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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

                               B001 -  Język angielski 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C30 
C30 
C30 
C30 

1 
1 
1 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C18 
C18 
C18 
C18 

1 
1 
1 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  sem.1- zaliczenie wstępnego testu kwalifi-
kacyjnego; sem.2 – zaliczenie semestru 1 z j. angielskiego; sem.3 – zaliczenie sem.2; sem.4 
– zaliczenie sem.3.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  rozszerzenie i utrwalenie materiału gramatyczno leksykalne-
go. Opanowanie swobodnej komunikacji i rozumienia ze słuchu oraz tekstów pisanych z 
uwzględnieniem tekstów technicznych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach, przygotowywanie prac domowych, 
samodzielne opracowanie 4 tekstów oryginalnych, tzw. lektur. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie testów (forma pisemna) i lektur (forma 
ustna). 

Ocena ko ńcowa:  ocena z ćwiczeń po kaŜdym semestrze. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Ćwiczenia  

Rozszerzenie materiału gramatycznego w zakresie tworzenia pytań, uŜywania czasów do 
opisywania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wykorzystywanie róŜnych form strony 
biernej, okresów warunkowych, struktury ‘wish’, mowy zaleŜnej, a takŜe wyraŜeń zawierają-
cych ‘gerunds’, ’infinitives’, past modals, ‘would rather’, ‘had better’, ‘used to’, ‘be used to’, 
‘have sth done’. Materiał leksykalny w oparciu o tematy dotyczące cech osobowości, mody, 
uczuć, transportu, etc. Określanie znaczenia słów w kontekście, rozpoznawanie słów często 
mylonych, poznanie kolokacji. Przygotowanie do samodzielnego czytania tekstów oryginal-
nych ze zrozumieniem, rozwinięcie słownictwa specjalistycznego w oparciu o teksty tech-
niczne i wykorzystywanie go w konwersacji, prezentacji itp. 
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Literatura podstawowa  

[1] Oxenden C., Latham-Koenig Ch.; New English File Upper-intermediate. OUP, 2008. 

[2] Gawryła D.; Mechanical Engineering. Reading in English made easy. Wyd. PK, Kraków 
2008. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Wójcik K.; Mechanical Engineering. Reading in English made easy – teksty do słuchania. 
Wyd. PK,  Kraków 2011. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr ElŜbieta Han-Wiercińska 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (O-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu B001 - Język niemiecki 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C 30 
C 30 
C 30 
C 30 

1 
1 
1 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C 18 
C 18 
C 18 
C 18 

1 
1 
1 
2 

 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: kurs języka niemieckiego w ramach 
szkoły średniej. Zaliczenie semestru; 2,3,4 uwarunkowane jest zaliczeniem semestru: 
1,2,3 . 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumie-
niem głównych wątków. Rozwijanie umiejętności wyraŜania własnego zdania na tematy 
znane. Uzyskanie takiego poziomu, aby student mógł swobodnie brać udział  
w sytuacjach Ŝycia codziennego. Czytanie tekstów na temat zdrowia, wyglądu i diety. Słu-
chanie komunikatów na lotnisku i w mieście. Wypełnianie formularzy. Rozmowa telefo-
niczna. Rezerwacja hotelu. Redagowanie prostych tekstów np. Ŝyciorys, przebieg dnia, 
ulubione danie. Doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się w róŜnych 
sytuacjach. Budowanie umiejętności zrozumienia przekazu w tekstach specjalistycznych. 
Porozumiewanie się w tematyce związanej z kierunkiem studiów. 

Metody dydaktyczne: aktywny udział w zajęciach, samodzielne przygotowanie  
i prezentacja lektury. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywne wyniki sprawdzianów przeprowa-
dzanych w czasie semestru / obejmujących materiał gramatyczny oraz leksykalny przera-
biany na zajęciach. Pozytywny wynik testu końcowego. Aktywne uczestnictwo w zaję-
ciach. 

Ocena ko ńcowa : średnia waŜona ocen z kolokwiów (0.7) i odpowiedzi (0.3) – po kaŜdym 
semestrze. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Ćwiczenia  

Czytanie prostych tekstów w prasie na tematy ogólne. Rozumienie ogłoszeń np. mieszka-
niowych lub o wyjazdach urlopowych. Rozumienie prostych komunikatów oraz tworzenie 
prostych tekstów np. przedstawianie się, relacja z urlopu lub opis mieszkania.  

Materiał gramatyczny: Utrwalanie znajomości struktur gramatycznych, uzyskanej w szko-
le, czasy, strony, rekcja, szyk. 

Czytanie tekstów na temat zdrowia, wyglądu i diety. Słuchanie komunikatów na lotnisku  
i w mieście. Wypełnianie formularzy. Rozmowa telefoniczna. Rezerwacja hotelu. Reda-
gowanie prostych tekstów np. Ŝyciorys, przebieg dnia, ulubione danie. 
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Materiał gramatyczny: zdania podrzędne, rozszerzona przydawka, tryb przypuszczający, 
imiesłowy. 

Praca z tekstami specjalistycznymi, ćwiczenie wypowiedzi na temat związany  
z kierunkiem studiów np. wymienianie zalet i wad, porównywanie oraz opisywanie.  

Materiał gramatyczny: ćwiczenie struktur charakterystycznych dla tekstów fachowych: 
strona bierna, rozszerzona przydawka, zdania warunkowe, rzeczowniki złoŜone. 

Literatura podstawowa  

[1] TANGRAM aktuell 2 ( L 1-4, 5-8). Max Hueber Verlag 2006. 

[2] Guzik D.; Alles digital. Textsammlung & Übungen. Wyd. PK, Kraków 2002. 

Literatura uzupełniaj ąca   

[1] Sage und Schreibe. Ernest Klett International, Stuttgart 2002. 

[2] Klipp und Klar. Ernst Klett International, Stuttgart 2004. 

[3] Materiały własne nauczyciela. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Mgr Dariusz Guzik 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (O-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

                               B001 - Język rosyjski 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C30 
C30 
C30 
C30 

1 
1 
1 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C18 
C18 
C18 
C18 

1 
1 
1 
2 

 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  dla semestrów 2, 3 i 4 uzyskanie zaliczenia 
z poprzedniego semestru nauki języka. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  rozszerzenie i utrwalenie materiału gramatyczno leksykalne-
go. Opanowanie swobodnej komunikacji i rozumienia ze słuchu oraz tekstów pisanych z 
uwzględnieniem tekstów technicznych. 
Metody dydaktyczne:  ćwiczenia praktyczne; metody: podająca, problemowa, eksponująca, 
praktyczna. (Czytanie tekstów, ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne, ćwiczenia leksykalne, 
wypowiedzi ustne i pisemne (twórcze i odtwórcze), ćwiczenie rozumienia ze słuchu). 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie testów i lektur (samodzielne opracowa-
nie 4 tekstów oryginalnych – semestry 2, 3, 4), zaliczanie prac cząstkowych w czasie trwania 
lektoratu, aktywny udział w zajęciach, obecność. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna z w/w ocen po kaŜdym semestrze. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Ćwiczenia  
Stopniowe rozszerzenie materiału gramatycznego w zakresie tworzenia pytań, uŜywania 
czasów do opisywania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wykorzystywanie róŜnych 
form strony biernej, mowy zaleŜnej. Materiał leksykalny w oparciu o tematy dotyczące cech 
osobowości, uczuć, transportu, umiejętność opisania najbliŜszego otoczenia i wypowiadania 
się na temat codziennych problemów etc. Określanie znaczenia słów w kontekście, rozpo-
znawanie słów często mylonych, poznanie kolokacji. Przygotowanie do samodzielnego czy-
tania tekstów oryginalnych ze zrozumieniem, rozwinięcie słownictwa specjalistycznego w 
oparciu o teksty techniczne i wykorzystywanie go w konwersacji, prezentacji itp. 

Literatura podstawowa    

[1] Granatowska H., Danecka I.; Как дела 1, 2, 3. PWN, Warszawa 2007. 
[2] Pado A.; Start.ru 1. WSiP, Warszawa 2006. 
[3] Pado A.; Start.ru 2. WSiP, Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniaj ąca   

[1] Dziewanowska D.; Грамматика без проблем. WSiP, Warszawa 2005. 
[2] Teksty specjalistyczne – wybór z aktualnych artykułów dostępnych w Internecie. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Dorota Duchnowska 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (O-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B001 - Język francuski 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C30 
C30 
C30 
C30 

1 
1 
1 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C18 
C18 
C18 
C18 

1 
1 
1 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  kurs języka francuskiego w ramach szkoły 
średniej. Sem.1- zaliczenie wstępnego testu kwalifikacyjnego; Sem.2 – zaliczenie semestru 1 
z j. francuski; Sem.3 – zaliczenie sem.2; Sem.4 – zaliczenie sem.3; Sem.5 --zaliczenie 
sem.4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  utrwalenie i rozwijanie nabytych umiejętności gramatyczno-
leksykalnych. Opanowanie swobodnej komunikacji i rozumienia ze słuchu oraz tekstów pisa-
nych z uwzględnieniem tekstów technicznych. 

Metody dydaktyczne:  metoda komunikacyjna oparta na realizacji prostych, jasno określo-
nych zadań. RóŜnorodność i aktualność poruszanych tematów, odwoływanie się do świado-
mego uczenia się i interaktywności. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  aktywne uczestnictwo w zajęciach, sprawdziany 
obejmujące realizowany materiał. Zadania domowe. Sprawozdanie z lektury. 

Ocena ko ńcowa:  po kaŜdym semestrze średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Ćwiczenia  

Rozumienie i tworzenie prostych przekazów ustnych na tematy związane z Ŝyciem codzien-
nym: szukanie mieszkania, zwiedzanie, zdobywanie i udzielanie informacji, turystyka, ustala-
nie reguł, udzielanie rad, wydawanie poleceń, relacjonowanie doświadczeń i wydarzeń, wy-
raŜanie przczyny, celu, wątpliwości i pewności, rozumienie prostych tekstów informacyjnych 
tworzenie krótkich tekstów opisowych, rozumienie prostych materiałów specjalistycznych 
Doskonalenie technik rozumienia oraz róŜnych technik czytania. Materiał gramatyczny: opa-
nowanie podstawowych zagadnień gramatycznych: rzeczownik i jego rodzajnik (articles déf-
inis, indéfnis, contractés et démonstratifs, les possessifs; pronoms toniques et atones, fémin-
in et pluriel des noms et adjectifs); czasownik i czasy opisujące teraźniejszość, przeszłość i 
przyszłość (présent, futur proche, futur simple, passé composé, imparfait, impératif); condi-
tionnel de politesse, conditionnel passé, zdania warunkowe, promons et adjectifs idéfinis 
(personne, rien, même, assez, different), adverbes (trop, pas, assez), wyraŜanie ilości (artic-
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les partitifs), konstrukcje „il faut”, „il y a”, tworzenie pytań, zdania przeczące, wyraŜanie przy-
czyny, celu, konsekwencji, porównania, nominalizacja, strona bierna, complément objet 
direct et indirect. 

Literatura podstawowa  

[1] Girardet J.; Campus 1 i 2. CLE International 2004.  

[2] Cahier d’exercices 1 i 2 . CLE International. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] „Français.com” méthode de français professionnel et des affaires. CLE International. 

[2] Teksty specjalistyczne zaczerpnięte z Internetu – opracowania własne nauczyciela. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Maria Derejska 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (O-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B003 - Technologie informacyjne 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 1 1 W15 + Lk15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń 1 1 W15 + Lk15 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozu-
mianymi technologiami informacyjnymi zarówno teoretyczne poprzez wykłady, jak i na dro-
dze realizacji zadań praktycznych na laboratoriach komputerowych. 

Metody dydaktyczne:  multimedialny wykład zarówno informacyjny, jak równieŜ i problemo-
wy, aktywizujący studentów, udział studentów w zajęciach laboratoryjnych pozwalających na 
nabycie umiejętności praktycznych związanych z obsługa komputera w zaawansowanym 
stopniu poprzez realizację ćwiczeń w oparciu o przygotowane do zajęć skrypty, a następnie 
sporządzenie przez studenta sprawozdania. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  warunkiem zaliczenia laboratorium jest obecność 
na wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kaŜdego z realizowanych w ra-
mach laboratorium projektów. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest obecność na 
minimum 70% zajęć i pozytywna ocena z testu. 

Ocena ko ńcowa: średnia waŜona (Z) ocen z laboratorium (L) oraz testu z wykładów (W). 
 Z = L x 0.75 + W x 0.25. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Pojęcie technik informacyjnych i ich przydatności w pracy inŜyniera. Istota działania kompu-
tera: integracja warstwy logicznej (logika matematyczna) i elektronicznej (tranzystor – bramki 
logiczne – układy scalone). Sprzęt i podstawowe funkcje oprogramowania. Architektura 
komputera oraz uŜytkowe urządzenia peryferyjne – funkcje uŜytkowe. Systemy operacyjne i 
oprogramowanie uŜytkowe. Sieci komputerowe: rodzaje sieci, model OSI, usługi sieciowe. 
Korzyści i zagroŜenia związane z korzystaniem z sieci komputerowych. Podstawy technik 
multimedialnych: przetwarzanie obrazów – grafika rastrowa i wektorowa, animacja. Bazy da-
nych: modele, schematy logiczne i fizyczne, diagramy ER, podstawowe przykłady zastoso-
wań. 

Laboratoria  

Aplikacje uŜytkowe MS Office: Word, Excel, Power Point, Access. Współpraca oraz komuni-
kacja pomiędzy aplikacjami. Elementy języka Visual Basic for Application wzbogacające 
aplikacje pakietu MS Office o automatyczne, zdefiniowane przez uŜytkownika automatyczne 
procedury. Grafika wektorowa i rastrowa. Przetwarzanie obrazów cyfrowych: podstawowe fil-
tracje, maski, fotomontaŜ. Wykorzystanie obrazu w dokumentach drukowanych oraz prezen-
tacjach multimedialnych. Podstawy języka HTML z elementami CSS i PHP. Tworzenie pro-
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stych stron internetowych. Korzystanie z baz danych. 

Literatura podstawowa  
[1] Karpisz D., Wojnar L.; Podstawy informatyki. Wyd. PK, Kraków 2005. 
[2] Meyer E.; CSS Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Helion,  Gliwi-

ce 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Musciano C., Kennedy B.; HTML i XHTML. Przewodnik encyklopedyczny. Helion, Gliwice 

2001. 
[2] Kurose J. F.; Sieci komputerowe: od ogółu do szczegółu z Internetem w tle. Wyd. Helion, 

Gliwice 2006. 
[3] Biernat J.; Architektura komputerów.  Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Aneta Gądek - Moszczak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa przed-
miotu 

B004 - Ochrona własno ści intelektualnej 

 

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

Stacjonarne – I stopnia I 1 W15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami związanymi z problematyką ochrony własności intelektualnej oraz własności 
przemysłowej. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  pisemny test zaliczeniowy. 

Ocena ko ńcowa: ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Pojęcie własności intelektualnej. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego. Twórcy 
i współtwórcy jako podmioty praw autorskich. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwo-
lony uŜytek utworów chronionych. Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych. Status 
prawny prac dyplomowych, programów komputerowych, baz danych. Obrót cywilnoprawny w 
zakresie prawa autorskiego. Naruszenie praw autorskich. Własność przemysłowa: wynalazek, 
wzór uŜytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia 
układów scalonych. Nabycie patentu na wynalazek. Prawo ochronne na wzór uŜytkowy. Pra-
wo z rejestracji wzoru przemysłowego i topografii układów scalonych. Prawo ochronne na 
znak towarowy. Ochrona prawna własności przemysłowej. 

Literatura podstawowa  

[1] Kurzępa B. E.; Ochrona własności intelektualnej. Zarys problematyki. TNOiK, Toruń 2010. 
[2] Golat R.; Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wyd. C. H. BECK, Warszawa 2006. 
[3] Sieńczyło-Chlabicz J.; Prawo własności intelektualnej. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 z późniejszymi zmianami. Dz. 

U. z 2000 r. nr. 80, poz. 904. 
[2] Ustawa prawo własności przemysłowej z 30.06.2000 r. z późniejszymi zmianami. Dz. U. z 

2003 r. nr. 119, poz. 1117. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Maria Talaga 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa przed-
miotu 

B005 - Prawo krajowe i mi ędzynarodowe 

 

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

Stacjonarne – I stopnia I 2 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W9 1 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa krajowego 
i międzynarodowego związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  pisemny test zaliczeniowy. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego – czynności prawne, źródła zobowiązań, umowy. 
Elementy prawa karnego – wykroczenia przestępstwo, wina, kara. Prawo administracyjne –
prawne formy działania administracji, postępowanie administracyjne. Zadania organów admi-
nistracji w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa. Prawna ochrona ludności w świetle 
prawa międzynarodowego. Regulacje prawne krajowe i unijne w zakresie ekologii i na wypa-
dek awarii i katastrof chemicznych. Prawne aspekty ochrony przed poŜarami, powodziami, 
awariami, katastrofami budowlanymi oraz materiałami radioaktywnymi. Prawo ochrony śro-
dowiska. Prawo bezpieczeństwa pracy – bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, 
choroby zawodowe. Elementy prawa informatycznego i telekomunikacyjnego. Organizacja 
i funkcjonowanie organizacji pozarządowych. 

Literatura podstawowa   

[1] Goettel M. (red.); Prawo cywilne w zarysie. Zakamycze, Kraków 2003. 
[2] Flis M., Snarski T.; Prawo karne. Repetytorium. Wolters Kluwer, Warszawa 2010. 
[3] Ura E.; Prawo administracyjne. LexisNexis, Warszawa 2010. 
Literatura uzupełniaj ąca  
[1] Paczulski R.; Ochrona środowiska. Oficyna Wyd. BRANTA, Warszawa–Bydgoszcz 2008. 
[2] Lisiecki M.; Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. ŁośGraf, Warszawa 2011. 
[3] Kawałek K., Rogalski M.; Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Wolters Kluwer,  War-

szawa 2010. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Maria Talaga 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B006 - Psychologia i socjologia pracy 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W18 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi teoriami socjologii współcze-
snej, metodami i technikami badań. Zdobycie umiejętności zastosowania wyuczonych treści 
do rozwiązywania problemów praktycznych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach wykładowych, przygotowanie samodziel-
nego opracowania wybranej koncepcji socjologicznej.  

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

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Jednostka i społeczeństwo. Człowiek jako element struktury społecznej – normy, wartości 
i zwyczaje. Teoria grup społecznych. Rodzaje grup społecznych i ich funkcje. Psychospo-
łeczne zasady efektywnej pracy w odmiennych grupach społecznych i róŜnych społeczno-
ściach. Społeczna potrzeba sukcesu i samorealizacji zawodowej. Techniki „employeeship”. 
Zachowania potęgujące inicjatywę, kreatywność i odpowiedzialność w miejscu pracy. Testy 
predyspozycji pracowniczych i wykresy motywacyjne – metoda T. Hendriksona. Teorie roli 
kierowniczej, koncepcje wypalania się kierowników. Rynek pracy – umiejętności autokreacji, 
aktywne poszukiwanie pracodawcy. Społeczna specyfika zawodu inŜyniera.  

