
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

M856 - Rachunek macierzowy i tensorowy w mechanice 
komputerowej 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + C9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Podstawy programowania, Podstawy teorii 
sprężystości 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi elementami rachunku 
wektorowego, macierzowego i tensorowego oraz zdobycie umiejętności w zakresie metod 
analitycznych i komputerowych ich stosowania. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach oraz ćwiczeniach, grupowe 
przygotowanie i prezentacja zadanych problemów z wykorzystaniem wzorcowych programów 
komputerowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na co najmniej 75% zajęć oraz 
zaliczenie kolokwiów  
Ocena ko ńcowa: grupowa prezentacja rozwiązania zadanego problemu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Algebra i analiza wektorów: skalary i wektory, pojęcie wektora, działania na wektorach, 
podstawowe działania na wektorach, transformacje wektora, różniczkowanie i całkowanie 
wektorów. Algebra macierzy: pojęcie macierzy, podstawowe działania na macierzach,  
odwracanie macierzy, wyznacznik macierzy, macierze ortogonalne, transformacja macierzy 
przez obrót, wartości i wektory własne macierzy. Algebra i analiza tensorów: pojęcie tensora, 
macierz reprezentacji tensora, podstawowe działania na tensorach, tensory symetryczne i 
antysymetryczne, tensor metryczny i jego własności, pochodna absolutna tensora, symbole 
Christoffela, składowe fizyczne tensora. 
Ćwiczenia  
Przykłady wektorów w mechanice i ich implementacja komputerowa. Iloczyny: skalarny, 
wektorowy, mieszany. Przykłady działań na wektorach w mechanice i ich implementacje 
komputerowe. Geometria krzywych. Funkcje pola wektorowego: gradient, dywergencja, 
rotacja. Komputerowa implementacja odwracania macierzy oraz obliczania jej wyznacznika. 
Algorytmy transformacji macierzy przez obrót oraz obliczania wartości i wektorów własnych 
macierzy. Przykłady tensorów w mechanice oraz działań na nich. Podstawowa forma 
kwadratowa powierzchni. Przykłady zastosowania pochodnej absolutnej tensora, symboli 
Christoffela oraz składowych fizyczne tensora w mechanice ośrodków ciągłych. 

Literatura podstawowa    
[1] Karaśkiewicz E.: Zarys teorii wektorów i tensorów, PWN, W-wa, 1971. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Fung Y.C.: Podstawy mechaniki ciała stałego, PWN, 1969. 
[2] Synge J.L., Schild A.: Rachunek tensorowy, PWN, W-wa, 1964. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M−1) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M857 – Praktyka programowania 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń 
I 
I 

1 
2 

W15 + Lk15 
W15 + Lk15 

2 
2 

Niestacjonarne – II stopie ń 
I 
I 

1 
2 

W9 + Lk9 
W9 + Lk9 

2 
2 

 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Podstawy programowania, Informatyka 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie struktur danych, budowa i ocena algorytmów 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych; samodzielna praca w 
środowisku programistycznym  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium przez stworzenie 
samodzielnych programów realizujących wskazane algorytmy; obecność na wykładach 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe struktury danych (graf, drzewo, stóg, lista, kolejka, stos). Budowa i analiza 
algorytmów. Problemy wyszukiwania i sortowania. Algorytmy rekurencyjne i iteracyjne. 
Derekursywacja. Ocena algorytmów. Dynamiczne struktury informacyjne. Programowanie 
liniowe, proceduralne, modularne, obiektowe. Klasyfikacja języków programowania. 
Podstawowe informacje o językach: Fortran, C++, Perl, PHP, Visual Basic (składnia, 
semantyka). Typy zmiennych, typy danych (tablica, rekord). Operatory arytmetyczne, 
logiczne, relacyjne, teoriomnogościowe. Wskaźnik, operacje na wskaźnikach. 
Laboratoria  
Implementacja struktury stosu, kolejki, listy. Realizacja algorytmów wyszukiwania. Realizacja 
algorytmów sortowania. Pisanie prostych programów w językach Fortran, C++. Programy w 
Maple. Skrypty dla ANSYSa, Microsoft Office. 

Literatura podstawowa  
[1] Wirth N.: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, 1983. 
[2] Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Knuth D.: Sztuka programowania, WNT 2003. 
[2] Nicholls J.E.:, Struktura języków programowania, WNT, 1983. 
[3] Aho A., Sethi R., Ullman J.: Kompilatory, WNT, 2001.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Adam Wróblewski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M858 – Stateczno ść i optymalne kształtowanie konstrukcji 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W30 + C15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W18 + C9 4 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań 

Założenia i cele przedmiotu:  zdobycie wiadomości dotyczących analizy stateczności 
konstrukcji oraz optymalizacji wytrzymałościowej konstrukcji. 

