InzA_W02;

T1P W07;
T1P W08;
InzA_W03

T1P W07;
T1P W08;
InzA_W03

T1P W07;
T1P W08;
InzA W03



M1_W19

organizacji oraz jej otoczenia, typy osobowości
kierowników oraz stosowane przez nich style kierowania.
Student poznaje zasady uwzględniania aspektów
ekologicznych i ochrony środowiska przyrodniczego w
rozwiązaniach technicznych i technologicznych

UMIEJĘTNOŚCI
M1JJ1

M1JJ2

M1_U3

M1_U4

M1JJ5

M1_U6

M1_U7

M1JJ8

Student poznaje zasady korzystania z literatury
specjalistycznej oraz metodykę redagowania pracy
dyplomowej. Wykształca umiejętności samodzielnego i
kreatywnego korzystania z literatury technicznej oraz
prezentowania rezultatów pracy w postaci opracowania
autoreferatu.
Student poznaje zastosowanie technik komputerowych w
procesach inżynierskich. Uczy się praktycznego
wykorzystania podstawowych zasad obsługi sprzętu
komputerowego oraz nabywa wiedzę o podstawowych
systemach operacyjnych.
Student powinien znać organizację i zadania jednostki
pływającej; organizację nadzoru nad siłownią jednostki
pływającej; przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń
okrętowych oraz gospodarki materiałowej; zakres
obowiązków oficera wachtowego. Powinien umieć:
prowadzić dokumentację eksploatacyjną i materiałową;
praktycznie wykonywać obowiązki oficera wachtowego.
Student powinien znać organizację i zadania jednostki
pływającej; organizację nadzoru nad siłownią jednostki
pływającej; przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń
okrętowych oraz gospodarki materiałowej; zakres
obowiązków oficera wachtowego. Powinien umieć:
prowadzić dokumentację eksploatacyjną i materiałową;
praktycznie wykonywać obowiązki oficera wachtowego.
Student wykształca umiejętność tworzenia stron WWW
oraz wykorzystywania Internetu jako źródła informacji.
Stosuje pakiet Office do wspomagania pracy inżyniera
elektroautomatyka oraz układa algorytmy i opisuje je w
wybranych językach programowania w celu
rozwiązywania średnio złożonych problemów
inżynierskich.
Student nabywa wiedzę pozwalającą na zastosowanie
podstawowych zagadnień z teorii pomiaru, zasad
przetwarzania sygnału pomiarowego oraz zna budowę,
zasadę działania i zasady posługiwania się podstawowymi
przyrządami i narzędziami pomiarowymi, potrafi dobrać
metodę i oszacować błąd wykonanego pomiaru
Student poznaje podstawowe zasady planowania i
prowadzenia eksperymentów oraz analizy wyników
badań. Student potrafi formułować i rozwiązywać
podstawowe zadania analityczne, symulacyjne oraz
eksperymentalne.
Student powinien znać organizację i zadania jednostki
pływającej; organizację nadzoru nad siłownią jednostki
pływającej; przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń
okrętowych oraz gospodarki materiałowej; zakres
obowiązków oficera wachtowego.

T1P U01
T1PJJ07

T1P U01
T1PJJ07

T1P U02
T1PJJ05

T1P U02
T1PJJ05

T1P U02
T1P U03
T1PJJ04
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T1P U10;
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M1JJ9

M1JJ9

M1_U10

M1_U11

M1_U12

M1JJ13

M1_U14

Student nabywa podstawową wiedze ergonomiczną w
zakresie organizowania pracy. Zna podstawowe zasady
projektowania stanowisk pracy.
Student poznaje podstawowe pojęcia oraz słownictwo
specjalistyczne w zakresie kierunku studiów. Potrafi
zgodnie z zasadami gramatyki artykułować w formie
pisemnej i ustnej pojęcia oraz opisy zjawisk. Rozumie
tekst technicznych z zakresu studiowanego kierunku.
Student poznaje podstawowe kierunki i szkoły organizacji
zarządzania, definicję i istotę zarządzania, elementy
organizacji oraz jej otoczenia, typy osobowości
kierowników oraz stosowane przez nich style kierowania.
Prawidłowo interpretuje pojęcie przewodzenia oraz
różnice występujące pomiędzy kierowaniem
i przewodzeniem, definicję decyzji i procesu decyzyjnego,
systemu planowania, organizowania oraz motywowania i
kontrolowania. Wykształca umiejętności stosowania teorii
organizacji i zarządzania do kierowania zespołem ludzi
oraz rozwiązywania problemów planistyczno-
decyzyjnych.
Student nabywa wiedzę pozwalającą zrozumieć budowę i
zasadę pracy oraz podstawowe parametry, wskaźniki i
charakterystyki pracy okrętowych maszyn i urządzeń oraz
umiejętności w zakresie zasad doboru do pracy układowej
urządzeń różnych typów i typoszeregów. Potrafi
poprawnie identyfikować poszczególne maszyny i
urządzenia okrętowe, wykonać analizę własności
energetycznych silników spalinowych, kotłów parowych,
urządzeń pomocniczych siłowni i pokładowych. Na
podstawie parametrów i wskaźników pracy określa stan
techniczny maszyn i urządzeń.
Student zna zasady właściwej eksploatacji elektrycznych
urządzeń okrętowych oraz systemu rozdziału i dystrybucji
energii elektrycznej na okręcie. Posiada umiejętności
powiązania funkcjonujących obiektów w systemy,
procesy i usługi.
Student nabywa wiedzę z podstaw projektowania i
obliczeń procesów, elementów maszyn i urządzeń. Potrafi
przy udziale dokumentacji technicznej prowadzić
bezpieczną eksploatację, zaplanować drobne naprawy,
wymiany części oraz przygotować podstawową
dokumentację remontową. Posiada umiejętność
identyfikacji typowych uszkodzeń elementów i systemów.
Student potrafi przygotować urządzenia okrętowe do
ruchu, eksploatować je oraz przeprowadzać drobne
regulacje i wymiany części. Potrafi z wykorzystaniem
norm i katalogów przeprowadzić wymianę elementów i
mediów roboczych na inne niż w specyfikacji technicznej.