Literatura podstawowa  

[1]  Sztompka P.; Socjologia. Wyd. Znak, Kraków 2004. 
[2]  Turner J.; Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1998. 
[3]  Aronson E.; Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa 2005. 
[4]  Garratt T.; NLP zwycięzców. Helion, Gliwice 2009. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1]  Robbins S.; Zasady zachowania w organizacji. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001. 
[2]  Chmiel N. (red.); Psychologia pracy i organizacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-

ne, Gdańsk 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Marek Pyka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B007 – Ergonomia i fizjologia w bezpiecze ństwie pracy 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + L9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  podstawowe wiadomości z fizyki i matema-
tyki.  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami ergonomii z elementami fizjolo-
gii człowieka. 
Metody dydaktyczne:  obecność na podstawie 70% wykładów, aktywny udział w zajęciach 
laboratoryjnych. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie sprawozdań; 
test z wykładów. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z laboratorium oraz testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe i określenia. Człowiek a środowisko. Percepcja bodźców wzrokowych 
i słuchowych. Fizjologia pracy. Zagadnienia biomechaniki. Wybrane czynniki zagroŜeń 
w środowisku pracy: drgania mechaniczne, hałas, promieniowanie optyczne, mikroklimat go-
rący i zimny. Wybrane zagadnienia ergonomii na stanowiskach pracy. Ergonomia kabin ope-
ratorów dla maszyn i urządzeń mobilnych. 
Laboratoria  
Badanie komfortu cieplnego na typowych stanowiskach pracy. Badanie komfortu akustycz-
nego w kabinie operatora. Pomiary i analiza drgań na stanowisku pracy. Pomiary i analiza 
oświetlenia na stanowiskach pracy. Testy psychofizjologiczne. 
Literatura podstawowa  
[1] Engel Z.; Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa 1993. 
[2] Fanger P.O.; Komfort cieplny. Arkady, Warszawa 1974. 
[3] Koradecka D. (red.); Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Puzyna Cz.; Zwalczanie hałasu w przemyśle. WNT, Warszawa 1974. 
[2] Polskie Normy (zakres dotyczący pomiaru drgań, hałasu, komfortu cieplnego na stanowi-

sku pracy.) 
[3] Strony internetowe: http://www.wypadek.pl/, http://www.ciop.pl/ 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zygmunt Dziechciowski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

 B101 -  Matematyka 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 
I 
I 

1 
2 

W30 + C30 
W30 + C30 

9 
7 

Niestacjonarne – I stopie ń 
I 
I 

1 
2 

W30 + C30 
W15 + C15 

9 
7 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  matematyka szkolna, poziom rozszerzony. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  posługiwanie się metodami matematycznymi w zakresie za-
stosowań inŜynierskich. 

Metody dydaktyczne:  wykład, ćwiczenia audytoryjne, samodzielne opanowanie części tre-
ści programowych wskazanych przez wykładowcę. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwia z ćwiczeń, egzamin po kaŜdym seme-
strze. 
Ocena ko ńcowa : ocena z egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Definicja granicy, twierdzenia o granicach, granice specjalne, definicja szeregu liczbowego, 
zbieŜność, warunek konieczny zbieŜności, szeregi naprzemienne, kryteria zbieŜności, defini-
cja liczby zespolonej, działania na liczbach zespolonych, równania algebraiczne definicja 
macierzy i działania na macierzach, definicja i własności wyznaczników, rząd macierzy, ma-
cierz odwrotna, układy równań liniowych, działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, 
mnoŜenie przez liczbę, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany), równanie pa-
rametryczne prostej, odległość punktu od prostej, odległość dwóch prostych, równanie ogól-
ne i parametryczne płaszczyzny, równanie krawędziowe prostej, odległość punktu od płasz-
czyzny, wzajemne połoŜenie prostej i płaszczyzny, krzywe stoŜkowe (informacyjnie), funkcje 
elementarne, odwzorowania, definicja granicy, twierdzenia o granicy, definicja ciągłości, 
twierdzenia o ciągłości, granice specjalne, własności funkcji ciągłej, definicja ilorazu róŜnico-
wego, definicja pochodnej, interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej, pochodne funk-
cji elementarnych, funkcja odwrotna, funkcje cyklometryczne, funkcja złoŜona, twierdzenia o 
róŜniczkowaniu, twierdzenie Rolle’a, twierdzenie  Lagrange’a,  twierdzenie  Cauchy’ego, re-
guła de l’Hospitala, pochodne wyŜszych rzędów, monotoniczność, ekstrema lokalne i abso-
lutne, wypukłość, punkty przegięcia, asymptoty, badanie przebiegu zmienności funkcji, twier-
dzenie Taylora. definicja całki nieoznaczonej i podstawowe metody całkowania, definicja cał-
ki oznaczonej, twierdzenia, zastosowanie całki oznaczonej, całka niewłaściwa, kryterium cał-
kowe zbieŜności szeregów w badaniu zbieŜności całek niewłaściwych, granica i ciągłość 
funkcji wielu zmiennych, pochodna kierunkowa, pochodne cząstkowe, róŜniczka, ekstrema, 
metoda najmniejszych kwadratów, powierzchnie stopnia drugiego, definicja i własności całki 
podwójnej i potrójnej, twierdzenie o iteracji, twierdzenie o zmianie zmiennych, równania  róŜ-
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niczkowe  zwyczajne  (informacyjnie),  równania róŜniczkowe o zmiennych rozdzielonych, 
równania liniowe, definicja całki krzywoliniowej zorientowanej i niezorientowanej, twierdzenie 
o zamianie całki krzywoliniowej na całkę oznaczoną, zastosowania, całki powierzchniowe, 
definicja, własności i sposób obliczania, zastosowanie, promień i przedział zbieŜności szere-
gów potęgowych (informacyjnie), róŜniczkowanie i całkowanie szeregów potęgowych (infor-
macyjnie), definicja pochodnej zespolonej, funkcje  holomorficzne (informacyjnie), elementy 
rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, estymacja przedziałowa, hipotezy 
statystyczne i ich weryfikacja (informacyjnie). 

Ćwiczenia  

Badanie zbieŜności ciągów z definicji, badanie zbieŜności przy wykorzystaniu granic specjal-
nych, badanie zbieŜności szeregów liczbowych z definicji i wykorzystując kryteria zbieŜności, 
zadania na działania na liczbach zespolonych i na postać trygonometryczną, obliczanie całek 
nieoznaczonych stosując podstawowe metody, zadania na działania na macierzach, oblicza-
nie wyznaczników, obliczanie rzędu macierzy, szukanie macierzy odwrotnej do danej, roz-
wiązywanie  układów  równań liniowych,  rozwiązywanie zadań dotyczących wektorów, pro-
stych i płaszczyzn, badanie granic funkcji jednej zmiennej, przykłady na badanie ciągłości, 
zadania na własności funkcji ciągłych, obliczanie pochodnych z definicji, obliczanie pochod-
nych z wykorzystaniem twierdzeń o pochodnych funkcji elementarnych, róŜniczkowanie 
funkcji złoŜonych, obliczanie granic z wykorzystaniem reguły de l’Hospitala, badanie mono-
toniczności i ekstremów, badanie wypukłości i punktów przegięcia oraz asymptot, badanie 
przebiegu zmienności funkcji,  zadania na całkę nieoznaczona i oznaczoną, obliczanie pól 
obszarów, obliczanie długości łuku i objętości bryły obrotowej, badanie zbieŜności całek nie-
właściwych, obliczanie pochodnych cząstkowych pierwszego i wyŜszych rzędów, obliczanie 
pochodnej kierunkowej, badanie ekstremów, zadania na metodę najmniejszych kwadratów, 
obliczanie całek podwójnych po prostokącie i po obszarach normalnych, obliczanie całek po-
trójnych po prostopadłościanie i po obszarach normalnych zawartych w R3, stosowanie 
zmiany zmiennych, obliczanie całek krzywoliniowych i powierzchniowych (proste przykłady), 
zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej (informacyjnie) 

Literatura  podstawowa   

[1] Bochenek J., Winiarska T.; Matematyka, cz. I. Wyd. PK, Kraków 2007. 
[2] McQuarrie D. A.; Matematyka dla przyrodników i inŜynierów, t. 1-3, PWN, Warszawa 

2005. 
[3] Krysicki W., Włodarski L.; Analiza matematyczna w zadaniach, część I-II. PWN, Warsza-

wa 2007. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Bronsztejn I. N., Siemiendiajew K. A., Musiol G., Mühlig H.; Nowoczesne kompendium 
matematyki. PWN, Warszawa 2007. 

[2] Stankiewicz W.; Zadania z matematyki dla wyŜszych uczelni technicznych, część A i B. 
PWN, Warszawa 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Lidia Skóra  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Matematyki (F-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

 B102 -  Fizyka 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W30 + C15 + L15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W30 + C15 + L15 5 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem. 1.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie umiejętności pomiaru i określania wielkości fizycz-
nych, rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie, wykorzystania praw przyrody 
w technice i w Ŝyciu codziennym. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach rachunkowych i w zajęciach laborato-
ryjnych, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i laboratorium, zdanie egzami-
nu. 

Ocena ko ńcowa : średnia waŜona ocen z ćwiczeń (0.3), laboratorium (0.3) i egzaminu (0.4). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Przedmiot i metody badawcze fizyki. Układy inercjalne i nieinercjalne. Zasady dynamiki 
Newtona. Zasady zachowania pędu, energii i momentu pędu. Pole grawitacyjne, prawa Ke-
plera. Ruch periodyczny, ruch harmoniczny, drgania tłumione i wymuszone.  Ruch falowy, 
zaleŜności energetyczne w ruchu falowym. Kinematyka i dynamika relatywistyczna, czaso-
przestrzeń. Elementy termodynamiki i fizyki statystycznej. Pole elektryczne, prawo Gaussa. 
Pole magnetyczne prądu, prawo Ampère’a. Siła Lorentza. Fale elektromagnetyczne. Odbi-
cie, załamanie, dyfrakcja, interferencja i polaryzacja światła. Przechodzenie światła przez 
granicę dielektryków. Dyspersja i absorpcja fal elektromagnetycznych. Elementy mechaniki 
kwantowej, promieniowanie ciała doskonale czarnego i efekt fotoelektryczny. Dualizm falo-
wo-korpuskularny. Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Budowa materii – cząstki elemen-
tarne. Jądro atomowe. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Elementy fizyki ciała stałe-
go, struktura pasmowa metali, półprzewodników i izolatorów. Przewodnictwo elektryczne me-
tali. Półprzewodniki i ich zastosowania w elektronice. 
Ćwiczenia  
Zastosowanie wektorów. Transformacje układów współrzędnych. Rozwiązywanie równań ru-
chu - przykłady. Zastosowania zasad zachowania pędu, energii i momentu pędu. Relatywi-
styczne prawo składania prędkości. Proste zagadnienia elektrostatyki i magnetostatyki. Dud-
nienia, interferencja fal. Fale stojące. Drgania harmoniczne, tłumione i wymuszone. Gęstość 
prawdopodobieństwa i unormowanie funkcji falowej, zastosowanie równania Schrödingera 
do prostych zagadnień mechaniki kwantowej. 
Laboratoria  
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego. Badanie drgań tłu-
mionych wahadła torsyjnego. Wyznaczanie modułu Younga i modułu sztywności. Pomiar 
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napręŜeń przy pomocy tensometru oporowego. Wyznaczanie współczynnika lepkości dyna-
micznej cieczy. Transport i wymiana ciepła. Badanie pola elektrycznego metodą wanny elek-
trolitycznej. Badanie pola magnetycznego przy uŜyciu hallotronu. Analiza spektralna gazów. 
Dyfrakcja i interferencja światła lasera. Pomiar współczynnika absorpcji promieniowania. 
Literatura podstawowa    
[1] Halliday D. , Resnick R., Walker J.; Podstawy fizyki, tomy 1 – 5. PWN, Warszawa 2005.  
[2] Resnick R. , Halliday D.; Fizyka 1; Halliday D. , Resnick R.; Fizyka 2. PWN, Warszawa. 
[3] Massalski J., Massalska M.; Fizyka dla inŜynierów, cz. I; Massalski J.; Fizyka dla 
     inŜynierów, cz. II. WNT, Warszawa 2006. 
Literatura podstawowa    
[1] Herman M.A., Kaletyński A., Widomski L.; Podstawy fizyki. PWN, Warszawa 1991. 
[2] Oleś B.; Wykłady z fizyki. Wyd. PK, Kraków 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. Jan Cisowski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Fizyki (F-1)  
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B103 – Chemia 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W30 + C30 6 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W30 + C30 6 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  usystematyzowanie i poszerzenie wiadomości z chemii, zapo-
znanie się z własnościami typowych mediów chemicznych. 

Metody dydaktyczne:  wysłuchanie wykładów i aktywny udział w zajęciach ćwiczeniowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na podstawie kolokwiów. 

Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Chemia ogólna: Budowa materii, stany skupienia, budowa atomu, jądro, powłoki elektrono-
we, liczby kwantowe, pojęcie orbitalu, jednostka masy atomowej. Cząsteczki; wiązania che-
miczne (kowalencyjne, jonowe, koordynacyjne, wodorowe, metaliczne). Reakcje chemiczne, 
typy reakcji chemicznych, bilansowanie reakcji, równowaga chemiczna, kinetyka reakcji (dy-
socjacja, iloczyn jonowy wody,  pH, hydroliza, iloczyn rozpuszczalności). Podstawowe prawa 
chemiczne. Elektrochemia, ogniwa, elektroliza, prawa Faradaya, szereg napięciowy metali, 
korozja.  
Chemia nieorganiczna: metale i niemetale, własności tlenków, kwasów, zasad i soli.  
Podstawy chemii organicznej: nazewnictwo, grupy funkcyjne, własności węglowodorów alifa-
tycznych i aromatycznych, alkoholi i fenoli, aldehydów i ketonów, kwasów organicznych, es-
trów, eterów, amin. Polimery. 

Ćwiczenia  
Budowa związków chemicznych, izometria, nazewnictwo zwyczajowe i systematyczne. Ste-
chiometria, równania chemiczne, wartościowość, równowaŜnik i gramorównowaŜnik, prawo 
działania mas. Roztwory, sposoby wyraŜania stęŜenia (masowe, objętościowe, molowe, 
ppm), przeliczanie, rozcieńczanie, zatęŜanie, mieszanie roztworów. Bilansowanie reakcji 
chemicznych, stała równowagi, wydajność, stopień przereagowania reguła Le Chateliera. 
Zadania z zakresu objętego wykładami. 

Literatura podstawowa  
[1] Banaś J., Solarski W.; Chemia dla inŜynierów. Wyd. AGH, Kraków 2008. 
[2] Bielański A.; Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, Warszawa 2008. 
[3] McMurry J.; Chemia organiczna. PWN, Warszawa 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Cox P. A.; Krótkie wykłady. Chemia nieorganiczna. PWN, Warszawa 2009. 
[2] Patrick G. L.; Krótkie wykłady. Chemia organiczna PWN, Warszawa 2008. 
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[3] Bala H.; Wstęp do chemii materiałów. WNT, Warszawa 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jerzy Rosiński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B104 – Grafika in Ŝynierska 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + P15 4 
Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + P15 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  opanowanie ogólnych zasad i reguł zapisu konstrukcji. 
Wprowadzenie w elementarne zagadnienia konstrukcyjne. Zapoznanie z zapisem konstrukcji 
w programie AutoCAD. 

Metody dydaktyczne:  wykonanie rysunków i projektów z wykorzystaniem w/w programu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykonanie rysunku, sprawdzian umiejętności po-
sługiwania się programem AutoCAD. Sprawdzian wiadomości w formie kolokwium. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z projektów i kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe zagadnienia geometrii wykreślnej. Rzuty równoległe i prostokątne. Transforma-
cja układu rzutni i jej zastosowanie. Przenikanie brył. Podstawy zapisu konstrukcji. Zasady 
przedstawiania brył w rzutach prostokątnych. Zagadnienia doboru układu wymiarów. Zasady 
wymiarowania. Znaki wymiarowe. Uproszczenia zapisu. Rodzaje zapisu w procesie projek-
towo konstrukcyjnym. Przekroje proste i złoŜone. Zapis konstrukcji typowych połączeń. Istota 
uproszczeń w zapisie. Normalizacja elementów. Zapis konstrukcji elementów złoŜonych. 
Identyfikacja elementów konstrukcji na rysunkach. Ogólna charakterystyka systemu CAD i 
programów 3 D.  
Projekty  
Charakterystyka programu AutoCAD. Komunikacja z programem. Podstawowe zasady two-
rzenia rysunku w AutoCAD. Modyfikacja elementów rysunkowych. 
Projekt rysunkowy zbiornika . Projekt koła zębatego. W/w projekty wykonywane są z uŜyciem 
programu AutoCAD.  
Literatura podstawowa  
[1] Pikoń A.; Autocad. WNT, Warszawa 2009. 
[2] Rydzanowicz I.; Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji. WNT, Warszawa 2009. 
[3] Dobrzański T.; Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2009. 

Literatura  uzupełniaj ąca 

[1] Lewandowski T.; Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP, Warszawa 1995. 
[2] Jaskulski A.; Autodesk Inventor. PWN, Warszawa 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Paweł Romanowicz 
Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B105 - Mechanika ogólna 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W30 + C15 + P15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W18 + C9 + P9 4 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  stosowna wiedza z zakresu analizy mate-
matycznej i geometrii analitycznej, „Fizyka” – sem. 2. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu 
statyki, kinematyki i dynamiki układu punktów materialnych i bryły sztywnej.  
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie czterech sprawdzianów w semestrze; 
oddanie projektów i zdanie egzaminu pisemnego.  
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z ćwiczeń (0,2), projektów (0,2) i egzaminu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Reakcje więzów. Równowaga dowolnego płaskiego i przestrzennego układu sił.  
Równowaga układów płaskich z udziałem sił tarcia ślizgowego i tocznego. Metoda 
równowaŜenia węzłów i metoda Rittera rozwiązywania kratownic płaskich. Kinematyka 
punktu we współrzędnych kartezjańskich, cylindrycznych, naturalnych. punktu. Kinematyka 
bryły sztywnej: wyznaczanie toru oraz obliczanie prędkości i przyspieszeń bryły w ruchu 
obrotowym, płaskim. Dynamika punktu materialnego i układu punktów materialnych: prawa 
Newtona, zasada d”Alemberta, równania róŜniczkowe ruchu punktu materialnego, praca 
i moc siły, potencjalne pole sił, twierdzenia o pędzie, kręcie i równowartości energii 
kinetycznej i pracy dla punktu i układu punktów materialnych. Elementy teorii drgań punktu 
materialnego. Podstawowe pojęcia geometrii mas. Twierdzenie o ruchu środka masy. 
Dynamika bryły i układu brył: energia kinetyczna, kręt i praca sił działających na bryłę 
w ruchu ogólnym. Twierdzenie o równowartości energii kinetycznej i pracy, równania 
róŜniczkowe układu brył w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim, równania więzów.  
Ćwiczenia  
Statyka: Warunki równowagi statycznej dla układów płaskich i przestrzennych bez  
i z uwzględnieniem tarcia. Kinematyka punktu: 1) wyznaczanie równań ruchu i równania toru 
wybranego punktu, obliczanie  prędkości, przyspieszenia stycznego, całkowitego i normal-
nego punktu oraz promienia krzywizny toru. Kinematyka bryły sztywnej: 1) obliczanie pręd-
kości kątowej i przyspieszenia kątowego brył w ruchu obrotowym 2) wyznaczanie toru oraz 
obliczanie prędkości i przyspieszeń punktu bryły w ruchu płaskim, umiejętność wyznaczania 
chwilowego środka obrotu i chwilowego środka przyspieszeń. Dynamika punktu materialne-
go: 1) układanie i całkowanie równań róŜniczkowych ruchu punktu, 2) rozwiązywanie zadań 
ruchu punktu nieswobodnego na podstawie równań róŜniczkowych oraz twierdzenia o rów-
nowartości energii kinetycznej  i pracy, drgania  punktu materialnego.  Dynamika układu 
punktów materialnych: 1) równania róŜniczkowe ruchu układu punktów  2) aplikacja twier-
dzenia o ruchu środka masy do rozwiązywania zadań. Dynamika bryły i układu brył: 1) rów-
nania róŜniczkowe bryły w ruchu obrotowym i płaskim. 2) wyznaczanie ruchu i sił wewnętrz-
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nych w układach złoŜonych z kilku brył.   
Projekty  
ZłoŜony układ płaski z hamulcem klockowym – ułoŜenie równań równowagi, obliczenie mi-
nimalnej (maksymalnej) siły zewnętrznej potrzebnej do utrzymania równowagi układu. Rów-
nowaga cięŜkiej płyty – wyznaczenie reakcji więzów. UłoŜenie równań ruchu oraz obliczenia 
toru, prędkości i przyspieszeń dla zadanego punktu mechanizmu płaskiego. Obliczenia pręd-
kości i przyspieszeń kątowych kół wybranych przekładni o stałych osiach.  Obliczanie wiel-
kości kinematycznych i wyznaczanie chwilowych środków obrotu złoŜonych mechanizmów 
płaskich. UłoŜenie i rozwiązanie równań róŜniczkowych  ruchu punktu materialnego. Dyna-
mika przekładni płaskich. Obliczanie reakcji dynamicznych maszyn wywieranych na podłoŜe. 
Literatura podstawowa     
[1] Nizioł J.; Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki. WNT , Warszawa 2002. 
[2] Misiak J.; Mechanika ogólna. WNT, Warszawa; tom. 1 -  Statyka i kinematyka rok wyd. 