Metody dydaktyczne:  aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawdzianów, 
zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia ważona z zaliczenia z ćwiczeń i z egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia i kryteria stateczności, ujecie energetyczne. Stateczność sprężysta 
prętów prostych osiowo ściskanych, ogólne zachowanie się obciążenia, zagadnienia 
niekonserwatywne, stan pokrytyczny prętów ściskanych, pręt w ośrodku sprężystym metody 
przyblizone. Wyboczenie sprężysto-plastyczne prętów. Wyboczenie pełzające prętów. 
Przestrzenne zagadnienia utraty stateczności. Stateczność płyt kołowych i płyt 
prostokątnych. Podstawy liniowej i nieliniowej teorii stateczności powłok. Lokalne ujęcie 
stateczności powłok sprężystych. Efekt Braziera. Elementy teorii optymalizacji, kryteria, 
zmienne decyzyjne, ograniczenia, równania stanu. Klasyfikacja zmiennych decyzyjnych, 
wybrane metody optymalizacji. Optymalizacja konstrukcji przy kilku warunkach 
ograniczających. Konstrukcje równomiernej wytrzymałości w przypadku jednoosiowego i 
wieloosiowego stanu naprężenia. Optymalizacja belek zginanych przy warunkach 
sztywności. Optymalizacja prętów ściskanych z uwagi na wyboczenie. Optymalizacja z uwagi 
na stateczność pręta ściskanego o przekroju pierścieniowym. Dobór optymalnego kształtu 
przekroju dla podstawowych typów obciążeń. Optymalizacja konstrukcji w płaskim stanie 
naprężenia - tarcza wirująca.  
Ćwiczenia  
Zagadnienie stateczności Eulera. Metody przybliżone obliczania obciążeń krytycznych. 
Stateczność prętów przy ogólnym zachowaniu sie obciążenia. Wyboczenie pełzające prętów. 
Wyboczenie płyt i powłok. Optymalizacja parametryczna i wariacyjna prętów i układów 
prętowych przy różnych warunkach ograniczających. Konstrukcje równomiernej 
wytrzymałości. 
Literatura podstawowa  
[1] Timoszenko S.P., Gere J.M.: Teoria stateczności sprężystej, Arkady 1961. 
[2] Bochenek B., Krużelecki J.: Optymalizacja stateczności konstrukcji, Współczesne 

problemy, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007. 
[3] Ostwald M.: Podstawy optymalizacji konstrukcji, Wyd. Pol. Poznańskiej, Poznań 2003. 
[4] Gajewski A., Życzkowski M.: Optimal structural design under stability constraints, Kluwer 

Academic Publisher, Dordrecht-Boston-London 1988. 
[5] Życzkowski M.(ed.): Wytrzymałość elementów konstrukcyjnych, Mech. Tech. t.IX, PWN, 

Warszawa 1988. 
Literatura uzupełniaj ąca 



[1] Brandt A.M. (ed.): Kryteria i metody optymalizacji konstrukcji, PWN, W-wa 1977. 
[2] Brandt A.M. (ed.): Podstawy optymalizacji elementów konstrukcji budowlanych, PWN, W-

wa 1978. 
[3] Goldsztajn J.B., Sołomieszcz M.A.: Wariacjonnyje zadaczi statiki optimalnych 

stierżniewych sistem, Izd. Leningrad. Uniw., Leningrad 1980. 
[4] Bažant Z.P., Cedolin L.: Stability of structures. Elastic, inelastic, fracture and damage 

theories, Oxford University Press, New York – Oxford 1991. 
[5] Wolmir A.S.: Ustoicziwost deformirujemych sistem, Nauka, Moskwa 1967.  
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Jacek Krużelecki 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M859 - Wibroakustyka i wibroizolacja maszyn 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin  Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + C15 + L15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + C9 + L9 4 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Dynamika maszyn” , „Diagnostyka maszyn” 

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z teoretyczną i doświadczalną analizą 
źródeł drgań i hałasu w maszynach i podstawowymi sposobami obniżenia aktywności 
wibroakustycznej maszyn.  Zdobycie umiejętności rozwiązywania zasadniczych problemów 
wibroizolacji biernej i czynnej oraz izolacji akustycznej maszyn. 