T1P U10;
T1P Uli ;
InzA U03;
T1PJJ6

T1P U12;
InzA_U04;

T1P U13;
T1P U14;
InzA_U05;
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T1P U14;
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T1P U15;
T1P U16;
InzA U06;
InzAJJOS;

T1P U17;
T1P U18;
T1P U19;
InzA U07;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
M1_K1 Student poznaje podstawowe pojęcia filozoficzne, rozumie

problemy współczesnej humanistyki. Zdobywa umiejętność
interpretacji tekstów filozoficznych oraz wykorzystywania
historii filozofii do konstruowania własnej koncepcji celu i
sensu życia. Wykształca umiejętności posługiwania się
terminologią filozoficzną w procesie studiowania innych

T1PJC01

. /ft* '



dyscyplin wiedzy.
Ml K2 Student poznaje zasady uwzględniania aspektów

ekologicznych i ochrony środowiska przyrodniczego w
rozwiązaniach technicznych i technologicznych

T1PJC02;
InzAJCOl;

Ml K3 Student powinien znać organizację i zadania jednostki
pływającej; organizację nadzoru nad siłownią jednostki
pływającej; przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń
okrętowych oraz gospodarki materiałowej; zakres
obowiązków oficera wachtowego.

T1P_K03;
T1PJC04;
T1P_K05;
T1PJC06;
InzA K02;

Ml K4 Student nabywa umiejętności przekazywania fachowej
wiedzy technicznej współpracownikom i podwładnym w
sposób prosty i zrozumiały. Potrafi formułować i
przekazywać wiedze i opinię w zakresie swojej
specjalizacji.

T1A K07

II stopień

Symbol
efektów
kształcenia
na kierunku

Kierunkowe efekty kształcenia

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszarów nauk

WIEDZA
M2_W01

M2_W02

M2_W03

M2_W04

M2_W05

M2_W06

M2_W07

M2_W08

M2_W09

Student nabywa umiejętności stosowania aparatu
matematycznego z zakresu rozwiązywaniu problemów metodami
numerycznymi. Nabywa wiedzę pozwalającą zrozumieć i
prognozować zjawiska i procesy fizyczne i rozwiązywać
zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki z
zastosowaniem numerycznych metod matematyki stosowanej .
Student nabywa wiedzę z zakresu nauk technicznych
wspomagających proces decyzyjny lub projektowanie w zakresie
szeroko rozumianej eksploatacji maszyn i urządzeń okrętowych,
w tym elektrycznych.
Student zna wpływ zewnętrznych warunków użytkowania
maszyn i urządzeń na ich wskaźniki (parametry) pracy i
charakterystyki.
Student nabywa wiedzę z zakresu metod użytkowania,
prognozowania zmian stanu technicznego oraz obsługiwania w
trybie on-line urządzeń okrętowych i portowych.
Student zna zasady racjonalnej eksploatacji maszyn i urządzeń w
okresie między dwoma obsługami głównymi oraz przepisy
normujące zasady eksploatacji urządzeń poddozorowych.
Student potrafi zapobiegać pojawianiu się zdarzeń i procesów
niepożądanych dla użytkownika, zwłaszcza prowadzących do
awarii.
Student nabywa wiedzę z zakresu opisu ruchu układów
mechanicznych o n stopniach swobody, którą wykorzystuje do
analizy ruchu zespołów części maszyn.
Student nabywa wiedzę w zakresie wytwarzania i technologii
części maszyn, poznaje zasady stosowania materiałów
inżynierskich w szczególności przeznaczonych na konstrukcje
okrętowe
Student nabywa wiedzę w zakresie stosowania i wykorzystania
programów komputerowych wspomagających procesy
wytwarzania C AM.