2005; tom. 2 – Dynamika – rok wyd. 2004. 
[3] Misiak J.; Zadania z mechaniki ogólnej. WNT, Warszawa; cz. 1 -  rok wyd. 1997; cz. 2  

i 3 – rok wyd. 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Leyko J.; Mechanika ogólna. PWN, Warszawa 2001.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Marek A. KsiąŜek 

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

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B106 – Wytrzymało ść materiałów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 
II 
III 

4 
5 

W15 + C15  
W15 + L15 + P15 

3 
3 

Niestacjonarne – I stopie ń 
II 
III 

4 
5 

W9 + C9  
W9 + L9 + P9 

3 
3 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem. 1 i 2, „Fizyka” – sem. 
2, „Mechanika ogólna” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  opanowanie podstaw obliczania i projektowania konstrukcji 
w stanach prostych i złoŜonych z wykorzystaniem modeli materiałowych.   

Metody dydaktyczne:  wykład multimedialny, aktywny udział studentów w rozwiązywaniu ty-
powych zadań na ćwiczeniach i projektach, indywidualne rozwiązanie zadań 
o podwyŜszonym stopniu trudności pod opieką prowadzącego, ćwiczenia laboratoryjne.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sem. 4 – zaliczenie ćwiczeń na podstawie kartkó-
wek, zdanie egzaminu; sem. 5 – oddanie sprawozdań i zaliczenie kartkówek z laboratoriów, 
zaliczenie wykonanych projektów. 
Ocena ko ńcowa:  po sem. 4 – średnia waŜona ocen z ćwiczeń (0,3) i egzaminu (0,7); 
po sem.  5 – średnia arytmetyczna z zaliczenia części laboratoryjnej i projektowej. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Analiza sił wewnętrznych w prętach i ustrojach prętowych. Twierdzenie Szwedlera-
śurawskiego. Definicja napręŜenia, przemieszczenia, odkształcenia. Modele fizyczne mate-
riału. Energia odkształceń spręŜystych, twierdzenia o energii. Jednoosiowe rozciąganie i ści-
skanie. Ustroje prętowe. Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych, warunek bezpieczeń-
stwa, warunek sztywności, nośność spręŜysta. Czyste ścinanie i ścięcie techniczne. Skręca-
nie cienkościennej rurki oraz prętów o przekroju kołowym. Zginanie prętów prostych w za-
kresie spręŜystym. Hipoteza Bernoulliego. Wyznaczanie przemieszczeń metodą całkowania 
równania róŜniczkowego linii ugięcia belki. Zginanie ukośne. Zjawisko i kryteria utraty sta-
teczności. Zagadnienie Eulera. Obliczenia wytrzymałościowe prętów z uwagi na stateczność. 
Metoda energetyczna wyznaczania przemieszczeń w układach spręŜystych. Zagadnienia 
statycznie niewyznaczalne. Metoda sił, metoda przemieszczeń. Elementy teorii stanu naprę-
Ŝenia i odkształcenia. Warunki równowagi wewnętrznej, warunki brzegowe, związki prze-
mieszczeń i odkształceń. Równania fizyczne ciała idealnie spręŜystego. Skręcanie prętów o 
przekrojach dowolnych. Pojęcie i hipotezy wytęŜenia materiału. Zginanie z rozciąganiem lub 
ściskaniem. Zginanie ze skręcaniem prętów o przekroju kołowym. Zginanie ze ścinaniem. 
Cylindry grubościenne. Wirujące tarcze kołowo-symetryczne. Odkształcenia i napręŜenia 
termiczne. Wpływ gradientu temperatury na stan napręŜenia. Płyty kołowo-symetryczne. 
Powłoki cienkościenne w stanie błonowym.   
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Ćwiczenia  

Momenty geometryczne figur płaskich. Wykresy sił wewnętrznych w ustrojach prętowych. 
Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych w stanach jednoosiowych z uwagi na warunek 
bezpieczeństwa i warunek sztywności. Wyznaczanie przemieszczeń metodą całkowania-
równania róŜniczkowego linii ugięcia belki. Obliczenia prętów i kolumn z uwagi na statecz-
ność. Wyznaczanie przemieszczeń w ustrojach spręŜystych metodą energetyczną. Zagad-
nienia statycznie niewyznaczalne.  

Laboratoria  

Statyczna próba rozciągania metali. Badanie własności udarowych i dynamicznych metali. 
Zagadnienie napręŜeń kontaktowych i pomiary twardości. Doświadczalna weryfikacja teorii 
zginania prętów prostych. Weryfikacja doświadczalna teorii skręcania prętów o przekrojach 
kołowo-symetrycznych. Weryfikacja teorii stateczności prętów. Zastosowanie metody tenso-
metrii elektrooporowej do pomiaru odkształceń w konstrukcjach. Badanie wytrzymałości 
zmęczeniowej metali. Badanie własności reologicznych materiałów polimerowych.  
Projekty  

Zastosowanie metody sił i metody przemieszczeń do analizy konstrukcji statycznie niewy-
znaczalnych. Projektowanie skręcanych prętów o przekrojach w kształcie elipsy, prostokąta 
lub trójkąta równobocznego. Obliczenia wytrzymałościowe w stanach złoŜonych z zastoso-
waniem hipotez wytęŜenia. Projektowanie cylindrów grubościennych, tarcz wirujących i płyt 
kołowych. Obliczenia powłok cienkościennych w stanie błonowym.  

Literatura podstawowa    

[1] Walczak J.; Wytrzymałość materiałów oraz podstawy teorii spręŜystości i plastyczności. 
PWN, Warszawa 1978. 

[2] Cegielski E.; Wytrzymałość materiałów. Teoria, przykłady, zadania. Tom 1 i 2. Wyd. PK, 
Kraków 2002 i 2006. 

Literatura uzupełniaj ąca   

[1] Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.; Wytrzymałość materiałów. Tom 1 i 2, WNT, Warszawa 
2007 i 2009. 

[2] Mazurkiewicz S.; Laboratorium z wytrzymałości materiałów. Wyd. PK, Kraków 1977. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. BłaŜej Skoczeń  

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

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B107 - Niezawodno ść i analiza ryzyka 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + S30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W10 + S20 4 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem. 1 i 2. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się podstawami niezawodności w systemie czło-
wiek – technika – środowisko, strukturą, miarami niezawodności i ryzyka oraz modelami i 
metodami badań niezawodnościowych obiektów technicznych. 

Metody dydaktyczne: aktywny udział w wykładach i seminarium, przygotowanie referatów, 
samodzielne pogłębianie wiedzy. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminarium, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa : średnia waŜona z zaliczenia seminarium (0,3) i egzaminu (0,7). 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Podstawowe pojęcia i określenia. Niezawodność elementu nieodnawialnego. Czas popraw-
nej pracy do uszkodzenia. Funkcje niezawodności i intensywności uszkodzeń. Parametry 
rozkładu czasu poprawnej pracy. Wskaźniki niezawodności. Łączny czas pracy, współczyn-
nik wykorzystania. Podstawowe rozkłady zmiennych losowych stosowane w teorii niezawod-
ności. Wyznaczanie funkcji niezawodności i oczekiwanego czasu zdatności. Niezawodność 
elementu odnawialnego i jej wskaźniki. Odnowa natychmiastowa. Funkcja i gęstość odnowy. 
Odnowa w skończonym czasie. Funkcja i współczynnik gotowości. Niezawodność systemu. 
Systemy o strukturze szeregowej, równoległej, i mieszanej. Niezawodność systemu niena-
prawialnego. Niezawodność obiektów złoŜonych. Procesy, modele i metody wykorzystywane 
w niezawodności. Postawy teorii masowej obsługi. Zdarzenia niekorzystne, inicjujące i kry-
tyczne. Analiza i zarządzanie ryzykiem. Źródła i miary ryzyka. Szacowanie ryzyka.  

Seminaria  

Wnioskowanie statystyczne w teorii niezawodności. Niezawodność złoŜonych obiektów 
technicznych. ZagroŜenia i ich podział. ZagroŜenia potencjalne i kinetyczne. Analiza zagro-
Ŝeń w pracy, przemyśle i usługach. ZagroŜenia naturalne i chemiczne. ZagroŜenia środowi-
skowe. Zapobieganie stratom w przemyśle, powaŜne awarie przemysłowe. Metody analizy 
zagroŜeń. Bezpieczeństwo instalacji procesowych. Zarządzanie ryzykiem. Ryzyko zawodo-
we, procesowe i środowiskowe. 
Literatura podstawowa     
[1] Markowski A.S.; Zapobieganie stratom przemysłowym. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 

2000. 
[2] Dietrich M.; Podstawy konstrukcji maszyn T.1. WNT, Warszawa 1999. 
[3] PraŜewska M.; Podstawy niezawodności. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1989. 
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Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Bucior J.; Podstawy niezawodności. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1989. 
[2] Haviland R.P.; Niezawodność urządzeń technicznych. PWN, Warszawa 1968.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Ryszard Wojtowicz 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B108 - Zastosowanie metod stochastycznych w analizi e ryzyka 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem. 1 i 2. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z pojęciami i procesami stochastycznymi, 
zdobycie umiejętności zastosowania metod stochastycznych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawdzian w formie testu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Zmienne losowe i wybrane rozkłady prawdopodobieństwa. Statystyki opisowe zmiennych lo-
sowych. Statystyczne testowanie hipotez. Entropia i ilość informacji. Procesy stochastyczne 
– pojęcia podstawowe. Procesy stacjonarne. Funkcje kowariancyjne i gęstości widmowe. 
Klasy procesów stochastycznych. Pochodna i całka procesu stochastycznego. Operacje na 
procesach stochastycznych. Procesy dyfuzyjne Markowa. Łańcuchy Markowa. Fale stocha-
styczne. ObciąŜenia losowe. Przykłady zastosowań: układy nieliniowe, teoria sterowania, dy-
fuzja, filtracja, obciąŜenia losowe konstrukcji, zmęczenie, sterowanie robotów, zagadnienia 
transportu. 

Literatura podstawowa   
[1] PieniąŜek A., Weiss J., Winiarz A.; Procesy stochastyczne w problemach i zadaniach. 

Wyd. PK, Kraków 2007. 
[2] Piszczek K.; Metody stochastyczne w teorii drgań mechanicznych. PWN, Warszawa 

1982. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Zieliński R., Neumann P.; Stochastyczne metody poszukiwania minimum funkcji. WNT, 

Warszawa 1986. 
[2] Koronacki J.; Aproksymacja stochastyczna: metody optymalizacji w warunkach losowych. 

WNT, Warszawa 1989. 
[3] Janicki A., Izydorczyk A.;  Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym: modele 

w finansach, technice i biologii; algorytmy numeryczne i statystyczne, symulacja i wizuali-
zacja zjawisk losowych, autorski pakiet komputerowy SDE-Solver. WNT, Warszawa 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Aleksander Muc 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B109 - Podstawy informatyki 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + Lk15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + Lk15 3 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami informa-
tycznymi wspomagającymi pracę inŜyniera. Uzyskanie umiejętności realizacji obliczeniowego 
zadania inŜynierskiego w programie numerycznym lub symbolicznym. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawoz-
dań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium; zali-
czenie laboratoriów na podstawie kartkówek i sprawozdań. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładu i laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Wprowadzenie do programu matematycznego Maple. Rozwiązywanie równań przy pomocy 
Maple’a. Elementy analizy matematycznej w Maple’u. Wprowadzenie do programu Mathcad. 
Operacje skalarne, wektorowe i macierzowe w programie Mathcad. Tabelaryzacja funkcji. 
Wykonywanie wykresów 2D i 3D. Operacje analityczne w programie Mathcad. Rozwiązy-
wanie równań w programie Mathcad.  

Laboratoria  
Wprowadzenie do programu Maple. Wykorzystanie procedur Maple’a do rozwiązywania 
równań i układów równań, obliczania granic, pochodnych i całek oraz rozwijania funkcji w 
szereg potęgowy. Wprowadzenie do programu Mathcad. Wykorzystanie procedur Mathcada 
do realizacji działań skalarnych, wektorowych i macierzowych. Wprowadzenie pojęcia na-
zwanej zmiennej. Definiowanie własnych funkcji. Opracowywanie tabel wartości funkcji. Wy-
konywanie wykresów płaskich i przestrzennych. Eksploracyjna analiza danych. Realizacja 
operacji analitycznych w programie Mathcad. 

Literatura podstawowa  

[1] Krowiak A.; Wprowadzenie do pakietu obliczeń symbolicznych Maple™. Wyd. PK, Kra-
ków 2009. 

[2] Pietraszek J.; Mathcad. Ćwiczenia. Helion, Gliwice 2008. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Krysicki W., Włodarski L.; Analiza matematyczna w zadaniach, t.1-2. PWN, Warszawa 
2010. 

[2] Paleczek W.; Mathcad 12, 11, 2001 i, 2001, 2000 w algorytmach. EXIT, Warszawa 2005. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jacek Pietraszek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B110 -  Bezpiecze ństwo informacji w systemach komputerowych 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 Lk15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 Lk9 1 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu : zapoznanie się z działaniem oraz eksploatacją systemów 
podnoszących bezpieczeństwo informacji. Zdobycie umiejętności posługiwania się podsta-
wowymi programami do szyfrowania dokumentów oraz szyfrowania transmisji w sieciach 
komputerowych tj. VPN, szyfrowanie poczty. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawoz-
dań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie testów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Laboratoria  

Problematyka bezpieczeństwa usług i zasobów w systemach komputerowych i teleinforma-
tycznych. MoŜliwe drogi zagroŜeń, metody przeciwdziałania, kopie bezpieczeństwa. Metody 
przeciwdziałania włamaniom i atakom, załoŜenia projektowe bezpiecznych systemów kom-
puterowych (zarządzanie ryzykiem). Podstawy kryptografii: szyfry proste, szyfry komputero-
we symetryczne i niesymetryczne. Infrastruktura klucza publicznego – podpis elektroniczny w 
świetle przepisów, zarządzanie kluczami publicznymi. Bezpieczeństwo infrastruktury telein-
formatycznej, kontrola dostępu do zasobów. Metody wykrywania ataków na infrastrukturę 
(IDS, IPS, Firewall). Bezpieczeństwo w transmisji danych – technologie VPN. Audyt bezpie-
czeństwa i polityka bezpieczeństwa informatycznego w przedsiębiorstwie. 
Literatura podstawowa  
[1] Garfinkel S., Spafford G.; Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie.  Wyd. RM, Warszawa 

2003. 
[2] Frisch A.; Unix. Administracja systemu. Wyd. RM, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Stokłosa J., Bliski T., Pankowski T.; Bezpieczeństwo danych w systemach informatycz-

nych. PWN, Warszawa 2001. 
[2] Cheswick W.; Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Helion, Gliwice 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Paweł Brandys 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu 

B111 – Mechanika płynów  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W30 + C30    4 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W18 + C18 4 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem. 1 i 2, „Fizyka” – sem. 
2. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi prawami rządzącymi ruchem 
płynów, mających znaczenie dla inŜyniera. Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej  nie-
zbędnej przy badaniu ruchu płynu oraz sił, jakie wywiera on na opływane ciała. 
Metody dydaktyczne:  wykład konwersatoryjny, aktywny udział studentów w zajęciach,  
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów; eg-
zamin pisemny. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady   
Pojęcia podstawowe. Makroskopowe właściwości płynu. Elementy kinematyki płynów. Meto-
dy badania ruchu płynów. Ruch elementu płynu - I tw. Helmholtza. Wydatek objętościowy i 
masowy płynu. Równanie ciągłości przepływu. Siły działające na płyn. Równania ruchu płynu 
w napręŜeniach. Tensor napręŜenia w płynie. Tensor prędkości deformacji. Równania kon-
stytutywne. Liniowy płyn Newtona. Ciecze w stanie nadciekłym (ciecze kwantowe). Równa-
nia Naviera-Stokesa /N-S/. Ruch cieczy lepkiej, prawo Hagen- Poiseuille'a. Podobieństwo 
hydromechaniczne przepływów. Klasyfikacja przepływów płynów lepkich. Równania ruchu 
płynu doskonałego. Całki równań ruchu płynu doskonałego, równanie Bernoulliego. Uogól-
nione równanie Bernoulliego. Ruch płynu w przewodach zamkniętych. Straty ciśnienia wywo-
łane lepkością oraz przeszkodami miejscowymi. Teoria warstwy przyściennej. Zastosowanie 
zasady pędu i krętu w mechanice płynów. Wodne turbiny akcyjne i reakcyjne. Równania rów-
nowagi Eulera. Warunki całkowalności równań równowagi. Wypór hydrostatyczny. Napór 
cieczy na ściany płaskie i zakrzywione.  

Ćwiczenia   
Równowaga względna cieczy. Wyznaczanie naporu hydrostatycznego na powierzchnie pła-
skie i zakrzywione. Stateczność pływania ciał. Reakcja hydrodynamiczna płynu. Wyznacza-
nie mocy turbiny akcyjnej i reakcyjnej. Analityczne całkowanie uproszczonych równań Navie-
ra-Stokesa. Wyznaczanie strat ciśnienia w przepływach  płynu przez przewody. Obliczanie 
lepkości turbulentnej.  

Literatura podstawowa  
[1] Gryboś R.; Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 2002. 
[2] Burka E. S., Nałęcz T. J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiązania. 