Metody dydaktyczne:  wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem środków multimedialnych; 
metody dialogu,  heurystyczne: problemowe, praktyczne, aktywizujące indywidualnie 
i grupowo studentów biorących udział w ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie prac kontrolnych z ćwiczeń tablicowych i 
laboratoriów; zdanie egzaminu w formie pisemnej i ustnej. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna zaliczenia z laboratorium i ćwiczeń oraz egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wstępne informacje o przedmiocie, zakresie i systematyce dyscyplin WA i WI. Procesy 
wibroakustyczne w układach dyskretnych i ciągłych sprężystych. Wibroizolacja bierna sił  
a wibroizolacja przemieszczeń w układach o 1s.s. Tłumienie drgań w układach wibroizolacji. 
Własności mechaniczne różnych rodzajów wibroizolatorów. Dynamiczny eliminator drgań. 
Problemy wibroizolacji zespołów maszyn jednomasowych o wielu stopniach swobody. 
Warunki rozprzęgania drgań układów jednomasowych. Identyfikacja i modelowanie systemów 
wibroizolacji maszyn. Zadania optymalizacji wibroizolatorów biernych. Konstrukcje aktywnych 
wibroizolatorów. Sterowanie procesami wibroakustycznymi. Wybrane problemy akustyki 
maszyn. Dobór środków biernej redukcji hałasu maszyn. Metody aktywne obniżania hałasu 
maszyn.   
Ćwiczenia  
Obliczanie wielkości określających stan wibroakustyczny maszyny i jej środowiska. Estymacja 
cech, ciągłych i dyskretnych sygnałów wibroakustycznych w dziedzinie czasu. Analiza 
widmowa sygnałów wibroakustycznych. Określanie cech dynamicznych maszyn przy 
wykorzystaniu metody analizy modalnej. Obliczenia wibroizolatora biernego o zadanej 
skuteczności. Algorytm obliczeń dynamicznego eliminatora drgań. Estymacja parametrów 
regulatora PID w aplikacji UAR do wibroizolatora aktywnego.  
Laboratoria  
Pomiar poziomu natężenia dźwięku i mocy akustycznej emitowanej przez maszynę (agregat 
sprężarkowy). Identyfikacja podstawowych parametrów dynamicznych wibroizolatorów 
gumowych. Analiza własności regulowanego wibroizolatora sprężynowo-wahaczowego. 
Badanie eksperymentalne efektywności dynamicznego eliminatora drgań. Modelowanie 
komputerowe i symulacja wibroizolatorów o zadanej skuteczności, do obiektów o znanej 
charakterystyce dynamicznej. Badania doświadczalne modelu wibroizolatora aktywnego 
z magnesami neodymowymi.  

Literatura podstawowa    
[1] Cempel Cz.: Wibroakustyka stosowana, PWN, Wa-wa 1989  



[2] Goliński J.A.: Wibroizolacja maszyn i urządzeń, WNT, Wa-wa 1979 
[3] Łączkowski R.: Wibroakustyka maszyn i urządzeń, WNT, Wa-wa 1983 
[4] Świder J. red.: Wspomaganie konstruowania układów redukcji drgań i hałasu, WNT, Wa-

wa 2001 
[5] Thorby D.: Structural Dynamics and Vibration in Practice, ELSEVIER, Oxford 2008 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Batko W., Dąbrowski Z. red.: Nowoczesne metody badania procesów wibroakustycznych, 

cz. II, Wyd. Instytutu technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2006  
[2] Radkowski S.: Wibroakustyczna diagnostyka uszkodzeń niskoenergetycznych, Wyd. 

Instytutu technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2002 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Michał Prącik 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M860 - Płyty i powłoki 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W30 + C15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W18 + C9 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań 

Założenia i cele przedmiotu:  zdobycie wiedzy z zakresu liniowej teorii płyt i powłok, 
opanowanie metod analizy wytrzymałościowej sprężystych płyt i powłok. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach, opracowanie indywidualnych 
projektów i ich prezentacja. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie wykonanych 
projektów i kolokwiów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe założenia, definicje, hipotezy liniowej teorii płyt i powłok. Podstawowe równania 
liniowej teorii płyt sprężystych w układzie współrzędnych kartezjańskich. Zastosowanie 
podwójnych i pojedynczych szeregów trygonometrycznych do rozwiązywania płyt. Równanie 
płyty zginanej w biegunowym układzie współrzędnych, przykłady rozwiązań. Energia 
sprężysta płyty zginanej, metoda Ritza; metoda ortogonalizacji Bubnowa–Galerkina, metoda 
różnic skończonych, metoda elementów skończonych, przykłady zastosowania do analizy 
zginania płyt. Geometria powierzchni środkowej powłok we współrzędnych krzywoliniowych. 
Równania kinematyczne i równowagi powłok sprężystych we współrzędnych 
krzywoliniowych. Powłoki obrotowe. Powłoki bezmomentowe. Efekt brzegowy w powłokach 
obrotowych. Powłoki mało wyniosłe. 
Ćwiczenia  
Płyty prostokątne – metoda Navier’a, metoda Levy’ego rozwiązywania płyt. Metody 
przybliżone i numeryczne rozwiązywania płyt. Płyty kołowe i pierścieniowe – metoda 
pojedynczych szeregów trygonometrycznych, płyty kołowo-symetryczne. Powłoki w stanie 
błonowym. Zginanie powłok walcowych. 
Literatura podstawowa  
[1] Timoszenko S., Wojnowski-Kriger S.:Teoria płyt i powłok. Arkady 1959. 
[2] Ugural A.C.: Stresses in plates and shells. WCB Mc Graw-Hill 1999. 
[3] Kączkowski Z.: Płyty. Obliczenia statyczne. Arkady 2000. 
[4] Radwańska M.: Ustroje powierzchniowe. Podstawy teoretyczne oraz rozwiązania 