T2P_W01;

T2P_W02;

T2P_W02;

T2P_W02;

InzP_W03;

InzP_W03;

T2P_W03;

T2P_W03;

T2P_W03;



M2 WIO Student potrafi wykorzystać wiedzę praktyczna w planowaniu
przedsięwzięć remontowych.

T2P_W03;

M2 W l l Student zna metody określania oporów kadłuba jednostki
pływającej, zna wpływ poszczególnych warunków na składowe
oporu kadłuba.

T2P_W03;

oporu Kaanipa.
Student nabywa wiedzę pozwalającą na wykorzystanie struktury
systemów elektroenergetycznych okrętu, budowy i zasad
działania regulatorów napięcia prądnic okrętowych, budowy i
zasad działania synchronizatorów prądnic okrętowych.

M2W12 T2P_W03;

M2 W13 Student nabywa wiedzę z zakresu umiejętności obsługi i
eksploatacji systemów i instalacji okrętowych

T2P_W04;

M2 W14 Student zna budowę i zasadę działania elementów stosowanych w
systemach sterowania mechanizmów i urządzeń siłowni
okrętowych, potrafi zaprojektować prosty układ sterowania
wybranych urządzeń i instalacji okrętowych

T2P_W04;

M2 W15 Potrafi powiązać uzyskaną wiedze i umiejętności w zakresie
planowania i realizacji czynności remontowych maszyn i
urządzeń okrętowych.

T2P_W04;

M2 W16 Student zna zasady klasyfikowania stanu technicznego obiektów
diagnostyki, zasady wyznaczania parametrów diagnostycznych i
modele diagnostyczne, podstawową aparaturę diagnostyczną
stosowaną w diagnostyce maszyn i mechanizmów.

T2P_W04;

M2 W17 Student ma umiejętności przewidywania, obliczania i oceniania
skutków oddziaływania obciążeń udarowych na konstrukcje
morskie.

T2P_W04;

M2 W18 Student nabywa wiedzą o aktualnych technikach i procesach
wytwarzania oraz remontowania, śledzi najnowsze osiągnięcia
nauki w procesie wytwarzania i remontów.

T2P_W05;

M2 W19 Student nabywa wiedzę z zakresu technologii przetwarzania i
obróbki sygnałów oraz ich wykorzystania w diagnostyce
technicznej.

T2P_W05;

M2 W20 Student nabywa wiedzę z zakresu zużycia i przyczyn uszkodzeń
mechanizmów. Potrafi zidentyfikować symptomy uszkodzeń
pierwotnych.

T2P W06;
InzP_W01;

M2 W21 Student uzupełnia wiedzę z zakresu mechaniki teoretycznej i
wytrzymałości materiałów w zakresie analizy stanu deformacji i
naprężeń w ujęciu energetycznym. Poznaje praktyczne
zastosowania rachunku różniczkowego i całkowego w ujęciu
numerycznym, stosowane w modelowaniu zadań inżynierskich

T2P W07;
InzP_W02;

M2 W22 Nabywa umiejętności w dyskretnym opisie problemów
mechaniki ciała stałego i przepływu ciepła. Poznaje podstawy
metody elementów skończonych (MES) wykorzystywanej w
programach CAE do wytrzymałościowej analizy konstrukcji i
części maszyn. Zapoznaje się z ogólną strukturą i środowiskiem
programów CAE, Poznaje metody prezentacji wyników obliczeń
numerycznych oraz doświadczalnych.

T2P W07;
InzP_W02;

M2 W23 Student nabywa wiedzę z zakresu prawa patentowego, norm,
standaryzacji, sposobów legalnego korzystania z zasobów
informacji oraz jej przetwarzania.

T2P W08;
InzP W04;
InzP W05;

M2 W24 Student nabywa wiedzę z zakresu zarządzania jakością produkcji,
kierowaniem zespołami ludzkim i rozwiązywaniem problemów.
Poznaje zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w skali mikro i
makro ekonomii.

T2P W09;
T2P W l l ;
InzP W06;



M2_W25 Student nabywa wiedzę z zakresu pozyskiwania źródeł informacji
oraz sposobu oraz form jej przetwarzania.

T2P_W10;

UMIEJĘTNOŚCI
M2JJ1

M2_U2

M2_U3

M2JJ4

M2_U5

M2_U6

M2_U7

M2_U8

M2JJ9

M2_U9

M2_U10

M2_U1 1

M2JJ12

M2_U13

M2 Ul 4

Student nabywa wiedzę w zakresie wykorzystania
komputerowych baz i katalogów materiałów konstrukcjach w
procesie projektowania i wytwarzania elementów maszyn.
Student nabywa umiejętności z zakresu wykorzystania
dokumentacji technicznej w tym obcojęzycznej w celu
prowadzenia bezpiecznej eksploatacji urządzeń
Student nabywa umiejętności z zakresu samouczenia oraz
krytycznego podejścia do uzyskanych wyników
Student nabywa umiejętności z zakresu podstaw ergonomii i
kierowania pracą zespołów ludzkich.
Student nabywa umiejętności z zakresu znajomości języka
angielskiego i/lub innego języka obcego w obszarze budowy i
eksploatacji maszyn.