PWN, Warszawa 1994. 
[3] Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R.; Mechanika płynów w inŜynierii środowiska. WNT, 
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Warszawa 2001. 
 Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Rup K.; Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT, Warsza-

wa 2006. 
[2] Gołębiowski Cz., Walicki E., Łuczywek E.; Zbiór zadań z mechaniki płynów. PWN, War-

szawa 1998. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Rup 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B112 - Termodynamika techniczna 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W30 + C15 +  L15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W18 + C9 + L9 5 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie podstawowych praw i pojęć termodynamiki w ujęciu 
fenomenologicznym. Nabycie umiejętności opisu zjawisk oraz przemian energetycznych za-
chodzących w maszynach i urządzeniach cieplnych. 
Metody dydaktyczne:  wykład ilustrowany przykładami, ćwiczenia w ramach których student 
rozwiązuje problemy z zakresu wykładu, aktywny udział w pomiarach laboratoryjnych. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie z ćwiczeń i laboratoriów, kolokwium  
z wiadomości teoretycznych z wykładu, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa : średnia waŜona z zaliczenia ćwiczeń (0.4), laboratorium (0.3) i egzaminu 
(0.3). 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady   
Pojęcia podstawowe termodynamiki. Stan układu: parametry stanu, równanie stanu w posta-
ci ogólnej, zerowa zasada termodynamiki. Przemiana termodynamiczna. Praca i ciepło 
przemiany. I zasada termodynamiki. Funkcje stanu układu określające energię substancji: 
energia wewnętrzna, entalpia. Pojęcie entalpii. II zasada termodynamiki. Stan gazu doskona-
łego: równanie stanu i równania kaloryczne. Przemiany fazowe substancji prostych. Punkt 
potrójny i krytyczny. Energia przemian fazowych. Równania stanu i kaloryczne dla róŜnych 
stanów skupienia. Stan gazu rzeczywistego. Roztwory gazu doskonałego. Parametry i funk-
cje stanu roztworu. Stan gazu wilgotnego. Parametry stanu gazu wilgotnego. Równanie sta-
nu i równania kaloryczne gazu wilgotnego. Wykres i-X Moliera. Równania róŜniczkowe I za-
sady termodynamiki. Równania Maxwella. Ogólna róŜniczkowa postać równań kalorycznych. 
Redukcja równań w ogólnej postaci do czynników prostych. Przemiany charakterystyczne, 
zaleŜności uniwersalne. Przemiany gazów doskonałych, par, gazu wilgotnego. Obieg termo-
dynamiczny. II zasada termodynamiki dla obiegu. Obieg teoretyczny silnika, ziębiarki, pompy 
ciepła. Idealny obieg Carnota. Obiegi charakterystyczne gazowe: Obiegi charakterystyczne z 
przemianą fazową: obieg siłowni cieplnej, Clausiusa-Rankine’a, Przemiany gazu rzeczywi-
stego. Zagadnienia termodynamiki chemicznej. Obliczanie entalpii i pracy maksymalnej re-
akcji chemicznych. Potencjał chemiczny reakcji. Entropia reakcji chemicznych. Czas reakcji, 
równanie Arheniusa. Równanie dyfuzji, prawo Ficka. Obliczanie entalpii w procesach che-
micznych.  

Ćwiczenia   
Parametry stanu: ilość substancji, ciśnienie, przepływ, równanie stanu gazu doskonałego. 
Jednostki wielkości termodynamicznych. Obliczenia pracy przemiany termodynamicznej. Ob-
liczenia ciepła przemiany termodynamicznej. Obliczenie funkcji stanu, bilans energii układu 
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termodynamicznego. Przemiany gazu doskonałego i ich bilansowanie. Obliczenia parame-
trów i bilans energii dla pary wodnej nasyconej i przegrzanej. Obliczenia parametrów i bilans 
energii dla gazu wilgotnego. Praca z wykresem Moliera i-X. 

Laboratoria  

Pomiar temperatury: skale termometryczne, podział przyrządów – stykowe i bezstykowe (pi-
rometry), nieelektryczne i elektryczne. Metody kompensacyjna i wychyleniowa. Kalibratory 
ciśnienia i temperatury. Pomiar ciśnienia: Klasyfikacja przyrządów do pomiaru ciśnienia. 
Charakterystyki teoretyczne i rzeczywiste. Wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia. 
Indykacja maszyn cieplnych: Podział i budowa indykatorów. Rodzaje czujników ciśnień szyb-
kozmiennych. Przetworniki połoŜenia tłoka. Wykresy indykatorowe maszyn cieplnych  
i ich zastosowanie. Planimetry. Komputerowy układ indykacji. Pomiar strumienia przepływa-
jącej substancji: Kryteria podziału przepływomierzy – liczniki przepływu, strumieniomierze, 
anemometry. Podstawy teoretyczne zwęŜkowego pomiaru strumienia płynu i tok obliczeń w 
oparciu o wyniki pomiarów. Przepływomierze ultradźwiękowe, elektromagnetyczne, Coriolisa 
i wibracyjne. Pomiar wilgotności powietrza: Zjawiska fizyczne wykorzystywane w róŜnych ty-
pach przyrządów do pomiaru wilgotności. Higrometry i psychrometry.. 

Literatura podstawowa     
[1] Szewczyk W., Wojciechowski J.; Wykłady z termodynamiki z przykładami zadań. Część I 

– Procesy termodynamiczne. Wyd. AGH, Warszawa 2007. 
[2] Szargut J., Guzik A., Górniak H.; Zadania z termodynamiki technicznej. Wyd. Politechniki 

Śląskiej, Gliwice 2001. 
[3] Fodemski T.R. i inni; Pomiary cieplne. WNT, Warszawa 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca    
[1] Styrylska T.; Termodynamika. Wyd. PK, Kraków 2004. 
[2] Charun H.; Podstawy termodynamiki technicznej, cz I i II. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, 

Koszalin 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Piotr Cyklis 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B113 – Podstawy konstrukcji maszyn 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W30 + Lk15 + P15  5 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W18 + Lk9 + P9  5 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wytrzymałość materiałów” – sem. 4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu 
podstaw konstrukcji maszyn oraz z wpływem doboru materiałów na projektowane maszyny i 
urządzenia. Podstawowe pojęcia i definicje; zasady konstruowania; przykłady zagadnień 
optymalizacji w PKM; dobór i projektowanie materiałów konstrukcyjnych – ich wpływ na kon-
strukcje. 

Metody dydaktyczne:  samodzielne wykonanie obliczeń inŜynierskich (w ramach lk) oraz 
projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium komputerowego, projektu, 
egzamin pisemny. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia laboratorium komputerowego, pro-
jektu oraz egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady   

Rodzaje obciąŜeń; współczynniki bezpieczeństwa; wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa; 
degradacja wytrzymałości i sztywności dla obciąŜeń cyklicznych; koncentracja napręŜeń; to-
lerancje, pasowania i chropowatość; obliczenia wałów i osi, dobór materiału; tarcie; łoŜyska 
ślizgowe i toczne – wady, zalety, rozwiązania konstrukcyjne, rodzaje materiałów; połączenia 
rozłączne i nierozłączne: śrubowe, spawane, zgrzewane, klejone, spręŜyste – wady, zalety, 
obliczenia, dobór materiału; hamulce; sprzęgła; przekładnie zębate – podział, sposoby obli-
czeń, stosowane materiały; przekładnie pasowe; zuŜycie elementów maszyn – wpływ na 
własności mechaniczne; wpływ technologii na moŜliwości projektowania maszyn i urządzeń 
– napręŜenia resztkowe, kształt konstrukcji; nanomechanika, nanotrybologia, nanomaszyny  
i nanourządzenia – przykłady i perspektywy zastosowań. 

Laboratoria   
Przeprowadzenie obliczeń numerycznych poziomych zbiorników ciśnieniowych wykonanych 
z materiałów kompozytowych lub izotropowych. Wyjaśnienie kwestii wpływu konfiguracji la-
minatu tworzącego ściankę zbiornika na jego grubość. Wykonanie rysunków elementów 
zbiornika (króćce) w programie AutoCAD. KaŜdy ze studentów otrzymuje indywidualny temat 
i wykonuje obliczenia komputerowe oraz rysunki. 

Projekty   
Samodzielne wykonanie projektu jednostopniowej stoŜkowej przekładni zębatej wykonanej  
z tworzyw sztucznych. Celem projektu jest zapoznanie studentów z moŜliwością stosowania 
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innych materiałów niŜ klasyczne (stal) do wytwarzania przekładni. Dokonywane jest porów-
nanie trwałości, zuŜycia i wytrzymałości tworzyw sztucznych i stali oraz określany jest wpływ 
tych parametrów na wielkość przekładni (moduł nominalny). KaŜdy ze studentów otrzymuje 
indywidualny temat i wykonuje obliczenia komputerowe oraz rysunki wykonawcze  
i złoŜeniowe w programie AutoCAD. 

Literatura podstawowa  

[1] Dietrich M.; Podstawy konstrukcji maszyn. WNT, Warszawa 1999. 
[2] Muc A.; Projektowanie kompozytowych zbiorników ciśnieniowych. Wyd. PK, Kraków   

1999. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Osiński Z.; Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 2003. 
[2] Dudek A.; Zbiornik ciśnieniowy spawany. Wyd. PK, Kraków 1993. 
[3] Skrzyszowski Z.; Reduktor stoŜkowo-walcowy: PKM – projektowanie. Wyd. PK, Kraków 

2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Aleksander Muc 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B114 – Materiałoznawstwo 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + L45 4 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 + L27 4 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z budową, metali, stali, stopów i innych 
materiałów konstrukcyjnych, oraz metodami kształtowania struktury i uzyskiwania przez nie 
odpowiednich właściwości mechanicznych, a takŜe ze stosowanymi instrumentalnymi meto-
dami badawczymi.   

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i laboratoriach oraz opracowanie spra-
wozdań z zajęć laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawdzenie wiadomości z wykładów, oraz labo-
ratoriów w formie zaliczenia pisemnego lub ustnego. 
Ocena ko ńcowa : średnia waŜona ocen z zaliczenia laboratorium (0.75) i wykładu (0.25). 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Stan metaliczny. Elementy krystalografii. Typowe sieci metali. Rzeczywista budowa metali  
i   stopów. Materiały inŜynierskie – struktura, właściwości i zastosowanie. Zasady doboru ma-
teriałów inŜynierskich w budowie maszyn i urządzeń. Umacnianie metali i stopów, przemiany 
fazowe, kształtowanie struktury i właściwości materiałów inŜynierskich metodami technolo-
gicznymi. Warunki pracy oraz mechanizmy zuŜycia i dekohezji materiałów inŜynierskich. Sta-
le i odlewnicze stopy Ŝelaza. Metale nieŜelazne i ich stopy. Materiały spiekane i ceramiczne. 
Szkła i ceramika szklana. Materiały polimerowe, kompozytowe i funkcjonalne. Metody bada-
nia materiałów. Zastosowania materiałów inŜynierskich w budowie i eksploatacji maszyn 
oraz w budownictwie mechatronice. 

Laboratoria  

Metody badania własności materiałów. Mechanizmy dekohezji materiałów inŜynierskich. 
Zgniot i rekrystalizacja. Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inŜynierskich meto-
dami technologicznymi. Przemiany fazowe. Stale oraz ich obróbka cieplna. Odlewnicze stopy 
Ŝelaza. Stopy metali nieŜelaznych. Materiały o szczególnych własnościach fizycznych. Mate-
riały kompozytowe. Dobór materiałów w budowie maszyn konstrukcji. Metody badawcze ma-
teriałów konstrukcyjnych. Materiały do pracy w podwyŜszonych i obniŜonych temperaturach. 
Materiały narzędziowe. 
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Literatura podstawowa    
[1] Wielgosz R., Pytel S.; Zajęcia laboratoryjne z metaloznawstwa. Wyd. PK, Kraków 2003. 
[2] Blicharski M.; InŜynieria materiałowa – stal. WNT, Warszawa 2004. 
[3] Dobrzański L.; Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inŜynierskie z 

podstawami projektowania materiałowego. WNT, Gliwice-Warszawa 2002. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Adamczyk J.; Struktura metali i stopów, cz.1. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999. 
[2] Ashby M. F., Jones D. R.; Materiały inŜynierskie. WNT, Warszawa 1995. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Anna Kadłuczka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Materiałowej (M-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B115 - Podstawy elektrotechniki i elektroniki 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II  3 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 + L9 3 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   „Matematyka” – sem. 1 i 2, „Fizyka”- sem. 
2. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  uzyskanie wiedzy w zakresie podstaw elektrotechniki  
i elektroniki. Praktyczne zapoznanie się z elementami i układami elektrycznymi i elektronicz-
nymi.  
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawdziany z laboratoriów w formie kartkówek. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen ze sprawdzianów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady   
Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego. Główne prawa elektrotechniki: rawo 
Ohma i prawa Kirchoffa. Wartości średnie i skuteczne prądu. Metody rozwiązywania obwo-
dów elektrycznych. Pole elektryczne i magnetyczne. Indukcyjność własna i wzajemna, po-
jemność elektryczna. Impedancja i  admitancja. Moc i energia w obwodach prądu stałego  
i przemiennego. Obwody zawierające elementy R, L, C. Kompensacja mocy biernej. Obwody 
magnetyczne. Elektromagnetyzm. Transformatory. Podstawy maszyn elektrycznych prądu 
stałego i przemiennego. Podstawy napędu elektrycznego. Elementy półprzewodnikowe: dio-
dy, tranzystory, tyrystory. Podstawowe układy elektroniczne: wzmacniacz operacyjny  
i jego zastosowania. SprzęŜenie zwrotne: rodzaje, rola sprzęŜenia w układach, przykłady. 
Generatory elektroniczne. Układy prostownikowe, zasilacze i stabilizatory napięcia i prądu. 
Podstawy elektroniki cyfrowej: algebra Boole’a, funktory logiczne, przerzutniki.  Optoelektro-
nika.    

Laboratoria   
Wyznaczanie parametrów elementów R, L, C. Pomiary mocy w obwodach jedno- i trójfazo-
wych. Badanie transformatora. Pomiary charakterystyk diod i tranzystorów. Badanie wzmac-
niacza operacyjnego w róŜnych konfiguracjach układowych.   

Literatura podstawowa   
[1] Hempowicz P. i inni; Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków. WNT, Warszawa 

2004. 
[2] Watson J.; Elektronika. WKiŁ , Warszawa 2006.  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bolkowski S.; Elektrotechnika. WSiP, Warszawa 2005.  
[2] Opydo W.; Elektrotechnika i elektronika dla studentów wydziałów nieelektrycznych. Wyd. 

Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zdzisław Juda 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników  

Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod – nazwa 
przedmiotu 

B116 – Elementy automatyki 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + C9 3 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: wymagana wiedza z matematyki w zakresie 
zapisu macierzowego; pojęcie zmiennej zespolonej, podstawy równań róŜniczkowych zwy-
czajnych liniowych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z podstawowymi własnościami ukła-
dów sterowania. 
Metody dydaktyczne:  wykład oraz opanowanie podstawowych zagadnień automatyki pod-
czas ćwiczeń. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na wykładach i zaliczenie ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa : ocena z kolokwium końcowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasada sprzęŜenia zwrotnego na przykładzie regulatora temperatury, schemat blokowy 
układu regulacji. Podział układów sterowania. Opis obiektu sterowania w przestrzeni stanu; 
zapis równań oscylatora harmonicznego z tłumieniem w przestrzeni stanu.  Równanie wej-
ścia/wyjścia obiektu sterowania. Przekształcenie Laplace’a i jego podstawowe własności. 
Macierz transmitancji operatorowych układu. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe 
wybranych członów dynamicznych (człon inercyjny pierwszego rzędu i człon oscylacyjny). 
Stabilność liniowych układów stacjonarnych, kryterium algebraiczne Hurwitza. Podstawowe 
własności regulatorów PID; transmitancja układu zamkniętego, stabilność regulatorów PID, 
odpowiedź skokowa i uchyb statyczny.   
Ćwiczenia  
Zapis równań prostych układów mechanicznych i elektrycznych w przestrzeni stanu. Sposo-
by otrzymywania równania wejścia/wyjścia przy zadanych równaniach stanu i wyjścia układu. 
Wyznaczanie charakterystyk czasowych członów inercyjnych pierwszego i drugiego rzędu. 
Sporządzanie charakterystyk częstotliwościowych (wykresy Nyquista i Bodego). Przykłady 
badania stabilności układów liniowych przy pomocy kryterium Hurwitza. Jakość układów ste-
rowania i zasady projektowania regulatorów PID.    
Literatura podstawowa    
[1] Cannon R.H.; Dynamika układów fizycznych. WNT, Warszawa 1973.      
[2] Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopatka R.; Podstawy teorii sterowania.  WNT, 

Warszawa 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca       
[1] Pełczewski W.; Teoria sterowania. WNT, Warszawa 1980.  
[2] Amborski K., Marusak A.; Teoria sterowania w ćwiczeniach. PWN, Warszawa 1978. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Tomasz Goik. 
Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B117 - Mechatronika 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III  5 W15 + L15 + S15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 + S9  3 

 

Wymagania wst ępne –zaliczone przedmioty:   „Fizyka” – sem. 2, „Podstawy elektrotechniki 
i elektroniki” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  uzyskanie wiedzy w zakresie elementów i układów mechatro-
nicznych oraz bezpieczeństwa uŜytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  Prak-
tyczne zapoznanie się z elementami i układami mechatronicznymi.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w laboratoriach; podczas seminarium prezentacja 
multimedialna oraz udział w dyskusji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium i seminarium. 
Ocena ko ńcowa : średnia waŜona ocen z laboratorium (0,4) i seminarium (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady   
Wstęp do mechatroniki.  Modelowanie matematyczne elementów i systemów mechatronicz-
nych. Podstawy sterowania cyfrowego: układy kombinacyjne i sekwencyjne, mikrokontrolery 
– architektura, programowanie, układy wejścia/wyjścia, przetworniki analogowo/cyfrowe i cy-
frowo/analogowe, układy pamięci nieulotnych i ulotnych, tablice sterujące (LUT), multiplek-
sowanie wejść. Sensory i metody pomiarowe w systemach mechatronicznych i obróbka sy-
gnału. Elementy wykonawcze (aktuatory): silniki prądu stałego i przemiennego, silniki kroko-
we, aktuatory liniowe i obrotowe, mikronapędy. Energoelektronika w mechatronice. Podsta-
wy projektowania systemów mechatronicznych – integracja elementów mechanicznych, hy-
draulicznych, elektrycznych i elektronicznych.  

Laboratoria  

Przekształtniki energoelektroniczne. Badanie kompensacyjnego przetwornika anal-
gwo/cyfrowego i przetwornika cyfrowo/analogowego.  Architektura, programowanie i zasto-
sowanie mikrokontrolera. Układy pomiarowe w systemach mechatronicznych. Zabezpiecze-
nia w obwodach elektrycznych prądu przemiennego.  
Seminaria  

 Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki (działanie bezpośrednie, napięcie 
dotykowe, napięcie krokowe). Skutki raŜenia prądem elektrycznym. Klasy ochronności urzą-
dzeń elektrycznych. Bezpieczeństwo uŜytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych: 
uwarunkowania, przepisy, ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym,   środki ochrony 
przed poraŜeniem bezpośrednim, przed dotykiem pośrednim, napięcia bezpieczne, połącze-
nia wyrównawcze, uziemienia i przewody ochronne, zabezpieczenia nadprądowe i róŜnico-
woprądowe.  Działanie cieplne prądu elektrycznego. Pierwsza pomoc przy poraŜeniu prądem 
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elektrycznym. Ochrona odgromowa obiektów.  