analityczne i numeryczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca  
[1] Ventsel E., Krauthammer T.: Thin plates and shells. Theory, analysis, and applications. 

Marcel Dekker, Inc. N.Y. 2001. 
[2] Flügge W.: Powłoki. Obliczenia statyczne. Arkady 1972. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Jacek Krużelecki 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M861 – Modelowanie konstytutywne materiałów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + C15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + C9 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Podstawy Teorii Sprężystości. 

Założenia i cele przedmiotu:  opanowanie zasad budowy modeli konstytutywnych 
materiałów, nabycie umiejętności matematycznego opisu zjawisk fizycznych zachodzących 
w materiałach, nabycie umiejętności rozwiązywania zagadnień mechaniki kontinuum z 
wykorzystaniem zbudowanych modeli konstytutywnych.  

Metody dydaktyczne:  wykład multimedialny, aktywny udział studentów w rozwiązywaniu 
typowych zadań na ćwiczeniach, indywidualne rozwiązanie zadań o podwyższonym stopniu 
trudności pod opieką prowadzącego. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  egzamin pisemny, egzamin ustny. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu części.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do teorii konstytutywnej, zasady modelowania konstytutywnego, aksjomaty 
obiektywności, lokalności, produkcji entropii, podstawy fizyczne zjawisk zachodzących w 
sieci krystalicznej, drgania i procesy falowe, model Debye, kwanty drgań sieci krystalicznej 
(operator Hamiltona), fonony, transport ciepła, niestabilność termodynamiczna w niskich 
temperaturach, defekty sieci krystalicznej, dyslokacje, fizyka stanów niesprężystych, 
modelowanie wieloskalowe: mikro-mezo-makro, mezoskopowy element reprezentatywny, 
podstawowe równanie konstytutywne, klasyczne modele konstytutywne dla stanów 
sprężystych i niesprężystych, modelowanie przemian fazowych, kinetyka przemiany fazowej, 
teoria homogenizacji, mikromechanizmy w modelu wielofazowego kontinuum, modelowanie 
nieciągłego płynięcia plastycznego, kinetyka zjawiska, dyslokacyjny model konstytutywny, 
modelowanie kontinuum zawierającego pola uszkodzeń, kinetyka ewolucji uszkodzeń, model 
materiału z uszkodzeniami natury mechanicznej i radiacyjnej, modele nielokalne.    
Ćwiczenia  
Sprawdzenie aksjomatów obiektywności, produkcji entropii oraz lokalności w klasycznych 
modelach konstytutywnych, analiza konsekwencji niestabilności termodynamicznej w niskich 
temperaturach, budowa modelu przemiany fazowej typu RSC-RPC, budowa modelu 
nieciągłego płynięcia plastycznego, budowa modelu kontinuum zawierającego pola 
uszkodzeń, całkowanie równań konstytutywnych w zagadnieniach skręcania prętów litych i 
zginania belek oraz w zagadnieniach dwuwymiarowych (PSN, PSO).  

Literatura podstawowa   
[1] Marsden J.E., Hughes T.J.R.: Mathematical Foundations of Elasticity, Dover Pub., 1994. 
[2] Ottosen N., Ristinmaa M.: The Mechanics of Constitutive Modelling, Elsevier 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Życzkowski M.: Combined Loadings in the Theory of Plasticity, PWN, Warszawa 1981. 
[2] Fung Y. C.: Podstawy mechaniki ciała stałego, PWN, Warszawa 1969.  
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M862 - Modelowanie komputerowe w mechanice zniszczenia 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2  