Student nabywa umiejętności z zakresu praktycznego
zastosowania technik komputerowych CAD, CAE i CAx w
procesie projektowania. Poznaje techniki wymiany danych
miedzy programami i systemami obliczeniowym. Nabywa
umiejętności pracy w zespole projektowym. Nabywa wiedzę w
zakresie zarządzania projektem.
Student umie przygotować siłownię okrętową do uruchomienia,
nadzorować w czasie ruchu, prawidłowo reagować na
pojawiające się usterki w pracy wybranych mechanizmów i
urządzeń okrętowych.
Student nabywa umiejętności z zakresu pomiarów, analizy
krytycznej uzyskanych wyników a także realizacji różnych
wariantów eksploatacji maszyn i urządzeń w tym w trybie
awaryjnym.
Student nabywa umiejętności z zakresu modelowania procesów
dynamicznych, oceny ich skutków w formie wirtualnej oraz
interpretacji wyników pomiarów obiektów rzeczywistych w
warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych
Student nabywa umiejętności z zakresu modelowania i oceny
skutków oddziaływań dynamicznych, w tym udarnościowych ze
szczególnym uwzględnieniem efektów detonacji nawodnej,
napowietrznej i podwodnej
Student nabywa umiejętności posługiwania się systemami
komputerowego wspomagania projektowania CAD, CAE oraz
modelowania części maszyn.
Student nabywa umiejętności z zakresu interpretacji norm i
zaleceń, realizacji pomiarów wielkości dynamicznych oraz oceny
wyników i ich identyfikacji w zakresie oceny stanu technicznego
badanych maszyn i urządzeń.
Student nabywa umiejętności z zakresie zarządzania,
monitorowania, modernizacji i ekonomii procesu wytwarzania
produktu.
Student nabywa umiejętności z zakresu oceny stanu technicznego
maszyn, przygotowania dokumentacji remontowej oraz procedur
zdawczo - odbiorczych.
Student nabywa umiejętności z zakresu analizy ekonomicznej

T2PJJ01;

T2PJJ01;

T2PJJ05;

T2PJJ15;

T2P U02;
T2P U03;
T2P U04;
T2PJJ06;

T2P_W07;

T2P_W07;

T2PJJ08;

T2P U09;
InzP U01;
InzP_U02;

T2P U10;
InzP_U07;

T2P U10;
InzP_U07;

T2P Uli ;
InzP U03;
InzP_U06;

T2PJJ12;

T2PJJ13;

T2P U14;



M2JJ15

M2_U16

M2_U17

M2_U18

M2_U19

M2JJ20

M2_U21

proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz
zna podstawowe zasady kosztorysowania działalności technicznej
Student nabywa umiejętności z zakresu funkcjonowania
pojedynczych urządzeń oraz ich zespołów, jako instalacji. Potrafi
dokonać analizy funkcjonowania oraz zidentyfikować przyczyny
uszkodzeń oraz metody ich naprawy. Jest w stanie zaproponować
technologiczne rozwiązania w zakresie wytworzenia prostych
podzespołów zastępczych oraz ich implementację do maszyn
sterowanych numerycznie. Rozumie zależności technologiczne,
ich ograniczenia oraz potrafi przygotować dokumentację
techniczna i technologiczną.
Student potrafi na podstawie dokumentacji technicznej
zidentyfikować instalacje, jej elementy oraz umie ja użytkować
zgodny z przeznaczeniem. Potrafi reagować na stany alarmowe
zgodnie z instrukcją obsługi. Posiada umiejętności w zakresie
właściwego doboru materiałów konstrukcyjnych oraz mediów
roboczych w trakcie remontów oraz obsługiwania sprzętu
technicznego.
Student potrafi samodzielnie formułować zadania inżynierskie w
zakresie wytrzymałościowej analizy części maszyn w ujęciu
metody elementów skończonych. Potrafi praktycznie modelować
zadania liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała
stałego oraz przepływów ciepła w środowisku programów CAE.
Potrafi interpretować wyniki symulacji numerycznych
rozwiązywanych zadań. Potrafi graficznie wizualizować wyniki
obliczeń numerycznych oraz doświadczalnych.
Student nabywa umiejętności z zakresu zarządzania procesem
wytwarzania i remontowania produktu, nabywa umiejętności w
projektowaniu procesu wytwarzania i remontowania produktu,
wykorzystuje najnowsze technologie.
Student nabiera umiejętności działania zespołowego w zakresie
użytkowania siłowni okrętowych, prowadzenia czynności
obsługowo - zapobiegawczych oraz potrafi zaproponować
rozwiązania technologiczne dla potrzeb napraw i remontów
poszczególnych urządzeń systemów
Student nabywa umiejętności z zakresu stosowania technik
komputerowych do modelowania niestacjonarnych problemów
mechaniki ciała stałego.
Student potrafi praktycznie wykorzystać program CAE do
analizy stanu deformacji, odkształcenia, naprężenia, parametrów
ruchu i przepływu ciepła w elementach maszyn i konstrukcjach
złożonych.