Literatura podstawowa  
[1] Heimann B., Gerth W., Popp K.; Mechatronika – komponenty, metody, przykłady. PWN, 

Warszawa 2001. 
[2] Bolton W.; Mechatronics – Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical 
     Engineering. Addison Wesley Longmann Limited, Harlow 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Schmid D., Baumann A., Kaufman H., Paetzold H., Zippel B.; Mechatronika. REA, War-

szawa 2002.  
[2] Bishop R.; The Mechatronics Handbook. CRC Press 2002. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zdzisław Juda 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników  

Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B201 - Logistyka w bezpiecze ństwie 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + C15 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu logistyki i systemów 
logistycznych oraz kształtowania bezpieczeństwa w systemach poprzez projektowanie  
i realizację procesów logistycznych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach, samodzielne opracowanie dowolnego 
zagadnienia z zakresu kształtowania bezpieczeństwa w systemach logistycznych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie przedmiotu na podstawie kolokwium  
z problematyki wykładów i ćwiczeń.  
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładów i ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Istota logistyki. Przesłanki rozwoju koncepcji logistycznych. Pojęcia podstawowe. Systemy 
logistyczne i ich struktura. Systemy logistyczne w słuŜbach. Zaopatrzenie i zapasy w syste-
mach logistycznych. Zapasy zabezpieczające. Redukcja kosztów zaopatrywania i magazy-
nowania z zachowaniem bezpieczeństwa eksploatacji. Bezpieczeństwo w systemach maga-
zynowania. Systemy transportowe w logistyce i ich wpływ na bezpieczeństwo przewoŜonych 
ładunków. Bezpieczeństwo procesów manipulacyjnych. Bezpieczeństwo informacji. Monito-
rowanie stanu ładunku podczas transportu. Koszty logistyczne. BudŜetowanie kosztów logi-
stycznych. Ewidencja i analiza kosztów logistyki. Planowanie logistyczne. Sieci dostaw. 

Ćwiczenia  

Formowanie jednostek ładunkowych w aspekcie bezpieczeństwa przemieszczania  
i manipulacji. Metody mocowania ładunków w systemach transportowych. Zastosowanie me-
tody ABC i XYZ w planowaniu zaopatrzenia i magazynowaniu. Bezpieczne  systemy komu-
nikacji i automatycznej identyfikacji w łańcuchu dostaw. Metody wyboru i oceny dostawców  
w aspekcie bezpieczeństwa. 

Literatura podstawowa     

[1] Kisperska-Moroń D., KrzyŜaniak S.; Logistyka. Biblioteka Logistyka, Wyd. ILiM, Poznań 
2009. 

[2] Prochowski  L., śuchowski A.; Technika transportu ładunków. WKiŁ , Warszawa 2009.  
[3] Długosz J.; Nowoczesne technologie w logistyce. PWE,  Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniaj ąca    

[1] Krystek R.; Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Wyd. Politechniki Gdań-
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skiej, Gdańsk 2009. 
[2] Pipkin D. L.; Bezpieczeństwo informacji. WNT,  Warszawa 2002.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Emil Cegielny 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych ( M-8 ) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa przed-
miotu 

B202 - Bezpiecze ństwo pracy 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. 
Forma zaj ęć i liczba 

godzin 
Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + S30 5 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W9 + S18 5 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  nabycie umiejętności  przygotowania prezentacji z zadanego 
zagadnienia. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział na zajęciach, rozeznanie literaturowe i internetowe 
problemu którego dotyczy zadana prezentacja. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: , obecność co najmniej na 70% seminariów oraz 
wygłoszenie referatu; egzamin pisemny. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z referatu (0.4) i egzaminu (0.6). 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Wykłady   
System ochrony pracy w Polsce. Zarządzanie bezpieczeństwem. Regulacje prawne z za-
kresu ochrony pracy. Analiza i ocena zagroŜeń czynnikami występującymi w procesach pra-
cy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagroŜeniami. Zasady i metody likwidacji lub ogra-
niczenia oddziaływania na pracowników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciąŜli-
wych czynników występujących w procesach pracy. Wymagania bezpieczeństwa  
i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urzą-
dzeń higieniczno-sanitarnych. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
oraz związana z nimi profilaktyka. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki BHP. Metody pracy słuŜb bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

Seminaria   
Student wykonuje prezentację z zagadnienia dotyczącego bezpieczeństwa pracy. Tematy 
prezentacji to: Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców, pracowników oraz osób kieru-
jących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obiekty budowlane. Pod-
stawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków. Normy pomieszczeń pracy 
oraz wymogi dla pomieszczeń pracy. Podział czynników niebezpiecznych, szkodliwych i 
uciąŜliwych, Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciąŜliwych. Prace w 
zbiornikach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach 
zamkniętych. Prace poniŜej poziomu gruntu. Praca na wysokości. Prace spawalnicze. Bez-
pieczeństwo pracy przy urządzeniach pracujących pod ciśnieniem. Prace przy uŜyciu mate-
riałów niebezpiecznych. Znaki i sygnały bezpieczeństwa 

Literatura podstawowa  
[1] Rączkowski B.; BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2010. 
[2] Stec D.; Zasady BHP w praktyce. Wszechnica Podatkowa, Warszawa 2010. 
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[3] śurawski K.; Vademecum BHP w praktyce. Obowiązki pracodawcy. Dom Wydawniczy 
Zacharek, Warszawa 2010. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Majer R.; Vademecum BHP w praktyce. Wypadki nie tylko pracownicze. Dom Wydawni-

czy Zacharek, Warszawa 2010. 
 [2] Szlichta P., Zakrzewski E.; Wózki jezdniowe podnośnikowe napędzane mechanicznie. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. ODDK, Gdańsk 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Dr hab. inŜ. Janusz Krawczyk, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa przed-
miotu 

B203 - Techniczne bezpiecze ństwo pracy 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. 
Forma zaj ęć i liczba 

godzin 
Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 + P9 3 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z zagadnieniami technicznego bezpieczeństwa 
pracy. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział na zajęciach, rozeznanie literaturowe i internetowe 
problemów prezentowanych na wykładzie, aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie sprawoz-
dań, zaliczenie projektu indywidualnego, test z wykładów. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z laboratorium (0.3), projektu (0.3) i  testu z wykła-
dów (0,4). 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Wymagania stawiane środkom bezpieczeństwa i ochrony indywidualnej i zbiorowej. Warunki 
dopuszczenia do obrotu handlowego na rynku europejskim. Podział i klasyfikacja środków 
bezpieczeństwa i ochrony w funkcji czynników zagroŜeń i ochrony poszczególnych części 
ciała. Zabezpieczenia przed zagroŜeniami mechanicznymi, elektrycznymi oraz chemicznymi 
stosowane w urządzeniach. Dyrektywa w sprawie zbliŜenia przepisów prawnych państw 
członkowskich dotyczących maszyn. Certyfikacja, deklaracja zgodności, znak CE, normy 
zharmonizowane. Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy w zakresie uŜyt-
kowania maszyn i urządzeń. Zasadnicze wymagania dla maszyn i elementów bezpieczeń-
stwa. Zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do 
uŜytku w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem. 
Laboratoria  
Studenci odbywają zajęcia laboratoryjne na terenie zakładu przemysłowego posiadającego 
wdroŜony System Zarządzania Bezpieczeństwem PN-EN-18000. Tematyka zajęć laborato-
ryjnych to: 
1. Zamknięcie i zabezpieczenie źródeł energii. 
2. Zabezpieczenie ruchomych części maszyn osłonami. 
3. Bezpieczeństwo prac na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych. 
4. Pojazdy transportu wewnątrzzakładowego- bezpieczeństwo ruchu i eksploatacji. 
5. Bezpieczeństwo prac z otwartym ogniem. 
Projekty  
Student wykonuje pracę z zagadnień: 
1. Ocena ryzyka zawodowego dla wybranej grupy pracowników. 
2. Poprawa warunków i środowiska pracy. 
3. Opracowanie deklaracji zgodności dla wybranego urządzenia przemysłowego. 
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4. Projektowanie środków ochrony zbiorowej i barier bezpieczeństwa. 
5. Analiza czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciąŜliwych na stanowiskach pracy. 
6. Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych. 
7. Projektowanie urządzeń obniŜających emisje zanieczyszczeń do powietrza. 
8. Gospodarka odpadami przemysłowymi. 
9. Projektowanie aparatury przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
   jej eksploatacji. 
Literatura podstawowa  
[1] Rączkowski B.; BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2010. 
[2] Ryng M.; Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym. WNT, Warszawa 1985. 
[3] Grabarczyk Z., Karczewska A.; ZagroŜenia elektrostatyczne w strefach zagroŜonych 

wybuchem. CIOP, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] śurawski K.; Vademecum BHP w praktyce, wózki jezdniowe, Dom Wydawniczy Zacha-

rek, Warszawa 2010. 
 [2] Janczak A.; Vademecum BHP w praktyce, ADR w spedycji i magazynie. Dom Wydawni-

czy Zacharek, Warszawa 2010. 
[3] Borysewicz M. Podemski S.; Ryzyko powaŜnych awarii rurociągów przesyłowych sub-

stancji niebezpiecznych. CIOP, Warszawa 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Dr hab. inŜ. Janusz Krawczyk, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B204 – Ochrona przed zagro Ŝeniami wibroakustycznymi 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 1 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  studenci zapoznają się z podstawowymi zagroŜeniami wibro-
akustycznymi w środowisku pracy i sposobami ich eliminacji. 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładach. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Drgania i hałas jako zjawiska fizyczne. Charakterystyka drgań i hałasu. Podstawowe przy-
czyny powstawania drgań i hałasu w przemyśle i środowisku. Propagacja drgań i hałasu w 
konstrukcjach i środowisku. Analiza sygnałów. Normy z zakresu ochrony przed drganiami 
ogólnymi i miejscowymi. Eliminacja przyczyn drgań w maszynach, pojazdach i urządzeniach. 
Wibroizolacja maszyn i urządzeń – podstawy teoretyczne dla układów dyskretnych. Reduk-
cja drgań w układach ciągłych – struktury i pokrycia tłumiące. Ochrona przed hałasem na 
stanowiskach pracy i w środowisku. Metody zwalczania hałasu – wybrane zabezpieczenia 
akustyczne. 
Literatura podstawowa  
[1] Cempel Cz.; Wibroakustyka stosowana. PWN, Warszawa 1989. 
[2] Engel Z.; Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa 1993. 
[3] Łączkowski R.; Wibroakustyka maszyn i urządzeń. WNT, Warszawa 1983. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Engel Z., Piechowicz J., Stryczniewicz L.; Podstawy wibroakustyki przemysłowej. Wyd. 

AGH, Kraków 2003. 
[2] Puzyna Cz.; Ochrona środowiska pracy przed hałasem, tom 1 i 2. WNT, Warszawa 1981.  
[3] Sadowski J.; Podstawy akustyki urbanistycznej. Arkady, Warszawa 1982. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Stanisław Michałowski  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B205 – Pomiary wielko ści przepływowych w in Ŝynierii  
bezpiecze ństwa 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 L30 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 L18 3 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika płynów” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z technikami pomiaru wielkości prze-
pływowych w inŜynierii bezpieczeństwa w sposób umoŜliwiający zorientowanie się 
w całokształcie zagadnień przepływowych, mających znaczenie w praktyce inŜynierskiej.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w laboratorium, samodzielne prowadzenie pomiarów i 
opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryj-
nych. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Laboratoria  

Pomiar lepkości płynu. Identyfikacja właściwości reologicznych cieczy nienewtonowskich. 
Wypływ cieczy przez małe otwory. Opływ ciała stałego płynem rzeczywistym. Klasyczne do-
świadczenie Reynoldsa. Pomiar prędkości lokalnej i średniej płynu. Badanie rozbiegu hydro-
dynamicznego w początkowym odcinku rury. Pomiar strat ciśnienia wywołanych lepkością. 
Pomiar strat miejscowych (lokalnych). Badanie zjawisk kawitacji przepływowej. Badanie cha-
rakterystyk pompy wirowej. Badanie zjawisk kawitacji w pompie wirowej. Reakcja hydrody-
namiczna strugi. Pomiar natęŜenia przepływu gazu w rurociągu za pomocą przepływomierza 
kolanowego, kryzy i metodą sondowania. 

Literatura podstawowa  
[1] Nowak Z.; Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów. Wyd. PK, Kraków 1981. 
[2] Gryboś R.; Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 2002. 
[2] Burka E. S., Nałęcz T. J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiązania. 

PWN, Warszawa 1994. 
[3] Matras Z.; Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich. 

Wyd. PK, Kraków 2006.  
 Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R.; Mechanika płynów w inŜynierii środowiska. WNT, 

Warszawa 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Stanisław Walczak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu B206 – Modelowanie zagro Ŝeń  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C30 + P15   5 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 +C18 + P9 5 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika  płynów” – sem. 3, „Aerdynami-
ka w inŜynierii bezpieczeństwa” – sem. 5. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi prawami rządzącymi ruchem 
płynów, mających znaczenie dla inŜyniera. Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej  nie-
zbędnej przy badaniu ruchu zanieczyszczeń w glebie wodzie i powietrzu. 
Metody dydaktyczne:  wykład konwersatoryjny, aktywny udział studentów w zajęciach.  
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów; wy-
konanie projektu;  egzamin pisemny. 
Ocena ko ńcowa : średnia waŜona ocen z zaliczenia ćwiczeń (0.5), projektu (0.2) oraz 
egzaminu (0.3). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady   
Modele matematyczne zagroŜeń. Wybrane procesy atmosferyczne. Prognozowanie zagro-
Ŝeń powodowanych przez anomalia klimatyczne – powodzie, huragany, intensywne opady 
śniegu. Strefy zagroŜenia powodziowego. Modelowanie zagroŜeń powodziowych. Rodzaje 
wybuchów. Klasyfikacja materiałów wybuchowych. Prognozowanie zagroŜeń biologicznych, 
chemicznych. Modele rozprzestrzeniania się skaŜeń oraz obłoku palnego lub toksycznego. 
Modelowanie gruntu jako ośrodka porowatego. Prawo filtracji Darcy’ego. Prognozowanie za-
groŜeń związanych z zatruciem ujęć wody. Modelowanie zagroŜeń w transporcie lądowym i 
wodnym. 
Ćwiczenia   
Wyznaczanie obszarów podciśnienia wywołanych przez huragany i trąby powietrzne. Mode-
lowanie ruchu wód w rzekach w czasie powodzi. Modelowanie wypływu gazu z uszkodzone-
go rurociągu, wypływ podkrytyczny  i nadkrytyczny. Obłokowe modele gaussowskie rozprze-
strzeniania się skaŜeń. Modelowanie skaŜenia wody w rzece. Ruch zanieczyszczeń w grun-
cie, skaŜenie wód gruntowych. Dopływ wody gruntowej do studni i drenu. Modelowanie za-
groŜeń w transporcie ładunków niebezpiecznych oraz lokalne skaŜenie środowiska spowo-
dowane korkami ulicznymi. 
Projekty  
Modelowanie skaŜenia terenu wywołane powolnym, długotrwałym wyciekiem substancji tru-
jącej. Prognozowanie skaŜenia nagłymi awariami zbiorników magazynujących substancje 
toksyczne Jednostrefowy i dwustrefowy model ruchu zanieczyszczeń w jeziorze.  
Wyznaczanie współczynników dyspersji w przepływach w kanałach otwartych. Modelowanie 
ruchu zanieczyszczeń powietrza, których źródłem jest ruch pojazdów samochodowych.   
Literatura podstawowa  
[1] Rup K.; Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT, Warsza-

wa 2006. 
[2] Heinsohn  R., Kabel R.; Sources and Control of Air Pollution. New Jersey, Prentice Hall 

Inc. 1999. 
[3] Loyd J., Richardson J.; Fundamentals of Fire and Emergency Services. Pearson, New 
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Jersey 2010. 
 Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Burka E. S., Nałęcz T. J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiązania. 

PWN, Warszawa 1994. 
[2] Rup K.; Mechanika płynów w środowisku naturalnym. Wyd. PK, Kraków 2003. 
[3] Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R.; Mechanika płynów w inŜynierii środowiska. WNT, 

Warszawa 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Rup 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 
Kierunek studiów InŜynieria bezpiecze ństwa 
Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu B207 – Aerodynamika w in Ŝynierii bezpiecze ństwa 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C6 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka” – sem. 2, „Mechanika płynów” – 
sem. 3. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi prawami i równaniami rzą-
dzącymi ruchem płynów ściśliwych, w sposób umoŜliwiający zorientowaniu się w całokształ-
cie zagadnień aeromechaniki, mających znaczenie dla inŜyniera. Zdobycie podstawowej 
wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu gazu oraz sił, jakie wywie-
ra on na opływane ciała. 

Metody dydaktyczne:  wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem środków multimedialnych. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i wykładu. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Potencjalny opływ profilu kołowego. Siła oporu czołowego i siła uno-
szenia. Twierdzenie śukowskiego – Kutty, efekt Magnusa. Opływ ciał płynem lepkim, siła 
oporu tarcia. Opływ pojazdu. Propagacja małych zaburzeń ciśnienia w gazie. Równanie fa-
lowe i jego charakterystyki. Prędkość dźwięku. Liczba Macha, klasyfikacja przepływów gazu. 
Przepływy ustalone gazu idealnego. Parametry spiętrzenia. Jednowymiarowy przepływ gazu 
przez kanał o zmiennym przekroju. Liczba Lavala, parametry krytyczne. Ustalony jednowy-
miarowy przepływ gazu przez kanał o zmiennym przekroju. Równanie Hugoniota. Przepływ 
w kanałach zbieŜnych i zbieŜno – rozbieŜnych. Dysza geometryczna (dysza Lavala), dysza 
termiczna i masowa. Przepływ gazu lepkiego. Prostopadła fala uderzeniowa. Pomiar prędko-
ści w naddźwiękowym strumieniu gazu za pomocą rurki Pitota. Zjawisko wybuchu. Elementy 
fali detonacyjnej. 
Ćwiczenia   
Opadanie ciał w płynie, współczynnik siły oporu, prędkość graniczna opadania.  Wyznacza-
nie sił oporu i unoszenia działających na poruszający się pojazd samochodowy. Prędkość 
dźwięku w gazach. Prędkość dźwięku w innych ciałach. Klasyfikacja ruchu gazów. Równanie 
energii dla strugi gazu. Wyznaczanie parametrów spiętrzenia i krytycznych w obszarze stru-
mienia gazu. Wypływ gazu przez dyszę o zmiennym przekroju. Obliczanie wymiarów dyszy. 
Wyznaczanie parametrów gazu za falą uderzeniową. 

Literatura podstawowa  
[1] Gryboś R.; Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 2002. 
[2] Burka E. S., Nałęcz T. J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiązania. 