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy teorii sprężystości”, „Modele i 
metody plastyczności”, „Podstawy i modele reologii”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami mechaniki zniszczenia 
materiałów inżynierskich. Zdobycie umiejętności w zakresie metod analitycznych i 
komputerowych rozwiązywania wybranych problemów mechaniki zniszczenia materiałów 
kruchych, plastycznych oraz lepkich. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach oraz ćwiczeniach, samodzielne 
przygotowanie i prezentacja zadanych problemów inżynierskich z wykorzystaniem 
programów numerycznych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  prezentacja i zaliczenie referatu oraz kolokwium z 
podstaw teoretycznych, egzamin pisemny. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy fizyczne mechaniki zniszczenia. Matematyczny opis uszkodzeń. 
Termodynamiczne modele mechaniki uszkodzeń. Równania stanu i ewolucji uszkodzeń w 
warunkach pełzania; modele materiałów lepko-plastycznych z uszkodzeniami. Macierzowa 
postać równań konstytutywnych materiałów sprężystych z uszkodzeniami. Macierzowa 
postać przyrostowych równań konstytutywnych materiałów sprężysto-plastycznych z 
uszkodzeniami. Modelowanie uszkodzeń i zniszczenia w problemach obrotowo-
symetrycznych. Elementy mechaniki pękania, zastosowanie koncepcji nielokalnego 
kontinuum do numerycznej analizy szczeliny zastępczej. 
Ćwiczenia  
Metody analityczne i numeryczne rozwiązywania problemów mechaniki uszkodzeń w 
warunkach pełzania. Zastosowanie metody elementów skończonych i metody różnic 
skończonych do opisu rozwoju uszkodzeń w materiałach kruchych. Numeryczna analiza 
MES rozwoju uszkodzeń w materiałach sprężysto-plastycznych. Numeryczne metody analizy 
żywotności konstrukcji w warunkach zniszczenia, optymalizacja kształtu i niejednorodności z 
uwagi na czas życia lub obciążenie krytyczne, przykłady problemów mechaniki pękania. 
 

Literatura podstawowa    
[1] Skrzypek J.: Podstawy mechaniki uszkodzeń. Podręcznik, Wydawnictwo PK 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Skrzypek J. :Plasticity and Creep, Begell House CRC Press, Boca Raton, USA, 1993 
[2].Chaboche J.-L. Constitutive modelling and damage of materials and structures, CUT 

2006, KMM-NoE-IPGS L1 (Lecture Notes) 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Jacek Skrzypek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M−1) 
 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M864 – Systemy komputerowej analizy konstrukcji 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 Lk15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 Lk9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Podstawy i zastosowania inżynierskie MES 

Założenia i cele przedmiotu:  poszerzenie znajomości użytkowania komercyjnych systemów 
MES we współczesnej analizie konstrukcji inżynierskich (ANSYS WORKBENCH, ABAQUS) 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych; samodzielna praca w 
środowisku ANSYS WORKBENCH 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium przez stworzenie 
samodzielnego programu rozwiązującego wskazany problem; obecność na laboratoriach 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria  
Prezentacja komercyjnych programów MES. Praca w środowisku ANSYS WORKBENCH: 
przygotowanie i korekty modelu, dyskretyzacja (korekta automatycznie generowanych 
siatek), warunki brzegowe, analiza wyników (animacja, raporty). Samodzielne wykonanie 
prostego projektu z analizy konstrukcji. 

Literatura podstawowa  
[1] J. Zecher, F. Dadkhah, ANSYS Workbench Tutorial with Multimedia CD Release 12, SDC 

2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] K. Lawrence, ANSYS Workbench Tutorial, Schroff Development Corp. 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Adam Wróblewski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M865 - Wytrzymało ść zmęczeniowa konstrukcji i materiałów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Wytrzymałość materiałów  

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu 
wytrzymałości zmęczeniowej, metodyką opracowywania wyników badań i podstawami 
projektowania konstrukcji z uwagi na wytrzymałość zmęczeniową. 

Metody dydaktyczne: multimedialny wykład. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test wyboru. 
Ocena ko ńcowa: ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie podstawowych pojęć i definicji. Fizyczne podstawy powstawania złomów 
zmęczeniowych. Sposoby analizy naprężeń zmęczeniowych. Metody wykrywania pęknięć 
zmęczeniowych. Metodyka badań zmęczeniowych. Ogólne zasady opracowywania wyników 
badań. Metody przyśpieszone wyznaczania trwałej wytrzymałości zmęczeniowej. Analiza 
czynników wpływających na wytrzymałość zmęczeniową. Obliczenia wytrzymałościowe 
konstrukcji obciążonych cyklicznie w prostych i złożonych stanach naprężenia. Niskocyklowa 
wytrzymałość zmęczeniowa, pętle histerezy. 