InzP_U04;

InzP_U05;

InzP U09;
InzPJJlO;

T2PJJ16;

T2PJJ17;

InzP Uli ;
InzP_U12;

T2PJJ18;

InzP U08;
T2PJJ19;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
M2_K1

M2_K2

M2_K3

M2 K4

Student poznaje zasady funkcjonowania zespołów
produkcyjnych, sposoby realizacji kształcenia doskonalącego
oraz rozumie ich wpływ na rozwój społeczny i technologiczny
Student poznaje zasady współpracy wewnątrzkrajowej i
międzynarodowej oraz prawa i normy je regulujące. Zapoznaje
się z dokumentacją ochrony środowiska morskiego MARPOL,
metodami jej weryfikacji oraz regulacjami prawnymi.
Student poznaje zasady współżycia oraz metody kierowania
zespołami ludzkimi. Zna i akceptuje zasady etyki zawodowej
oraz rozumie konsekwencje ich naruszenia.
Student poznaje przepisy regulujące zatrudnienie oraz stosunek

T2PJC01;

InzP KOI;
T2PJC02;

T2P_K03;

T2P KOS;



służbowy. Poznaje regulacje prawne i finansowe. Umie korzystać
z BIP celem identyfikacji przepisów szczegółowych.

M2 K5 Student poznaje zasady kierowania ludźmi oraz metody
wspomagające zaangażowanie podległych pracowników,
podwładnych. Umie identyfikować i właściwie ocenić priorytety
zawodowe i etyczne.

T2P_K04;

M2 K6 Student poznaje zasady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz
identyfikuje aspekty etyczne w zakresie kierowania zespołami
ludzkimi. Zapoznaje się z regulacjami w zakresie prawa pracy i
stosunku służbowego.

T2P KOS;

M2 K7 Student poznaje zasady i metody interakcji personalnej oraz
sposoby motywowania do pracy. Zapoznaje się z regulacjami
prawnymi umożliwiającymi wykorzystanie standardowych i
ponadstandardowych procedur w przedsię-biorczości.

InzP_K02;
T2P K06;

M2 K8 Student poznaje zasady informowania o działalności technicznej,
metody wykorzystywane w mediach oraz zapoznaje się z
procedurami służbowymi w zakresie ochrony informacji
niejawnych.

T2P_K07;

Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia
W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych



Załącznik nr 2

EFEKTY KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA

1. Przyporządkowanie kierunku do obszarów nauki -
Automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych

2. Wskazanie dziedzin i dyscyplin, do których odnoszą się efekty kształcenia
Powiązany z takimi kierankami studiów jak: mechanika, elektrotechnika, elektronika,
informatyka, telekomunikacja, budowa i eksploatacja maszyn, mechatronika

3. Profil studiów
Ogólnoakademicki

4. Poziom studiów
Studia pierwszego stopnia

5. Forma studiów
Stacjonarne/Niestacjonarne

Symbol
efektów

kształcenia
na kierunku
automatyka
i robotyka

Kierunkowe efekty kształcenia

Odniesienie
do efektów

kształcenia dla
obszarów nauk
technicznych

WIEDZA

K W01 ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę,
probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i
stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne,
niezbędne do:
1) opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, układów
elektronicznych, elementów i układów automatyki a także
podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących;
2) opisu i analizy działania systemów automatyki, w tym
systemów zawierających układy programowalne;
3) opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów, w tym
sygnałów z/do sensorów i aktuatorów;
4) syntezy elementów, układów i systemów automatyki

T1A_W01
T1A_W07
InżA W01

K W02 ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę,
elektryczność i magnetyzm oraz fizykę ciała stałego, niezbędną
do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych
występujących w elementach i układach automatyki oraz w ich
otoczeniu

T1A W01



K W03 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w
zakresie automatyki, niezbędną do zrozumienia fizycznych
podstaw działania okrętowych systemów sterowania oraz innych
urządzeń okrętowych

T1A_W01
T1A_W03
T1A W04

K W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w
zakresie pól i fal elektromagnetycznych, w tym wiedzę
niezbędną do zrozumienia działania sensorów i aktuatorów,
maszyn i napędów elektrycznych, przewodowego i
bezprzewodowego przesyłania danych w automatyce

T1A_W01
T1A_W03
T1A W04

K W05 ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w
przemyśle związanym z automatyka i robotyką oraz
pokrewnymi kierunkami z obszaru nauk technicznych