PWN, Warszawa 1994. 
[3]  Rup K.; Aerodynamika w inŜynierii bezpieczeństwa. Wyd. PK, Kraków 2010. 
 Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Tarnogrodzki A.; Dynamika gazów. Przepływy jednowymiarowe i fale proste. WKiŁ, 
      Warszawa 2003.  
[2] Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R.; Mechanika płynów w inŜynierii środowiska. WNT, 

Warszawa 2001.  
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Rup 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B208 - System zarz ądzania bezpiecze ństwem wg OHSAS 18001 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 S15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 S9 1 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie ze strukturą systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy zgodnego z międzynarodowymi wymaganiami normatywnymi OHSAS 
18001.  
Metody dydaktyczne:  wykład seminaryjny. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminarium, sprawdzian kontrolny. 
Ocena ko ńcowa : ocena z zaliczenia seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Seminaria  

Międzynarodowa norma OHSAS 18001: struktura, wymagania, porównanie z polską normą 
PN-N 18001, dokumentowanie systemu, audyt wewnętrzny systemu zarządzania, certyfika-
cja systemu. 

Literatura podstawowa     

[1] Praca zbiorowa pod red. Tabora A., Rączki M., Pieczonki A.; Zarządzanie bezpieczeń-
stwem i higieną pracy. Tom 4. WdraŜanie i certyfikacja systemu zarządzania bhp wg 
OHSAS 18001 i PN-N 18001. Wyd. CSiOSJ PK, Kraków 2003.  

[2] Karczewski J.T.; System zarządzania bezpieczeństwem pracy. ODDK, Gdańsk 2000. 
[3] Norma OHSAS 18001 i PN-N18001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną 

pracy. Wymagania. 

Literatura uzupełniaj ąca    

[1] Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ILO OHS 2001. 
Międzynarodowe Biuro Pracy, Genewa. CIOP, Warszawa 2011. 

[2] Koradecka D.; Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa 1999. 
[3] Drucker P.; Praktyka zarządzania. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Rączka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  

Produkcji  (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa przed-
miotu 

B209 - Prawna ochrona pracy 

 

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

Stacjonarne – I stopnia I 1 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W6 1 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami prawa 
pracy związanymi z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, prawami i obowiązkami 
pracownika, uprawnieniami rodzicielskimi, moŜliwością dochodzenia roszczeń pracowniczych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Źródła prawa pracy. Nawiązanie stosunku pracy. Rodzaje umów o pracę. Rozwiązanie umo-
wy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia. Uprawnienia pracownika w razie nie-
uzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania 
jej bez wypowiedzenia. Telepraca i praca tymczasowa. Ochrona wynagrodzenia za pracę. 
Odpowiedzialność pracownika za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie obowiązków wy-
nikających z umowy o pracę. Czas pracy, rozkłady czasu pracy, praca w godzinach nadlicz-
bowych. Urlopy wypoczynkowe. Uprawnienia związane z rodzicielstwem. Bezpieczeństwo i 
higiena pracy. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. 
Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy. 

Literatura podstawowa  

[1] Liszcz T.; Prawo pracy. LexisNexis, Warszawa 2008. 
[2] Baran K.W., Ćwiertniak B., Mitrus L., Sobczyk A.; Prawo pracy. Wolters Kluwer, Warszawa 

2008. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Ustawa Kodeks pracy z 1974 r. z późn. zm. oraz inne aktualnie obowiązujące akty prawne. 
[2] Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dn. 20.04.2004 r. z późniejszymi 

zmianami. 
[3] Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 

z dn. 13.07.2006 z późniejszymi zmianami. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Maria Talaga 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B210 - Metodyka prowadzenia szkole ń w BHP  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S6 1 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z taksonomią, kształcenie umiejętności: for-
mułowania celów ogólnych i operacyjnych, dostosowania metod dydaktycznych do realizacji 
celów przedmiotów zawodowych. Zdobycie umiejętności zaplanowania, przeprowadzenia i 
ewaluacji szkolenia z zakresu BHP. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach seminaryjnych, opracowanie przykłado-
wego planu szkolenia BHP oraz przygotowanie narzędzi do jego ewaluacji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  prezentacja opracowanego projektu szkolenia. 
Ocena ko ńcowa : ocena z projektu szkolenia.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminaria  
Cele kształcenia zawodowego, taksonomia celów dydaktycznych w kształceniu zawodowym, 
formułowanie celów kształcenia. Metody i formy nauczania-uczenia się przedmiotów zawo-
dowych, metody i formy organizacyjne prowadzenia szkoleń z zakresu BHP. Planowanie i 
projektowanie sesji szkoleniowych. Ocena programów szkoleniowo-rozwojowych. Źródła 
trudności i najczęściej popełniane błędy w zakresie kontroli i oceny szkoleń. 

Literatura podstawowa  

[1] Plewka Cz.; Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych, część 1, 2. 
ITiE, Radom 1999. 

[2] Rae L.; Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wy-
dawnictw Profesjonalnych, Kraków 2006. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Kalman M. (red.); Praktyczne szkolenia BHP. Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010. 

[2] Aleksander T.; Andragogika. PPWH Triada, Ostrowiec Świętokrzyski  2002. 

[3] Malewski M.; Andragogika w perspektywie metodologicznej. Wyd. Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 1990. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Joanna śyra 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii, socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu B211 – Analiza konstrukcji za pomoc ą MES 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + Lk15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + Lk9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna” – sem. 3, „Wytrzyma-
łość materiałów”- sem. 4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  wprowadzenie do współczesnych metod analizy wytrzymało-
ściowej, sztywnościowej i bezpieczeństwa konstrukcji inŜynierskich; zapoznanie się z komer-
cyjnymi pakietami obliczeniowymi dla konstrukcji inŜynierskich. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych; samodzielna praca z 
programem ANSYS. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium przez wykonanie projektu 
w warunkach kontrolowanej samodzielności; obecność na wykładach. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady   
Motywacja do stosowania współczesnych metod obliczeniowych. Modelowanie rzeczywi-
stych konstrukcji. Wprowadzenie do MES na przykładzie kratownicy; element: stopnie swo-
body, macierze geometryczne, sił, sztywności; struktura: transformacja, agregacja, macierze 
globalne, podstawowy układ równań MES; pojęcie funkcji kształtu na przykładzie elementu 
belkowego; przykład elementu płaskiego trójkątnego; estymatory dokładności rozwiązania 
dyskretnego; zasady postępowania przy modelowaniu metodą elementów skończonych; po-
dział zadań między projektantem i systemem komputerowym; Preprocessing - dyskretyzacja 
konstrukcji, obciąŜeń, warunków brzegowych. Analiza otrzymanych rozwiązań (postpro-
cessing). Zastosowanie pakietu ANSYS do analizy statyki, stateczności, zadań liniowych i 
nieliniowych, optymalizacji.  

Laboratoria   
Wstępne zapoznanie się z systemem ANSYS. Budowa prostego modelu belkowego 'pod 
dyktando'. Pojęcia obiektów definiujących strukturę (key point, line...), wybór typu elementu z 
biblioteki, wprowadzanie własności geometrycznych i materiałowych. Nakładanie więzów i 
przykładanie obciąŜeń. Przegląd i analiza wyników po rozwiązaniu. Wykresy deformacji, sił 
wewnętrznych, napręŜeń. Definiowanie zadania przy pomocy graficznego interfejsu uŜyt-
kownika albo pliku tekstowego z komendami. Przykładowa analiza modelu w płaskim stanie 
napręŜenia. Uwagi o operacjach graficznych na modelu (dodawanie i odejmowanie po-
wierzchni). Określanie i testowanie gęstości siatki. Samodzielne rozwiązanie przykładowego 
zadania dla konstrukcji belkowej lub powierzchniowej z uwzględnieniem wytrzymałościowego 
bezpieczeństwa konstrukcji. Analiza stateczności konstrukcji prętowej. 

Literatura podstawowa  
[1] Bielski J.; Wprowadzenie do inŜynierskich zastosowań metody elementów skończonych. 

Wyd. PK, Kraków 2010. 
[2] Łaczek S.; Wprowadzenie do systemu elementów skończonych ANSYS. Wyd. PK, Kra-
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ków 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Zienkiewicz O.C.; Metoda elementów skończonych. Arkady, Warszawa 1972. 
[2] Kleiber M.; Wprowadzenie do metody elementów skończonych. PWN, Warszawa 1989. 
[3] Bąk R., Burczyński T.; Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. 

WNT, Warszawa 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jan Bielski 

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

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

B212 – Fizjologia pracy i higiena przemysłowa  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W6 + L6 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami ergonomii z elementami fizjolo-
gii człowieka. 
Metody dydaktyczne:  wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium i wykładu. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia laboratorium i wykładu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Fizjologia pracy. Reakcje organizmu na wykonywanie róŜnego typu pracy.  
Model: Stress-Strain-Fatigue-Pathology. Praca fizyczna (statyczna/dynamiczna, lokala-
na/ogólna, i inne). Czynniki modyfikujące obciąŜenie fizyczne (środowiskowe, indywidualne). 
Wskaźniki cięŜkości pracy fizycznej. Wydatek energetyczny (pomiar i szacowanie). ObciąŜe-
nie układu krąŜenia (znaczenie i metody badania). Zmęczenie (przyczyny, badanie, zapobie-
ganie). Zasady dostosowania pracy do człowieka i selekcji do prac szczególnie wymagają-
cych.  Wydolność fizyczna. Szczególne grupy zawodowe (młodociani, kobiety, pracownicy 
starsi). Higiena przemysłowa. Zasady monitorowania warunków środowiska pracy (- NDS  
i in., - urządzenia pomiarowe, zasady pomiaru ). Monitorowanie skutków biologicznych (- 
DSB, - badania profilaktyczne ). Czynniki szkodliwe i uciąŜliwe (znaczenie dla patologii za-
wodowej) - mikroklimat, hałas, wibracje, substancje chemiczne,  pyły, promieniowanie,  ci-
śnienie atmosferyczne,  czynniki, uczulające,  sposób wykonywania pracy (pozycja, technika 
ruchu). Chronohigiena - czas pracy i przerw (w skali dniówki, tygodnia i inne), - praca zmia-
nowa. Ogólne wymagania higieniczne odnośnie pomieszczeń i stanowisk pracy. Badania 
pracowników dla celów San-Epid. Współpraca ze słuŜbą medycyny pracy. 
Laboratoria  
Wydolność fizyczna i zdolność do pracy: wymiary wydolności fizycznej,  zasady określania.  
Pułap tlenowy (pomiar i predykcja), Monitorowanie warunków środowiska pracy. Monitoro-
wanie skutków biologicznych. 

Literatura podstawowa  

[1] Augustyńska D., Pośniak M. (red.); Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości  
     dopuszczalne. Międzyresortowa Komisja ds. NajwyŜszych Dopuszczalnych StęŜeń i Na-

tęŜeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. CIOP-PIB, Warszawa  
     2007. 
[2] Indulski J. (red.); Higiena pracy. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera,  
      Łódź 2007. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Koradecka D. (red.); Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa 1997. 
[2] Driscoll P., Skinner D., Earlam R.; ABC postępowania w urazach. Wyd. Medyczne Gór-

nicki, Wrocław 1998. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr nauk med. Janusz Pokorski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego 

Collegium Medicum UJ 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B213 - Badania wypadków przy pracy i chorób zawodow ych 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 S15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 S9 1 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Bezpieczeństwo pracy” – sem. 1.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  nabycie umiejętności projektowania barier ochronnych dla 
urządzeń przemysłowych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie referatów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność co najmniej na 70% seminariów , wy-
głoszenie referatu, test z wygłoszonych na seminarium referatów. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona z referatu (0.4) i testu (0.6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Seminaria  

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Obowiązki pracodawcy i pracownika 
Postępowanie powypadkowe. Czynności dokonywane przez zespół powypadkowy Sporzą-
dzanie i zatwierdzanie protokołów powypadkowych. Wnioski i podjęte środki profilaktyczne. 
Rejestracja wypadków przy pracy.  Sporządzanie statystycznej karty wypadku przy pracy. 
Wypadki w drodze do pracy i z pracy. Choroby zawodowe. Ocena naraŜenia zawodowego 
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej. Tryb rozpoznania i stwierdzenia choroby zawo-
dowej. Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach Świadczenia 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie 
Orzeczenie o uszczerbku na zdrowiu. Zasady róŜnicowania stopy procentowej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Literatura podstawowa  
[1] Rączkowski B.; BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2010. 
[2] Marek K.; Choroby zawodowe. PZWL, Warszawa 2003. 
[3] Wojciechowska-Piskorska H.; Wypadki przy pracy. ODDK, Gdańsk 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Majer R.; Vademecum BHP w praktyce. Wypadki nie tylko pracownicze. Dom Wydawni-

czy Zacharek, Warszawa 2010. 
[2] Choroby związane z wykonywaniem pracy. Zasady rozpoznawania i postępowania. Seria; 

Medycyna Przemysłowa. Tom I. IMP, Łódź 1989. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Janusz Krawczyk, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B214 - Zarządzanie bezpiecze ństwem i higien ą pracy 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W6 +L6 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z zasadami zarządzania bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy. Zdobycie umiejętności dokumentowania i nadzorowania systemu zarządzania.  

Metody dydaktyczne:  wykład, aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, samodzielne  
opracowywanie  dokumentów systemowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, test. 

Ocena ko ńcowa : ocena z zaliczenia laboratorium.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Definicje i regulacje prawne w zakresie bhp, wprowadzenie do ergonomii, pojęcie zagroŜeń 
i ryzyka zawodowego, planowanie i monitorowanie systemu zarządzania, działania aktywne 
i reaktywne w zakresie bhp, ocena ryzyka zawodowego, podejście procesowe w zarządza-
niu,  zasady dokumentowania systemu, organizacja audytów wewnętrznych. 

Laboratoria  

Opracowanie i analiza polityki systemu zarządzania, cele ogólne i szczegółowe, opracowa-
nie procedur systemowych i procedur operacyjnych   

Literatura podstawowa     

[1] Praca zbiorowa pod red. Tabora A., Rączki M., Pieczonki A.; Zarządzanie bezpieczeń-
stwem i higieną pracy. Tom 4 - wdraŜanie i certyfikacja systemu zarządzania bhp wg 
OHSAS 18001 i PN-N 18001. Wyd. CSiOSJ PK, Kraków 2003.  

[2] Karczewski J.T.; System zarządzania bezpieczeństwem pracy. ODDK, Gdańsk 2000. 
[3] Norma OHSAS 18001 i PN-N 18001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną 

pracy. Wymagania.  

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ILO OHS 2001. 
Międzynarodowe Biuro Pracy. Genewa. CIOP, Warszawa 2011.  

[2] Koradecka D.; Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CiOP, Warszawa 1999. 
[3] Drucker P.; Praktyka zarządzania. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Rączka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  

Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu B215 – Bezpiecze ństwo środowiska naturalnego 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + L15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W6 + L9 + P6 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem, eksploatacją oraz za-
sadami doboru i zastosowaniem urządzeń i aparatów stosowanych w instalacjach ochrony 
środowiska. 

Metody dydaktyczne:  udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań z ćwi-
czeń laboratoryjnych, wykonanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykonanie sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń labo-
ratoryjnych, wykonanie i zaliczenie projektu, egzamin pisemny. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia laboratorium, projektu i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Fizyczne podstawy odpylania. Mechanizmy procesów rozdzielania aerozoli. Urządzenia i 
systemy ochrony powietrza. Mechanizmy procesów rozdzielania aerozoli. Suche urządzenia 
odpylające - zasada działania, zagadnienia konstrukcyjne, zasady doboru i eksploatacji, za-
stosowanie. Odpylacze mokre - działanie, konstrukcje, projektowanie i eksploatacja, zasady 
doboru. Odkraplanie i odemglanie gazów. Urządzenia i aparaty do usuwania zanieczyszczeń 
gazowych. Zagospodarowanie odpadów systemy i urządzenia. Systemy odprowadzania 
ścieków. Rodzaje i schematy oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
Konstrukcje podstawowych urządzeń oczyszczalni ścieków. Zanieczyszczenia gleb. Rekul-
tywacja i remediacja gleb.  
Laboratoria  
Wyznaczenie parametrów eksploatacyjnych odpylacza mokrego. Badania skuteczności dzia-
łania cyklonów promieniowych  i osiowych.  Badania skuteczności działania aparatu przewa-
łowego. Hydraulika kolumn półkowych i z wypełnieniem. Badania skuteczności działania od-
kraplaczy. Filtr bębnowy próŜniowy - stałe procesu filtracji. Badania procesu napowietrzana 
cieczy.  

Projekty  
Projekty urządzeń ochrony powietrza: separatory odśrodkowe, filtracyjne, elektrostatyczne, 
mokre urządzenia odpylające, absorbery, płuczki aparaty kolumnowe. Projekty podstawo-
wych urządzeń mechanicznej, chemicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków, urządzenia do 
odstawania, filtracji, odwadniania, wirowania, flotowania i napowietrzania. 
 
Literatura podstawowa  
[1] Warych J.; Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych. WNT, Warszawa 1994. 
[2] Kabsch P.; Odpylanie i odpylacze. WNT, Warszawa 1992.   
[3] Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.; Energetyka a ochrona środowiska. WNT, Warsza-

wa 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Juda J.; Nowicki M.; Urządzenia odpylające. PWN, Warszawa 1979. 
[2] Zajączkowski J.; Odpylanie w przemyśle. Arkady, Warszawa 1990. 
 



 

 68

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zdzisław Roszak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B216 – Pomoc przedlekarska 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S6 1 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami zasadami udzielania pomocy 
przedlekarskiej. 

Metody dydaktyczne:  seminarium z wykorzystaniem środków multimedialnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminarium. 
Ocena ko ńcowa : ocena z zaliczenia seminarium.. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminaria  
Podstawowe pojęcia, analiza miejsca wypadku. Podstawowe zasady postępowania wstęp-
nego z ofiarą wypadku. Badania ratownicze: przystąpienie do akcji ratunkowej- podstawowe 
sposoby podtrzymywania czynności Ŝyciowych. Metody udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Postępowanie przy zranie-
niach, krwotokach, złamaniach i zwichnięciach. Urazy termiczne; oparzenia i odmroŜenia. 
PoraŜenia prądem elektrycznym. Zatrucia chemiczne. Sztuczne oddychanie, pośredni masaŜ 
serca.    

Literatura podstawowa     
[1] Jakubaszko J.; Ratownik medyczny, podręcznik. Wyd.  Medyczne Górnicki, Wrocław 

2002. 
[2] Ciećkiewicz J.; Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych, medycyna katastrof w  
     zarysie. Wyd. Medyczne Górnicki, Wrocław 2007. 

Literatura uzupełniaj ąca    

[1] Driscoll P., Skinner D., Earlam R.; ABC postępowania w urazach. Wyd. Medyczne Gór-
nicki, Wrocław 1998. 

[2] Cline D.H. et al.; Medycyna ratunkowa. Wyd. Urban i Partner, Wrocław 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr nauk med. Piotr Guzik 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Instytut Zdrowia Publicznego. Zakład Ratownictwa 

Medycznego, Collegium Medicum UJ 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu B217 - Ochrona przeciwpo Ŝarowa i przed promieniowaniem 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + S15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W6 + S6 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z zagroŜeniem poŜarowym i promieniowaniem, 
sposobami przeciwdziałania i ochrony przed nimi. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, zgromadzenie, opracowanie i zaprezen-
towanie rozszerzającego referatu w ramach tematyki przedmiotu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  indywidualne opracowanie tematu seminaryjnego; 
kolokwium. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen z opracowania i kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

PoŜar, trójkąt ognia, własności substancji palnych. Przyczyny powstawania i rodzaje poŜa-
rów. Ocena zagroŜenia poŜarowego i wybuchowego. SłuŜby poŜarnicze. Zapobieganie poŜa-
rom. Organizacja ochrony, plan ratunkowy, instrukcja bezpieczeństwa poŜarowego, instruk-
cja technologiczno-ruchowa. Wymagania budowlane w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa. Klasyfikacja budynków, odporność ogniowa. Wymagania eksploatacyjne dla instalacji 
elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych. Zasady i metody zwalczania poŜa-
rów, środki i sprzęt gaśniczy, automatyczne instalacje gaśnicze, przeciwpoŜarowe zaopa-
trzenie w wodę. Ochrona przed promieniowaniem. Rodzaje promieniowania. Promieniowanie 
naturalne, promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Oddziaływanie promieniowania na or-
ganizmy Ŝywe. Dawki promieniowania. Sposoby zabezpieczenia przed promieniowaniem. 