Literatura podstawowa  
[1] Dyląg Z., Orłoś Z.: Wytrzymałość zmęczeniowa materiałów. WNT Warszawa 1962. 
[2] Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Obliczenia zmęczeniowe elementów maszyn. PWN 

Warszawa 1973. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kocańda S., Szala J.: Podstawy obliczeń zmęczeniowych. PWN Warszawa 1997. 
[2] Kocańda S., Kocańda A.: Niskocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa, Warszawa 1989. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Władysław Egner 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M938 - Dynamika układu człowiek-maszyna 

 

Rodzaj studiów Rok Sem.  Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   mechanika ogólna, podstawy automatyki 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, metodami 
modelowania i oceny interakcji dynamicznych układu człowiek-maszyna  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na przynajmniej 70% wykładów, 
zaliczenie laboratorium na podstawie zbiorczego kolokwium 
Ocena ko ńcowa: ocena z laboratorium 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Źródła sygnałów emitowanych przez maszyny. Przykłady drgań działających na Metody ich 
pomiaru i analizy. Ciało ludzkie jako układ biodynamiczny. Podstawowe parametry 
biomechaniczne charakteryzujące ciało ludzkie. Modele biomechaniczne ciała ludzkiego, ich 
podział i metody syntezy.  Wibracja ogólna i miejscowa. Dynamika układu siedzisko-kierowca. 
Optymalne układy wibroizolacji. Pasywne i aktywne układy wibroizolacji. Ciało ludzkie jako 
układ sterujący. Metody modelowania charakterystyk ciała ludzkiego jako układu 
biomechanicznego i sterującego. Klasyfikacja modeli  człowieka - operatora jako układu 
sterowania. Modele funkcji sterujących człowieka – operatora. Budowa układów 
symulacyjnych maszyna - człowiek operator. 
Laboratoria  
Ocena narażenia na wibracje człowieka - operatora wg wybranych kryteriów. Obliczanie 
współczynnika SEAT. Ocena intensywności wibracji miejscowej na podstawie pomiaru i norm. 
Badania doświadczalne zdolności adaptacyjnych  człowieka - operatora jako układu 
śledzącego na wybrane sygnały testowe. Badania symulacyjne pewnych aspektów dynamiki 
układu ręka - ramię przy pracy narzędziem ręcznym.  Doświadczalna identyfikacja 
parametrów układu człowiek-maszyna. Pomiar poziomu drgań  na ciele ludzkim. Metody 
klasyczne i bezkontaktowe pomiaru wibracji ciała człowieka. Analiza charakterystyk 
dynamicznych układu ręka – ramię  w dziedzinie czasu, częstotliwości i amplitudy. Wpływ 
zaburzeń wibracyjnych na reakcje dynamiczne człowieka poddanego sygnałom testowym. 

Literatura podstawowa    
[1] Książek, M.A., Modelowanie i optymalizacja układu człowiek – wibroizolator - maszyna, 

Monografia 244, Kraków 1999, Wyd. Politechniki Krakowskiej.  
[2] Control System Toolbox for use with Matlab, version 5  oraz późniejsze wersje. The 

MathWorks, 2001. 
[3] Harris, C.H., Piersol, A.G., Harris’ shock and vibration handbook , McGraw Hill Book 

Company, Inc., Fifth Edition. 
Literatura uzupełniaj ąca  
[1] Griffin, M.J., Handbook of human vibration, Academic Press, London 1990. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Marek A. Książek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M939 - Biomechanika i biomateriały 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika”, „Wytrzymałość materiałów”, 
„Materiały inżynierskie” 

Założenia i cele przedmiotu:  uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie współcześnie 
stosowanych materiałów implantacyjnych, modelowania układów mięśniowo-szkieletowych 
człowieka, modelowania konstytutywnego tkanek biologicznych oraz zastosowania symulacji 
numerycznych i metod doświadczalnych dla wybranych układów biomechanicznych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach, wykłady z wykorzystaniem technik 
multimedialnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test z wykładów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy statyki, kinematyki i dynamiki układów mięśniowo-szkieletowych człowieka. 
Biomechaniczne aspekty badań tkanki żywej. Podstawy badań wytrzymałościowych 
materiałów tkankowych. Zastosowanie metod doświadczalnej analizy naprężeń w 
biomechanice. Równania konstytutywne i modele fizyczne tkanki kostnej. Teoria 
funkcjonalnej adaptacji i modele sprężystości adaptacyjnej. Podstawy biomechaniki zderzeń. 
Biomechanika kręgosłupa i stawu biodrowego. Podstawy biomechaniki stomatologicznej. 
Symulacje numeryczne oraz analiza MES w biomechanice.  
Ogólna charakterystyka i klasyfikacja biomateriałów. Mechanizm osteointegracji. 
Biomedyczne materiały polimerowe – polimery naturalne i macierze tkankowe, polimery 
syntetyczne. Materiały metaliczne - stale stopowe odporne na korozję, stopy kobaltu, tytan i 
jego stopy. Materiały inteligentne, stopy z pamięcią kształtu. Biomateriały węglowe. Materiały 
ceramiczne: bioceramika korundowa, bioszkła, hydroksyapatyt. Biomateriały w organizmie 
człowieka – współcześnie stosowane implanty.  