T1A_W02
T1A W07

K W06 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów,
w szczególności przemysłowych

T1A_W02
T1A W03

K W07 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik
programowania

T1A_W02
T1A W04

K W08 ma szczegółową wiedzę w zakresie architektury i
oprogramowania systemów mikroprocesorowych

T1A_W02
T1A_W04
T1A W07

K W09 ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci
przemysłowych oraz systemów operacyjnych, w szczególności
czasu rzeczywistego, niezbędną do instalacji, obsługi i
utrzymania narzędzi informatycznych służących do symulacji i
projektowania elementów, układów i systemów automatyki

T1A_W02
T1A W07

K WIO ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji
oraz systemów i sieci teleinformatycznych

T1A_W02
T1A W07

K W l l ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w
zakresie zasad działania elementów automatyki (w tym
sensorów, aktuatorów i regulatorów), analogowych, cyfrowych
oraz mikroprocesorowych układów automatyki

T1A_W03
T1A W04

K W12 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów
elektrycznych i układów elektronicznych oraz teorii sygnałów i
metod ich przetwarzania

T1A_W02
T1A_W03
T1A W04

K W13 ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie
metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości
charakteryzujących elementy i układy automatyki różnego typu,
zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne
do analizy otrzymanych wyników

T1A_W03
T1A_W04
T1A W07

K W14 zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania prostych
urządzeń automatyki

T1A_W04
T1A_W07
InżA W02



K W15 zna i rozumie metodykę projektowania elementów i układów
automatyki, w szczególności okrętowej, a także metody i
techniki wykorzystywane w projektowaniu

T1A W03
T1A W05
T1A_W07

K W16 zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do
projektowania i symulacji układów i systemów automatyki i
robotyki

T1A W03
T1A W05
T1A_W07

K W17 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach
rozwojowych automatyki

T1A W05
InzAW05

K W18 ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i
systemów automatyki i robotyki

T 1 A W 0 6

K Wl 9 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia
pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna
podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązujące w przemyśle związanym z automatyką i robotyką

T1A W08
InżAW04

K W20 ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności
intelektualnej oraz prawa patentowego

T1A_W10

K W21 ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym
zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej

T 1 A W 0 9

K W22 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości

T 1 A W 1 1

UMIEJĘTNOŚCI

K U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych
źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich
interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i
uzasadniać opinie

T 1 A J 0 1

K U02 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować
czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi
opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający
dotrzymanie terminów

T 1 A J 0 2

K U03 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania
inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie
wyników realizacji tego zadania

T 1 A J 0 3

K U04 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację
poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego

T1A U03
T 1 A J 0 4

K U05 posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do
porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart
katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń
automatyki i narzędzi informatycznych oraz podobnych
dokumentów

T1A U01
T1AJJ06



K U06 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia
kompetencji zawodowych

T1A U05

K U07 potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a
także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania
elementów i układów automatyki i robotyki

T1AJJ08
T1A U09

K U08 potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów
przetwarzania w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując
techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia
sprzętowe i programowe

T1AJJ08
T1A U09

K U09 potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów i układów
automatyki ze względu na zadane kryteria użytkowe i
ekonomiczne

T1A_U09
T1A U12

K Ul O potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami
programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami
komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji,
projektowania i weryfikacji elementów, układów oraz prostych
systemów automatyki i robotyki

T1AJJ07
T1AJJ08
T1AJJ09
InżA U01

K Ul l potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i
urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości
charakteryzujących elementy i układy automatyki

T1AJU08
T1A U09

K Ul2 potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary
charakterystyk statycznych i dynamicznych elementów i
układów automatyki, a także ekstrakcję podstawowych
parametrów charakteryzujących materiały, elementy oraz układy
automatyki; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie
liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć
właściwe wnioski

T1AJU07
T1AJJ08
T1AJJ10
InżA U02

K Ul3 potrafi zaprojektować proces testowania elementów, układów i
prostych systemów automatyki i robotyki

T1AJU08
T1AJJ13
InżA U02

K Ul4 potrafi sporządzić specyfikację prostych systemów automatyki
na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem
języków opisu sprzętu

T1A U14

K Ul5 potrafi projektować proste układy i systemy automatyki
przeznaczone do różnych zastosowań, w tym proste systemy
mikroprocesorowego sterowania

T1AJJ16
T1A U12

K Ul 6 potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu
dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu
lub systemu automatyki

TlAJJOl
T1AJJ16
InżA U05

K Ul 7 potrafi zaprojektować prosty obwód drukowany, korzystając ze
specjalizowanego oprogramowania

T1AJJ16
InżA U08

'*,/''



KJJ18

K_U19

K_U20

K_U21

K_U22

KJJ23

potrafi zaplanować i wykonać proces realizacji prostego
urządzenia automatyki; potrafi wstępnie oszacować jego koszty

potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych
sieciach teleinformatycznych, w szczególności przemysłowych

potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami
programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz
odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania
programów komputerowych sterujących systemem automatyki i
robotyki oraz do oprogramowania mikrokontrolerów lub
mikroprocesorów sterujących procesem automatycznego
sterowania

potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań
obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów
elektronicznych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w
tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne

stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w praktyce

potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi
służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
typowych dla automatyki i robotyki oraz wybierać i stosować
właściwe metody i narzędzia

T1A U12
T1A U16
InżAJJOó

T1A U08
T1AJJ16

T1A U07
T1AJJ09

T1A U10
InżA U03
InżA_U04

T1AJJ11

T1A U15
InżAJJO?