Seminaria  

Zakładowe organizacje ochrony przeciwpoŜarowej, obowiązki, zakres działania. Opracowa-
nie instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego i technologiczno-ruchowej. Środki gaśnicze, dobór 
jakościowy i ilościowy sprzętu gaśniczego, jego rozmieszczenie, drogi ewakuacyjne i ich 
oznakowanie. 

Literatura podstawowa  

[1] Laurowski T.; Vademecum ochrony przeciwpoŜarowej. Wyd. KaBe, Warszawa 2009. 
[2] Jaracz P.; Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka, Wyd. UW,  Warszawa 

2001. 
[3] Twardowski M.; Wybór przepisów z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej. Ośrodek szkole-

nia PIP, Wrocław 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Kociołek K.; Poradnik inspektora ochrony przeciwpoŜarowej. Tarbonus, Warszawa 2008. 
[2] Frankowski W., Zalewski B.; Skrypt inspektora ochrony przeciwpoŜarowej. Ośrodek 

Techniki PoŜarniczej, Warszawa 2011. 
[3] Kurzypa B.; Ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej z komentarzem. Tarbonus, Warszawa 

2007. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jerzy Rosiński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa  
przedmiotu 

B218 - Bezpiecze ństwo obiektów budowlanych 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 + C9 3 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka” – sem. 2. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie podstaw teorii niezawodności i bezpieczeństwa 
obiektów budowlanych oraz stanów granicznych nośności i uŜytkowalności budowli i kon-
strukcji. Umiejętność rozwiązywania zagadnień statyki belek i kratownic statycznie wyzna-
czalnych. Sposoby zabezpieczenia budowli przed nadmiernymi wpływami środowiskowymi.  
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych. Samodziel-
ne wykonanie trzech zadań ćwiczeniowych.   
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie zadań ćwiczeniowych.  
Ocena ko ńcowa : zaliczenie ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Pojęcia podstawowe: niezawodność, bezpieczeństwo, uŜytkowalność, nośność, trwałość, 
obiekt budowlany, konstrukcja nośna, oddziaływanie na obiekt, odpowiedź obiektu. Rodzaje 
obiektów budowlanych. Bezpieczeństwo poszczególnych obiektów budowlanych. Części 
obiektów budowlanych, najsłabszych, od których zaleŜy bezpieczeństwo, zagadnienie pro-
gressive collapse. Stany graniczne nośności i uŜytkowalności, sytuacje obliczeniowe i kombi-
nacje oddziaływań w stanach granicznych. Oddziaływania na konstrukcje: statyczne, długo-
trwałe, krótkotrwałe i wyjątkowe oraz dynamiczne. Bezpieczeństwo w stanie eksploatacji. 
Systemy zabezpieczeń i ochrony obiektów budowlanych BMS (ang. Building Management 
System): omówienie systemów: wykrywania poŜaru – ochrona przeciwpoŜarowa, sygnalizacji 
włamania i napadu, kontroli dostępu, oświetlenia awaryjnego. Katastrofy budowlane wywoła-
ne przez przyrodę: trzęsienia ziemi, huragany, poŜary. Osuwiska gruntu. Statyka belek i kra-
townic statycznie wyznaczalnych - wyznaczanie reakcji podpór i sił wyznaczonych. Sposoby 
zabezpieczenia budowli przed nadmiernymi wpływami środowiskowymi. Projektowanie 
wspomagane badaniami na przykładzie tunelu aerodynamicznego. 

Ćwiczenia  

Przykłady obliczeń statycznych belek i kratownic statycznie wyznaczalnych. Określenie 
miejsc wraŜliwych na bezpieczeństwo obiektów budowlanych na obciąŜenia statyczne: do-
mów mieszkalnych jednorodzinnych, wieŜowców, hal przemysłowych, hal sportowych, sta-
dionów, mostów, tuneli. Miejsca wraŜliwe przy obciąŜeniu dynamicznym. Wpływ warunków 
gruntowych i geometrii zbocza na zagroŜenie osuwiskiem. Prezentacja tunelu aerodynamicz-
nego i badań modelowych.   

Literatura podstawowa  
[1] Poradnik inŜyniera i technika budowlanego, tom 3. Arkady, Warszawa 1998. 
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[2] Eurokod PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji. 
[3] Eurokod 1: PN-EN 1991 – Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Część. 

1-1 do 1-5. 
[4] Eurokod 7: PN-EN 1997-1 – Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Murzewski J.; Bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 1970.  
[2] Murzewski J.; Niezawodność konstrukcji inŜynierskich. Arkady, Warszawa 1989. 
[3] Flaga A.; InŜynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania. Arkady, Warszawa 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Andrzej Flaga 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Budowli (L-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B219 – Bezpiecze ństwo obróbki ubytkowej i przyrostowej  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W6 + L6 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z podstawowymi zagroŜeniami wystę-
pującymi w obróbce ubytkowej i przyrostowej. Uzyskanie wiedzy dotyczącej sposobów elimi-
nacji zagroŜeń. 

Metody dydaktyczne:  wykłady; ćwiczenia laboratoryjne wymagające opracowania spra-
wozdań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie laboratoriów na podstawie sprawozdań 
i kartkówek.  
Ocena ko ńcowa: ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady   
Pojęcia podstawowe (technologia, obróbka, proces technologiczny, techniki i metody wytwa-
rzania, narzędzia itp). Klasyfikacja obróbki ubytkowej i przyrostowej. Strefa skrawania, szli-
fowania i erodowania. Zjawiska fizykalne zachodzące w strefie obróbki. Toczenie i wytacznie 
Wiercenie, rozwiercanie i pogłębianie. Obróbka uzębień i uzwojeń. Szlifowanie, obróbka 
elektroerozyjna, elektrochemiczna i skoncentrowanymi nośnikami energii. Obrabiarki i ich 
urządzenia ochronne. Obróbka przyrostowa. Zasady bezpieczeństwa obróbki. 
Laboratoria   
Źródła zagroŜeń w procesach obróbki ubytkowej i przyrostowej. Osłony, zabezpieczenia  
i urządzenia ochronne obrabiarek. Bezpieczeństwo w obróbce skrawaniem. Bezpieczeństwo 
w obróbce erozyjnej. Bezpieczeństwo przy wykonywaniu powłok ochronnych. Bezpieczeń-
stwo w obróbce zautomatyzowanej. 
Literatura podstawowa  
[1] Rączkowski B.; BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2010. 
[2] Filipowski R., Marciniak M.; Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. Wyd. PW, War-

szawa 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Rączkowski B., Karczewski J.; InstruktaŜ oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. 

ODDK, Gdańsk 2010. 
[2] śebrowski H.(red.); Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa, ścierna, erozyjna. Wyd. Po-

litechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Czesław NiŜankowski  - prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  

Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B220 - Technika cieplna w in Ŝynierii bezpiecze ństwa 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + C15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + C9 + P3 3 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Termodynamika techniczna” – sem. 2. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie mechanizmów wymiany ciepła i masy. Opanowanie 
metodyki obliczeń cieplnych i hydraulicznych w instalacjach grzewczych. Zdobycie umiejęt-
ności projektowania aparatów do wymiany ciepła z wykorzystaniem komputerowych pakie-
tów obliczeniowych. 

Metody dydaktyczne:  udział w zajęciach projektowych; samodzielne wykonanie projektu 
zapotrzebowania ciepła oraz rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania wodnego. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładu, ćwiczeń i  projektu. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładu, ćwiczeń i projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe zasady i procesy wymiany ciepła. Równania zachowania masy, pędu i energii – 
pierwsza zasada termodynamiki. Mechanizmy wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, 
promieniowanie. Paliwa. Stechiometria spalania. Para wodna. Jednowymiarowe ustalone 
przewodzenie ciepła. Prawo Fouriera. Rozkład temperatury w ściance płaskiej, walcowej i 
kulistej. Współczynniki przenikania ciepła przez ściankę płaską, walcową i kulistą. Przegrody 
wielowarstwowe. Nieustalone przewodzenie ciepła. Ciało o skupionej pojemności cieplnej. 
Wymiana ciepła przez powierzchnie oŜebrowane. Sprawność Ŝebra. Zastępczy współczynnik 
wnikania ciepła dla powierzchni oŜebrowanej. Współczynniki przenikania ciepła przez po-
wierzchnię rozwiniętą. Promieniowanie  - współczynnik konfiguracji i ekrany cieplne Wy-
mienniki ciepła – klasyfikacja i konstrukcja. Rurociągi wysokopręŜne. Wymienniki współprą-
dowe, przeciwprądowe oraz krzyŜowo-prądowe. Średnia logarytmiczna róŜnica temperatur. 
Temperatury końcowe czynników. Efektywność wymiennika ciepła.  
Ćwiczenia  
Przewodzenie ciepła w przegrodach płaskich, walcowych i kulistych. Obliczanie współczyn-
nika przenikania ciepła. Sprawność Ŝeber. Zredukowany współczynnik wnikania ciepła dla 
powierzchni oŜebrowanych. Obliczanie współczynników wnikania ciepła dla konwekcji swo-
bodnej i wymuszonej. Nagrzewanie i ochładzanie ciał o skupionej pojemności cieplnej. Pro-
mieniowanie  - współczynnik konfiguracji i ekrany cieplne. Pomiar temperatury gazu o wyso-
kiej temperaturze. Obliczanie wymienników ciepła. Schematy przepływowo-cieplne wymien-
ników ciepła o róŜnej konstrukcji. Obliczanie zapotrzebowania powietrza i składu spalin przy 
spalaniu paliw gazowych, ciekłych i stałych. Przemiany pary wodnej. 
Projekty  
Projekt współprądowego (przeciwprądowego) wymiennika ciepła o powierzchni oŜebrowanej. 
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Literatura podstawowa  

[1] Wiśniewski S., Wiśniewski T.; Wymiana ciepła. WNT, Warszawa 2005. 
[2] Hober T.; Ruch ciepła i wymienniki. WNT, Warszawa 1990. 
[3] TalerJ., Duda P.; Solving Direct and Inverse Heat Conduction Problems. Springer, Berlin 
      2006. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Incopera F., DeWitt D.; Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons, 
Inc. New York 2002. 

[2] Taler. J.; Procesy cieplne i przepływowe w duŜych kotłach energetycznych. Modelowanie 
i monitoring. PWN, Warszawa 2011. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Jan Taler 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B221 – Bezpiecze ństwo eksploatacji maszyn i urz ądzeń  
energetycznych 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + L15 + S15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + L6 + S6 3 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami zasadami bezpieczeństwa w 
energetyce. 

Metody dydaktyczne: aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, samodzielne opracowa-
nie tematu seminaryjnego.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium na podstawie kolokwium 
zaliczeniowego, wygłoszenie referatu seminaryjnego.  
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z laboratorium (0,4) i opracowanego tematu semina-
ryjnego (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Budowa i działanie maszyn i urządzeń energetycznych. Podstawowe pojęcia dotyczące bez-
pieczeństwa eksploatacji w energetyce. Niezawodność i trwałość urządzeń i ich elementów. 
Profilaktyka i diagnostyka jako elementy bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i in-
stalacji energetycznych. Zasady obliczeń urządzeń ciśnieniowych oraz doboru materiałów do 
ich budowy, dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji. Zabezpieczenia stosowane w 
maszynach, urządzeniach i instalacjach energetycznych przed przekroczeniem parametrów 
krytycznych. Sposoby kontroli pracy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz ich 
elementów krytycznych. Szacowanie bezpiecznego czasu i bezpiecznych parametrów pracy. 
Komputerowe systemy nadzoru stosowane w energetyce jako narzędzie poprawy bezpie-
czeństwa. 

Ćwiczenia  

Określenie temperatury granicznej dla stali stosowanych w energetyce. Obliczenie grubości 
ścianki ciśnieniowych elementów urządzeń energetycznych. Szacowanie bezpiecznego cza-
su pracy elementów urządzeń energetycznych. Obliczenia izolacji rurociągów i urządzeń 
energetycznych. Obliczenia zaworów bezpieczeństwa. 

Seminaria  

ZagroŜenia i dozór techniczny w energetyce. Instrukcje obsługi maszyn, urządzeń i instalacji 
energetycznych. Przykłady awarii, analiza wypadków i katastrof. Zasady bezpiecznego uru-
chamiania i odstawiania maszyn i urządzeń energetycznych. Stan techniczny urządzeń 
energetycznych i ich elementów – metody badań nieniszczących i niszczących. Rozwój i 
identyfikacja sytuacji awaryjnych i zagroŜeń. Metody oceny bezpieczeństwa i moŜliwości 
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kontynuowania eksploatacji. Organizacja i wykonywanie prac przy urządzeniach i instala-
cjach energetycznych. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w energetyce. 

Literatura podstawowa  

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. 1999, nr 80, poz. 912.  

[2] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2000.  

Literatura uzupełniaj ąca  

[1] Dąbrowski A., Dąbrowski M., Kowalewski S.; ZagroŜenia mechaniczne. CIOP, Warszawa 
2002. 

[2] Majchrzycka K., Pościk A.; Dobór środków ochrony indywidualnej. CIOP, Warszawa 
2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Stanisław Łopata, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu B222 - Ogrzewnictwo i wentylacja 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W6 + P12 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Technika cieplna w inŜynierii bezpieczeń-
stwa” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi systemami i armaturą insta-
lacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji. Poznanie metodyki obliczeń cieplnych i hydrau-
licznych instalacji grzewczych. Zdobycie umiejętności projektowania wodnych instalacji cen-
tralnego ogrzewania z wykorzystaniem komputerowych pakietów obliczeniowych. 

Metody dydaktyczne:  obecność na wykładach oraz aktywny udział w zajęciach projekto-
wych; samodzielne wykonanie projektu zapotrzebowania ciepła oraz rozwinięcia instalacji 
centralnego ogrzewania wodnego. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Podstawowe systemy ogrzewania. Centralne ogrzewanie wodne – podział, charakterystyka 
ogrzewania grawitacyjnego i pompowego. Zasady doboru średnic przewodów oraz równo-
waŜenia hydraulicznego obiegów. Dobór pompy obiegowej dla instalacji centralnego ogrze-
wania. Charakterystyka ogrzewań płaszczyznowych. Obliczenia cieplne i hydrauliczne 
ogrzewania podłogowego. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego i 
zamkniętego. Podstawowe parametry powietrza wilgotnego przedstawiane na wykresie Mol-
liera. Charakterystyczne zmiany stanu powietrza wilgotnego. Podstawowe rodzaje wentylacji 
– charakterystyka. Wentylacyjne straty ciepła. Odzysk ciepła w wentylacji. 

Projekty  

Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla domu jednorodzinnego. 

Literatura podstawowa  
[1] Albers J. i inni; Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. WNT, Warszawa 2007. 
[2] Recknagel H. i inni; Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala, 

Wrocław 2008. 
[3] Koczyk H.(red.); Ogrzewnictwo praktyczne. Systherm Serwis, Poznań 2005. 
[4] Nantka M. B.; Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, tom 1 i 2, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 

2010. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] McQuiston Faye C. i inni: Heating, Ventilating, and Air Conditioning: Analysis and Design. 

John Wiley & Sons, Inc. New York 2000. 
[2] Gutkowski K. M.; Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT, Warszawa 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Wiesław Zima, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B223 - Modelowanie komputerowe procesów  

przepływowo-cieplnych 
 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + Lk15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + Lk12 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem. 1 i 2. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami metody objętości skończonej 
oraz bilansowej metody elementów skończonych. Zastosowanie tych metod przy modelowa-
niu rozkładu temperatury ciał stałych oraz przy modelowaniu rozkładu prędkości, ciśnienia i 
temperatury w przepływającym czynniku. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, wykonanie sprawozdań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie laboratoriów na podstawie sprawozdań. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady   
Równania bilansu masy, pędu i energii. Wprowadzenie do metody objętości skończonej oraz 
bilansowej metody elementów skończonych. Wyznaczanie dwuwymiarowego rozkładu tem-
peratury w przekroju poprzecznym wybranego elementu metodą objętości skończonej. Oce-
na dokładności obliczeń. Rozwiązania analityczne dla rozkładu prędkości i spadku ciśnień w 
przewodach o przekroju kołowym. Przepływ laminarny i turbulentny. Przykłady rozwiązań 
numerycznych wykonanych za pomocą programu FLUENT lub CFX. Analiza dokładności 
wykonanych obliczeń. Analizy nieustalone dla ciała o skupionej pojemności cieplnej i dla 
elementów o prostych kształtach. 

Laboratoria  
Wyznaczanie dwuwymiarowego rozkładu temperatury w przekroju poprzecznym komina o 
przekroju kwadratowym metodą objętości skończonej oraz bilansową metodą elementów 
skończonych. Zastosowanie wybranego oprogramowania do rozwiązania wyprowadzonego 
układu równań i wykorzystanie programu FLUENT lub CFX. Analiza dokładności wykona-
nych obliczeń. Wyznaczenie rozkładu prędkości, ciśnień oraz temperatur w trójniku za po-
mocą programu FLUENT lub CFX. Analiza dokładności wykonanych obliczeń. 

Literatura podstawowa  

[1] Taler J., Duda P.; Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła. 
  WNT, Warszawa 2003. 

[2] Munson Y. O.; Fundamentals of Fluid Mechanics. John Wiley & Sons, Inc. Iowa 2006. 
[3] Welty J. R. et al.; Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer. John Wiley & 

Sons, Inc. Oregon 2007. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Incopera F., DeWitt D.; Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons, 
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     Inc. New York 2002 
[2] Fluent 6.0, Fluent Inc., Computational Fluid Dynamics Software, Centerra Resource Park, 

10 Cavendish Court, Lebanon, NH 03766, USA. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Piotr Duda, prof. PK 
Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B224 - Wybrane problemy transportu drogowego 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W6 + C11 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z charakterystyką środków transportu drogo-
wego, zapoznanie się z źródłami napędu pojazdów, rodzajami i charakterystyką paliw i sma-
rów. Zdobycie umiejętności w zakresie eliminacji zagroŜenia ekologicznego transportu dro-
gowego. Podstawy zagadnień inŜynierii ruchu drogowego. 
Metody dydaktyczne:  przekaz werbalny wspomagany prezentacjami multimedialnymi. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawdziany z ćwiczeń, kolokwium końcowe. 
Ocena ko ńcowa : ocena z kolokwium końcowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Ogólna charakterystyka transportu drogowego. Zadania transportowe. Charakterystyka 
środków transportu drogowego. Źródła napędu pojazdów. Rodzaje i charakterystyka paliw. 
Infrastruktura transportu drogowego. Logistyka w transporcie. Telemetryczne środki nadzoru 
i sterowania ruchem pojazdów. Elementy zarządzania flotą pojazdów. Miejsce transportu 
drogowego w obszarze transportu multimodalnego. ZagroŜenia ekologiczne transportu dro-
gowego. 