Literatura podstawowa  
[1] Będziński R.: Biomechanika inżynierska. Oficyna Wyd. Polit. Wrocł., Wrocław 1997. 
[2] Marciniak J.: Biomateriały. Wyd. Polit. Śląskiej., Gliwice 2002. 
[3] Nałęcz M. (pod red.): Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 – t. 5, Biomechanika 

i Inżynieria Rehabilitacyjna, Akad. Oficyna Wyd. EXIT, Warszawa 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Tadeusiewicz R., Augustyniak P.: Podstawy inżynierii biomedycznej. Oficyna Wyd. AGH, 

Kraków 2009. 
[2] Kutz M. (ed.): Biomedical engineering and design handbook – vol.1, 2, McGraw-Hill, NY 

2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M940 – Metody ewolucyjne w optymalizacji konstrukcj i 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + Lk15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + Lk9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Stateczność i optymalne kształtowanie 
konstrukcji”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z metodami ewolucyjnym: algorytmami 
genetycznymi GA (Genetic Algorithm), algorytmem roju cząstek PSO (Particle Swarm 
Optimization). Nabycie umiejętności poprawnego formułowania zadań optymalizacji: 
nieliniowej z ograniczeniami,  wielokryterialnej, niezawodnościowej, etc. dla wybranych 
konstrukcji. Zdobycie umiejętności optymalizacji konstrukcji w ANSYS Workbench. 

Metody dydaktyczne:  prowadzący prezentuje i omawia metody i sformułowania 
optymalizacji. Studenci wykonują projekty  na indywidualnych stanowiskach komputerowych. 
Wyniki są analizowane i porównywane. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie projektów indywidualnych. 
Ocena ko ńcowa: ocena końcowa z zaliczenia projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Optymalizacja z ograniczeniami: przestrzeń poszukiwania, funkcje kary, strategie zachowania 
dopuszczalności. Optymalizacja całkowita i dyskretna. Sformułowanie zadania optymalizacji 
nieliniowej z ograniczeniami. Podstawowe pojęcia metod ewolucyjnych: populacja, funkcja 
dopasowania, parametry sterujące, kryteria doboru i mechanizmy adaptacyjne.  Algorytmy 
genetyczne, algorytm roju cząstek. Ogólność algorytmu a szybkość działania. Metody 
ewolucyjne a metody gradientowe. Przeszukiwanie lokalne a przeszukiwanie globalne. 
Kryteria zatrzymania obliczeń. Zbieżność rozwiązania. Analiza wrażliwości. 
Laboratoria  
Utworzenie projektu i przeprowadzenie obliczeń w ANSYS Workbench. Import modelu do  
ANSYS Workbench. Zastosowanie algorytmów GA, PSO w optymalizacji konstrukcji.  
Rozwiązanie zadań optymalizacji dla wybranych konstrukcji nieliniowych geometrycznie i 
materiałowo: ram, krat, powłok, etc. w sformułowaniu całkowitym i dyskretnym. Porównanie 
wyników obliczeń dla różnych metod optymalizacji i ustawień parametrów sterujących. 
Weryfikacja poprawności wyników. Analiza wrażliwości. Tworzenie raportów. 

Literatura podstawowa  
[1] Bochenek B. ,Krużelecki J.: Optymalizacja stateczności konstrukcji - współczesne 

problemy, Wydaw. PK, Kraków 2007. 
[2] Michalewicz Z.: Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs, Springer-

Verlag, Berlin Heidelberg 1996. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Z.P. Bazant and L. Cedolin, Stability of structures, Oxford University Press, New York-

Oxford 1991. 
[2] Haftka R.T., Gurdal Z.: Elements of structural optimization, Kluwer Ac. Pub. 1989. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Paweł Foryś 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 



 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M941 – Programowanie obiektowe  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + Lk15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + Lk9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Podstawy programowania, Informatyka 