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

K_K02

KJC03

K_K04

K_K05

K_K06

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
(studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy)
— podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i
społecznych

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i
skutki działalności inżyniera-automatyka, w tym jej wpływ na
środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za
podejmowane decyzje

ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny,
przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania
różnorodności poglądów i kultur

ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i
ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej,
a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania
społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu —
informacji i opinii dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki i
innych aspektów działalności inżyniera-automatyka; podejmuje

T1AJC01

T1A K02
InżA_W02

T1A KOS
InżA_W03

T1A KOS
T1AJC04

T1AJC06

T1AJC07



starania, aby przekazać takie informacje
powszechnie zrozumiały

i opinie w sposób

Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia
W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych
TIA — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów
pierwszego stopnia 01,02,03 i kolejne — numer efektu kształcenia
InżA - efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich dla studiów
pierwszego stopnia 01,02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia



Załącznik nr. 3

EFEKTY KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU MECHATRONIKA

1. Przyporządkowanie kierunku do obszarów nauki
Mechatronika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych

2. Wskazanie dziedzin i dyscyplin, do których odnoszą się efekty kształcenia
Powiązany z takimi kierunkami studiów jak: budowa i eksploatacja maszyn,
mechanika, elektrotechnika, elektronika, informatyka, automatyka i robotyka,
telekomunikacja

3. Profil studiów
Ogólnoakademicki

4. Poziom studiów
Studia pierwszego stopnia

5. Forma studiów
Stacjonarne/Niestacjonarne

Symbol
efektów

kształcenia
na kierunku

mechatronika

Kierunkowe efekty kształcenia

Odniesienie
do efektów

kształcenia dla
obszarów nauk
technicznych

WIEDZA

K W01 ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę,
analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i
stosowanej, w tym metody numeryczne, niezbędne do:
1) opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, układów
elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w
nich występujących;
2) opisu i analizy działania systemów mechatronicznych, w
tym systemów zawierających układy programowalne i
niikrokontrolery;
3) syntezy elementów, układów i systemów mechatronicznych

T1A_W01
T1A_W07
InżA W01

K W02 ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, optykę,
elektryczność, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia
podstawowych zjawisk fizycznych występujących w
elementach i układach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu

T1A W01

K W03 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w
zakresie systemów mechatronicznych, w tym wiedzę niezbędną
do zrozumienia fizycznych podstaw działania
zrobotyzowanych systemów sterowania

T1A_W01
T1A_W03
T1A W04



K W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w
zakresie pól i fal elektromagnetycznych, w tym wiedze
niezbędną do zrozumienia działania sensorów i aktuatorów,
maszyn i napędów elektrycznych a także przewodowego i
bezprzewodowego przesyłania danych

TlA_WOł
T1A_W03
T1A W04

K W05 nabywa wiedzę dotyczącą sposobów odwzorowywania
konstrukcji, obowiązujących norm rysunku technicznego i
maszynowego, potrafi wykorzystywać programy CAD i CAE,
ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w
układach mechatronicznych

T1A_W02
T1A W07

K W06 ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw projektowania i
obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn

T1A_W02
T1A W03

K W07 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik
programowania przydatnego w praktyce inżynierskiej

T1A_W02
T1A W04

K W08 ma wiedzę w zakresie mechaniki płynów oraz zjawisk i
procesów zachodzących w maszynach cieplnych oraz
umiejętności w zakresie dokonywania prostych obliczeń
dotyczących procesów energetycznych w eksploatacji maszyn i
silników cieplnych oraz maszyn elektrycznych

T1A_W02
T1A_W04
T1A W07

K W09 ma wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci
przemysłowych oraz systemów operacyjnych, w szczególności
czasu rzeczywistego, niezbędną do instalacji, obsługi i
utrzymania narzędzi informatycznych stosowanych w
mechatronice

T1A_W02
T1A W07

K WIO ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w
zakresie zasad działania elementów wykonawczych, zasad
eksploatacji maszyn, wpływu czynników środowiskowych na
warunki pracy układów mechatronicznych

T1A_W03
T1A W04

K Wl l zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych
wielkości charakteryzujących elementy i układy automatyki
różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia
informatyczne niezbędne do analizy otrzymanych wyników