Założenia i cele przedmiotu:  opanowanie podstaw języków programowania obiektowego 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych; samodzielna praca w 
środowisku programistycznym  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium przez stworzenie 
samodzielnego programu realizującego w języku C++ wskazane algorytmy oraz skryptów dla 
programów typu Office ; obecność na wykładach 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Programowanie obiektowe: terminologia. Typy, operatory, sterowanie. Struktury danych. 
Klasy: interfejs, składowe i metody. Obsługa wyjątków. Konwersje. Wzorce. Dziedziczenie. 
Polimorfizm. Visual Basic – skrypty dla programów Microsoft Orfice, CorelDraw, itp. 
Laboratoria  
Poznanie środowiska pracy (C++, Visual Studio). Tworzenie programów w języku C++. 
Proste klasy autonomiczne, konstrukcja, destrukcja. Klasy autonomiczne, przeciążanie 
operatorów, konstruktor kopiujący. Klasy autonomiczne o zmiennej strukturze, strumienie. 
Dziedziczenie i agregacja. Funkcje wirtualne. Hierarchie klas. Obsługa błędów, wyjątki. 
Szablony. 
Realizacja przydzielonych projektów 

Literatura podstawowa  
[1] Wirth Niklas, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, 1983. 
[2] Grębosz Jerzy, Symfonia C ++ Standard, Editions 2000 Kraków, 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Zboś Danuta, Podstawy programowania w C : podręcznik dla studentów wyższych szkół 

technicznych, PK, Kraków 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Adam Wróblewski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 
 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

M942 – Obiektowo orientowane modelowanie systemów 
mechanicznych  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + Lk15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + Lk9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Praktyka programowania”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z metodami opisu matematycznego i 
numerycznego wybranych zagadnień mechaniki technicznej. Zdobycie umiejętności 
projektowania aplikacji modelujących zagadnienia mechaniczne w technice programowania 
obiektowo orientowanego OOP (Object Oriented Programming). Doskonalenie praktyki 
implementacji w języku C++. 

Metody dydaktyczne:  prowadzący prezentuje i omawia etapy modelowania wybranych 
zagadnień mechanicznych w technice OOP. Studenci samodzielnie implementują, kompilują i 
debugują prezentowany kod na indywidualnych stanowiskach komputerowych. Wymiana 
spostrzeżeń odnośnie stabilności działania programu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie projektów indywidualnych. 
Ocena ko ńcowa: ocena końcowa z zaliczenia projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Przypomnienie podstawowych pojęć programowania obiektowego OOP: klasa, enkapsulacja, 
dziedziczenie, polimorfizm, funkcja wirtualna. Metody projektowania programów techniką 
OOP: analiza zachowań obiektów, obserwacja obowiązków systemu. Weryfikacja 
poprawności projektu: tabela relacji, graf współpracy. Istotne aspekty opisu świata 
rzeczywistego za pomocą obiektów - zapewnienie zasad: uogólnienia (generality), wtórnego 
użycia (reusability) i rozszerzalności (extensibilty). Modele wybranych zagadnień 
mechanicznych. Podstawy tworzenia animacji. Korzystanie z biblioteki klas. Środowisko 
programistyczne Microsoft Visual Studio. 
Laboratoria  
Utworzenie projektu OOP modelującego układ kul bilardowych: wyodrębnienie klas, metod i 
właściwości, określenie relacji i współpracy pomiędzy obiektami. Weryfikacja poprawności 
modelu. Mechanika zderzenia: równania wektorowe. Praca w środowisku Microsoft Visual 
Studio: implementacja modelu, debugowanie i weryfikacja kodu. Testowanie działania 
programu. 

Literatura podstawowa  
[1] Grębosz J.: Symfonia C++. Oficyna Kallimach, Kraków 1996. 
[2] Petzold Ch.: Programming Windows. Microsoft Press 1998. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Stasiewicz A.: C++ ćwiczenia zaawansowane. Helion, Gliwice 2005. 
[2] Yang D.: C++ and object-oriented numeric computing for scientists and engineers. 

Springer-Verlag, New York 2001. 
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przedmiotu M866 – Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 S30 4 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 S18 4 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zaliczenie II semestru. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z wymaganiami dotyczącymi realizacji 
prac dyplomowych i obowiązującą dokumentacją. zapoznanie studentów z wymaganiami 
dotyczącymi realizacji prac dyplomowych i obowiązującą dokumentacją. Przedstawienie 
problematyki wybranych prac dyplomowych i rozszerzenie widomości z różnych dziedzin 
obejmujących tematykę dyplomów. 

Metody dydaktyczne:  aktywne uczestnictwo w seminariach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  aktywne uczestnictwo w seminariach, obecność 
co najmniej na 70% seminariów, wygłoszenie referatu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z referatu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminaria  
Wymagania formalne dotyczące formy i treści prac dyplomowych oraz terminarz realizacji i 
obron prac dyplomowych. Referowanie przez dyplomantów wykonanych części prac 
dyplomowych oraz prac innych autorów związanych z tematyką realizowanych dyplomów.  
Literatura   
Adekwatna do tematyki prezentacji  i realizowanej przez każdego z uczestników seminarium 
pracy dyplomowej. 
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