T1A_W03
T1A_W04
T1A W07

K W12 zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów
i prostych systemów mechatronicznych

T1A_W04
T1A_W05
T1A_W07
InżA W02

K W13 zna i rozumie metodykę projektowania elementów i układów
mechatronicznych, a także metody i techniki wykorzystywane
w projektowaniu; zna języki opisu sprzętu i komputerowe
narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów
mechatronicznych

T1A_W03
T1A_W05
T1A W07

K W14 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach
rozwojowych mechatroniki

T1A_W05
InżA W05



K_W15

K_W16

K_W17

K_W18

K_W19

ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i
systemów

ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia
pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna
podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności
intelektualnej oraz prawa patentowego

ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym
zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości

T1A_W06

T1A W08
InżA_W05

T1A_W10

T1A_W09

T1A_W11

UMIEJĘTNOŚCI

KJJ01

K_U02

K_U03

K_U04

KJJ05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U9

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych
źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich
interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i
uzasadniać opinie

potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować
czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi
opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający
dotrzymanie terminów

potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania
inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie
wyników realizacji tego zadania

potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację
poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego

posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym
do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart
katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń,
systemów i narzędzi informatycznych oraz podobnych
dokumentów

ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia
kompetencji zawodowych

potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a
także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania
elementów i układów mechatronicznych

potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów i
układów mechatronicznych ze względu na zadane kryteria
użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania,
koszt itp.)

potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami

T1AJJ01

T1AJJ02

T1AJJ03

T1A U03
T1AJJ04

T1A U01
T1AJJ06

T1AJJ05

T1A U08
T1AJJ09

T1A U09
T1AJJ12

T1AJJ07



programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami
komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji,
projektowania i weryfikacji elementów, układów oraz prostych
systemów mechatronicznych

T1AJJ08
T1AJJ09
InżA U01

K U10 potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i
urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych
wielkości charakteryzujących elementy i układy
mechatroniczne

T1AJJ08
T1A U09

K Uli potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary
charakterystyk statycznych i dynamicznych elementów
układów mechatronicznych, a także ekstrakcję podstawowych
parametrów charakteryzujących materiały oraz elementy
układu mechatronicznego; potrafi przedstawić otrzymane
wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich
interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski

T1AJJ07
T1AJJ08
InżA U02

K U12 potrafi zaprojektować proces testowania elementów, układów i
prostych systemów mechatronicznych oraz — w przypadku
wykrycia błędów — przeprowadzić ich diagnozę

T1AJJ08
T1AJJ13
InżA U02

K U13 potrafi sformułować specyfikację prostych systemów
mechatronicznych na poziomie realizowanych funkcji, także z
wykorzystaniem języków opisu sprzętu

T1A U14

K U14 potrafi projektować proste elementy systemów
mechatronicznych przeznaczone do różnych zastosowań,

T1AJJ16
T1A U12

K U15 potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w
celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego
układu lub systemu

T1AJJ01
T1AJJ16
InżA U05

K U16 potrafi zaprojektować prosty element systemu, korzystając ze
specjalizowanego oprogramowania

T1AJJ16
InżA U08

K U17 potrafi zaplanować proces realizacji prostego elementu
systemu mechatronicznego; potrafi wstępnie oszacować jego
koszty

T1A_U12
T1AJJ16
InżA U06

K U18 potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować
zaprojektowany układ lub prosty system mechatroniczny

T1A U16

K U19 potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych
sieciach teleinformatycznych, w szczególności przemysłowych

T1AJJ08
T1A U16

K U20 potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami
programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz
odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania
programów komputerowych sterujących systemem
mechatronicznym

T1A_U07
T1A U09

K U21 potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań
obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów

TIAJJIO
InżA U03



KJJ22

KJJ23

mechatronicznych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w
tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne

stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi
służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
typowych dla mechatroniki oraz wybierać i stosować właściwe
metody i narzędzia

InżA_U04

T1AJJ11

TIA U15
InżA_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
(studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe,
kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i
społecznych

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i
skutki działalności inżyniera-mechatromka, w tym jej wpływ
na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za
podejmowane decyzje

ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny,
przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania
różnorodności poglądów i kultur

ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i
ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane
zadania

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej,
rozumie potrzebę formułowania i przekazywania
społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu —
informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i
innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika;
podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w
sposób powszechnie zrozumiały

T1A_K01

T1A K02
InżA_W02

T1A KOS
InżA_W03

T1A KOS
T1AJC04

T1AJC06

T1A_K07

Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia
W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych
TIA — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów
pierwszego stopnia 01, 02,03 i kolejne — numer efektu kształcenia
InżA - efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich dla studiów
pierwszego stopnia 01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia
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