Ćwiczenia  

Geografia transportu drogowego. Perspektywy rozwoju transportu drogowego. Zagadnienia 
inŜynierii ruchu drogowego Wykorzystanie multimediów w ruchu drogowym. 

Literatura podstawowa  
[1] Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.; InŜynieria ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 

2009. 
[2] Mitschke M.; Teoria samochodu - dynamika samochodu, napęd i hamowanie, drgania. 

WKiŁ, Warszawa 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Podniało A.; Paliwa oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. WNT, Warszawa 2002. 
[2] Wicher J.; Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Skrzyniowski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników  

Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Bezpiecze ństwa 
Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu B401 - Bezpiecze ństwo w transporcie szynowym 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem. 1 i 2, „Mechanika 
ogólna”- sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, w szczególności podczas hamowań (nie prze-
kraczanie dopuszczalnych dróg hamowania) oraz jazdy z wytwarzaniem sił pociągowych 
(bezpieczeństwo przed wykolejeniem). Zapoznanie się z wybranymi informacjami o budowie 
kół i szyn, o działaniu hamulców i współpracy pojazdu szynowego z torem. 

Metody dydaktyczne:  obecności oraz prowadzenie notatek z wykładów, aktywny udział 
w ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń oraz zaliczenie wiadomości 
stanowiących tematykę wykładów (test). 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń i testu z wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Definicje i pojęcia podstawowe. Ruch pojazdu pod działaniem sił. Transmisja momentu na-
pędowego. Siły działające na koła napędne i toczne podczas rozruchu i hamowania. Ze-
wnętrzna siła napędowa. Przyczepność, współczynnik przyczepności i jego graniczna war-
tość. Mechanika prowadzenia pojazdu w torze. Kinematyka ruchu tocznego sztywnego 
i spręŜystego koła: prędkości, przyspieszenia. Efekty dynamiczne wywołane niewywaŜonymi 
masami. Poślizgi i mikropoślizgi. Kryteria wykrywania poślizgów i metody zapobiegania. 
Podstawowe i uzupełniające kryteria bezpieczeństwa ruchu – bezpieczeństwo przed wykole-
jeniem. Kryterium Nadala i jego późniejsze modyfikacje. Wpływ wichrowatości toru na bez-
pieczeństwo jazdy. Naciski kół na szyny, ich rozkład i wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Za-
sadnicze i lokalne opory ruchu, opory jednostkowe i metody ich obliczania. Siła przyśpiesza-
jąca, współczynnik mas wirujących. Prędkości graniczne, graniczne wartości przyspieszenia i 
opóźnienia. Siła pociągowa i moc, charakterystyki trakcyjne, granica stanów pracy pojazdu 
trakcyjnego. Zdolność pociągowa pojazdów trakcyjnych. Zasada działania zespolonych ha-
mulców kolejowych. 

Ćwiczenia  
Mierniki hamowności pojazdów. Kryterium bezpieczeństwa hamowania. Energetyka proce-
sów hamowania. Hamulce mechaniczne, elektromechaniczne i elektryczne. Systemy auto-
matycznej kontroli prędkości pociągów. Czynne i bierne bezpieczeństwo pojazdów szyno-
wych. 

 
Literatura podstawowa  
[1] Grzesikiewicz W.; Hamulce pojazdów szynowych. Wyd. PW, Warszawa 1982. 
[2] Grzyb A., Maćkowski A.; Analityczne wyznaczanie przebiegów hamowania pociągów pa-

saŜerskich. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, 6-M, 1973. 
[3] Madej J.;  Teoria ruchu pojazdów szynowych. Wyd. PW, Warszawa 2004. 
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Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Schneigert Z.; Koleje niekonwencjonalne. WKiŁ, Warszawa 1971. 
[2] Praca zbiorowa; Przystosowanie kolei do zwiększonych prędkości i duŜych przewozów. 

WKiŁ, Warszawa 1969. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Andrzej Grzyb, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu B402 - Wybrane problemy transportu szybkiego 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem. 1 i 2, „Mechanika 
ogólna” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi 
problematyki szybkiego transportu lądowego, zwłaszcza szynowego. Przedstawienie wybra-
nych informacji o wymaganych cechach infrastruktury ruchowej oraz o systemach i budowie 
pojazdów kolejowych do duŜych prędkości ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań tech-
nicznych układów napędowych i hamulcowych. 

Metody dydaktyczne:  obecności oraz prowadzenie notatek z wykładów, aktywny udział 
w ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń oraz zaliczenie wiadomości 
stanowiących tematykę wykładów (test). 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń i testu z wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Charakterystyka podstawowych barier fizycznych, konstrukcyjnych i technologicznych przy 
zwiększaniu prędkości pojazdów lądowych ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów 
szynowych. Podstawowe cechy infrastruktury ruchowej kolei szybkich i superszybkich. 
Charakterystyka podstawowych zjawisk dynamicznych w układach biegowych pojazdów oraz 
w układach zasilania energią elektryczną. Systemy i układy napędowe pojazdów kolejowych 
szybkich i superszybkich. Pojazdy szynowe z wychylnym nadwoziem. Systemy hamowania 
pociągów szybkich i superszybkich. Energetyka procesów hamowania. Aerodynamika 
pociągów kolejowych. Pojazdy szynowe prowadzone w torze polem elektromagnetycznym. 
Ćwiczenia  
Układy napędowe i sterowanie prędkością pojazdów lewitujących. Systemy hamowania po-
jazdów lewitujących. Hamulce aerodynamiczne. Aspekty ekologiczne kolei szybkich 
i superszybkich ze szczególnym uwzględnieniem hałasu i silnych pól elektromagnetycznych. 
Literatura podstawowa  
[1] Furmanik K., Siedlar A.; SprzęŜenia cierne i zębate w napędach kolei szynowych . Wyd. 

AGH, Kraków 2004. 
[2] Madej J.;  Teoria ruchu pojazdów szynowych. Wyd. PW, Warszawa 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Schneigert Z.; Koleje niekonwencjonalne. WKiŁ, Warszawa 1971. 
[2] Praca zbiorowa; Przystosowanie kolei do zwiększonych prędkości i duŜych przewozów. 

WKiŁ, Warszawa 1969. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Andrzej Grzyb, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B403 - Jako ść systemów bezpiecze ństwa 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + C12 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z jakością i zasadami funkcjonowania 
systemów  ze szczególnym  uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa. 
Metody dydaktyczne:  aktywny wykład z prezentacją multimedialną, praca i dyskusja w ma-
łych zespołach na zajęciach ćwiczeniowych. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie części wykładowej na podstawie kolo-
kwium w formie testu oraz części ćwiczeniowej na podstawie przygotowanej przez studenta 
krótkiej prezentacji i dyskusji. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń i testu z wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcie jakości i metody jej oceny. Definicja rodzaje i własności systemów. Cykl Ŝycia syste-
mu. Jakość systemu: uŜyteczność, niezawodność, trwałość, Ŝywotność. Rodzaje systemów 
bezpieczeństwa. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa. Zastosowanie w praktyce metod 
oceny systemów bezpieczeństwa. Analiza problemów związanych z organizacją procesów 
obsługowych i oceną rozwiązań systemów bezpieczeństwa. 
Ćwiczenia  

Zastosowanie w praktyce metod oceny i doskonalenia struktury systemów bezpieczeństwa 
Wstępny projekt  systemu bezpieczeństwa w wybranym obiekcie – analiza techniczna i eko-
nomiczna. 
Literatura  podstawowa  
[1] Cempel.Cz.; Teoria i inŜynieria systemów. ITE, Radom  2006. 
[2] Borys T.; Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa 1980. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Robertson J. S.; Pełna analiza systemowa. WNT, Warszawa 1999. 
[2] Stacharska-Targosz J.; Techniczne wyposaŜenie banku. Wyd. WSB, Poznań 1999. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Jolanta Stacharska -Targosz 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut  InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Bezpiecze ństwa 
Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa przed-
miotu B404 - Jako ść i eksploatacja systemów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + C12 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  znajomość analizy matematycznej, podstaw 
rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z teorią analizy jakości systemów tech-
nicznych oraz zarządzaniem ich eksploatacją.  Zdobycie umiejętności rozwiązywania zasad-
niczych problemów modelowania i sterowania niezawodnością systemów.  
Metody dydaktyczne:  wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem środków multimedialnych; 
heurystyczne metody dialogu, aktywizujące studentów biorących udział w ćwiczeniach. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie sprawdzianów z tematyki objętej wykła-
dem i ćwiczeniami tablicowymi. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń i testu z wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Pojęcia i cele dotyczące systemu technicznego, jego cyklu Ŝycia i niezawodności. Miary jako-
ści systemów. Metody oceny struktur i charakterystyki działania systemów. Modele determini-
styczne i stochastyczne procesów eksploatacji. Rodzaje i organizacja procesów obsługowych. 
Diagnostyka, prognozowanie, niezawodność, teoria decyzji – relacje wzajemne w zarządza-
niu procesami eksploatacji. Analiza i przetwarzanie danych eksploatacyjnych - selekcja i es-
tymacja, dekompozycja i filtracja sygnałów w przestrzeni obserwacji stanu systemu. Wybrane 
metody optymalizacji eksploatacji systemów urządzeń technicznych. Zagadnienia zarządza-
nia ryzykiem przy planowaniu eksploatacji systemów. 

Ćwiczenia  
Obliczanie wielkości określających funkcje niezawodności urządzeń. Estymacja cech, cią-
głych i dyskretnych danych eksploatacyjnych, w postaci sygnałów pomiarowych. Analiza 
czynnikowa róŜnych metod intensywności odnowy elementów systemu. Określanie i porów-
nywanie róŜnych miar jakości struktur systemu. Badania symulacyjne wybranych wirtualnych 
modeli eksploatacji systemów. Zastosowanie metod programowania liniowego do optymaliza-
cji eksploatacji urządzeń. Wariantowy proces decyzyjny redukcji systemu parku maszynowe-
go, przy określonych kryteriach jakości eksploatacji. 

Literatura podstawowa    
[1] Grabski F., Jaźwiński J.; Metody Bayesowskie w niezawodności i diagnostyce. WKiŁ, War-

szawa 2001. 
[2] Jaźwiński J., WaŜyńska-Fiok K.; Bezpieczeństwo systemów. PWN, Warszawa 1993.  
[3] Mazur T., Małek A.; Zarządzanie eksploatacją systemów technicznych. WNT, Warszawa 

1979. 
Literatura uzupełniaj ąca    
[1] Niziński S.; Elementy eksploatacji obiektów technicznych. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko- 

Mazurskiego, Olsztyn 2000. 
[2] Radkowski S.; Podstawy bezpiecznej techniki. Wyd. PW, Warszawa 2003. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Michał Prącik 

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

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B405 – Monitorowanie zagro Ŝeń akustycznych 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 L15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 L9 + S9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Ochrona przed zagroŜeniami wibroaku-
stycznymi” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z problematyką monitorowania hałasu. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych i seminaryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na co najmniej 70% seminariów i wy-
głoszenie referatu. Zaliczenie laboratoriów na podstawie sprawozdań.  
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Laboratoria  
Badanie komfortu akustycznego w kabinie operatora. Monitoring hałasu na stanowiskach 
pracy. Ocena hałasu na stanowisku pracy w oparciu o badania dozymetryczne. Monitoring 
hałasu środowiskowego pochodzącego od pracy wybranego zakładu przemysłowego.  
Monitoring hałasu środowiskowego komunikacyjnego.                                      .                                      
Seminaria  
Pojęcia podstawowe, fala akustyczna płaska i kulista, ciśnienie akustyczne, natęŜenie 
dźwięku, poziomy. Hałas, definicja, krzywe waŜenia ABCD, poziom równowaŜny dźwięku A. 
Pole akustyczne swobodne i rozproszone. Monitorowanie zagroŜeń akustycznych hałasu 
wewnętrznego, dozymetry, monitoring akustyczny w halach przemysłowych. Zasady oceny 
hałasu przemysłowego środowiskowego. Systemy do ciągłego monitorowania hałasu środo-
wiskowego. 

Literatura podstawowa  

[1] Engel Z.; Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa 1993. 
[2] śuchowicz – Wodnikowska I.; Emisja i propagacja hałasu przemysłowego w środowisku 

zewnętrznym. Wyd. ITB, Warszawa 1998. 
[3] Cempel Cz.; Wibroakustyka stosowana. PWN, Warszawa 1989. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Metody pomiaru hałasu zewnętrznego w środowisku. Wyd. PIOŚ, Warszawa 1992. 
[2] Strona internetowa: www.svantek.com.pl 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zygmunt Dziechciowski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B406 – Pomiary i analiza hałasu przemysłowego 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 L15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 L9 + S9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Ochrona przed zagroŜeniami 
wibroakustycznymi” – sem. 3.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z metodami pomiaru i oceny hałasu przemy-
słowego. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych i seminaryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na co najmniej 70% seminariów  
i wygłoszenie referatu. Zaliczenie laboratoriów na podstawie sprawozdań.  
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z laboratoriów i seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Laboratoria  

System do pomiaru i analizy sygnałów wibroakustycznych. Precyzyjny miernik poziomu 
dźwięku. Pomiar właściwości akustycznych hal produkcyjnych. Pomiar hałasu środowisko-
wego przemysłowego. Prognozowanie hałasu środowiskowego............................................... 
Seminaria  

Pojęcia podstawowe, fala akustyczna płaska i kulista, ciśnienie akustyczne, natęŜenie 
dźwięku, poziomy. Hałas, definicja, krzywe waŜenia ABCD, poziom równowaŜny dźwięku A. 
Podstawowy system do pomiaru i analizy sygnałów wibroakustycznych. Mierniki poziomu 
dźwięku. Zasady pomiaru i obliczeń hałasu w halach przemysłowych. Zasady oceny aku-
stycznej hal i pomieszczeń przemysłowych. Prognozowanie wpływu hałasu na środowisko. 
Zasady pomiaru i oceny hałasu środowiskowego. 

Literatura podstawowa  

[1] Engel Z.; Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa 1993. 
[2] śuchowicz – Wodnikowska I.; Emisja i propagacja hałasu przemysłowego w środowisku 

zewnętrznym. Wyd. ITB, Warszawa 1998. 
[3] Cempel Cz.; Wibroakustyka stosowana. PWN, Warszawa 1989. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Lipowczan A.; Podstawy pomiarów hałas. GIG, Warszawa – Katowice 1987. 
[2] Instrukcja ITB nr 315/91; Zunifikowane metody pomiarowe i obliczeniowe własności aku-

stycznych elementów urbanistycznych. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zygmunt Dziechciowski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu B407 – Bezpiecze ństwo techniczne urz ądzeń poddozorowych  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 L15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 L9 + S5 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  wiedza podstawowa z zakresu techniczne-
go bezpieczeństwa pracy. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z rodzajami zagroŜeń i wypadków oraz sta-
nami uszkodzeń i awarii w urządzeniach poddozorowych, a takŜe technicznymi metodami ich 
eliminacji minimalizacji oraz skutków ich wystąpienia. 
Metody dydaktyczne:  obowiązkowy i aktywny udział w zajęciach, opracowanie sprawozdań 
z ćwiczeń laboratoryjnych oraz referatu w ramach seminarium. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie 
sprawozdań i wygłoszenie referatu w ramach seminarium. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna  ocen z laboratorium i seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Laboratoria  
Badania funkcjonalne systemów dźwigowo-transportowych. Badania stanowiskowe poddo-
zorowych urządzeń ciśnieniowych. Analiza ryzyka zagroŜeń stwarzanego przez wyzwolenie 
energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków 
w ograniczonym zasięgu w urządzeniach transportu bliskiego UTB. Analiza ryzyka zagroŜe-
nia stwarzanego poprzez rozpręŜanie gazów znajdujących się pod ciśnieniem róŜnym od 
atmosferycznego w poddozorowych urządzeniach ciśnieniowych - UC.....................................  
Seminaria  
ZagroŜenia bezpieczeństwa powstałe w wyniku uszkodzenia lub niewłaściwej obsługi urzą-
dzeń poddozorowych. WspółzaleŜność między techniką rozwiązań konstrukcyjnych urzą-
dzeń poddozorowych a ich bezpieczną eksploatacją. Nakłady ponoszone na bezpie-
czeństwo techniczne w urządzeniach poddozorowych. Klasyfikacja, ogólne zasady doboru 
oraz ocena skuteczności działania systemów zabezpieczeń w urządzeniach poddozorowych. 
Metody kształtowania postępu w zakresie techniki bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń 
poddozorowych. Zagadnienia prawne związane i procedurami modernizacyjnymi urządzeń 
objętych dozorem technicznym. Systemy zarządzania bezpieczeństwem eksploatacji urzą-
dzeń transportu bliskiego UTB i urządzeń ciśnieniowych UC, w tym wieloletnio eksploatowa-
nych. Procedury prowadzenia badań atestacyjnych (certyfikacja elementów, podzespołów i 
urządzeń UTB i UC objętych dozorem technicznym obowiązkowym oraz dobrowolnym). 
Ogólne algorytmy procesów operacji kontrolnych i dozorowych. 

Literatura podstawowa  

[1] Korzeń Z.; Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Wyd. ILiM, Po-
znań 1998. 

[2] Dozór techniczny; dwumiesięcznik. Wyd. SIGMA-NOT, Warszawa. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Transport przemysłowy i maszyny robocze; kwartalnik. Wyd. Lektorium, Wrocław. 
[2] Internet: http://www.udt.gov.pl, http://www.monitorpolski.gov.pl; http://www.pip.gov.pl; 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Wiesław Cichocki 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B408 – InŜynieria urz ądzeń poddozorowych  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 L15 + S15  2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 L9 + S9  2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  wiedza podstawowa z zakresu techniczne-
go bezpieczeństwa pracy. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z rodzajami urządzeń objętych dozorem tech-
nicznym, rodzajami zagroŜeń i wypadków występującymi w czasie ich eksploatacji oraz inŜy-
nierskimi metodami przeciwdziałania stanom niebezpiecznym. 
Metody dydaktyczne:  obowiązkowy i aktywny udział w zajęciach, opracowanie sprawozdań 
z ćwiczeń laboratoryjnych oraz referatu w ramach seminarium. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie 
sprawozdań i wygłoszenie referatu w ramach seminarium. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna  ocen z laboratorium i seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Laboratoria  

Badania stanowiskowe dozorowe wybranych systemów dźwigowo-transportowych (transpor-
tu linowego, dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych, urządzeń transportu bliskiego 
instalowanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, centrach administracyjno-
handlowych oraz rozrywkowych). Badania stanowiskowe poddozorowych urządzeń ciśnie-
niowych.   
Seminaria  

Klasyfikacja urządzeń poddozorowych i zagroŜenia wynikające z ich eksploatacji. Przyczyny 
powstawania szkód oraz mechanizm ich powstawania w systemach dźwigowo-
transportowych (UTB) i urządzeniach ciśnieniowych (UC). Kryteria i wskaźniki bezpieczeń-
stwa uŜytkowania. Warunki techniczne jednostek poddozorowych, środki i systemy zapew-
niające bezpieczną funkcjonalność eksploatacyjną urządzeń UTB i UC. Obowiązujące rozpo-
rządzenia i dyrektywy techniczne dotyczące warunków, jakim powinny odpowiadać urządze-
nia UTB i UC. Formy wykonywania dozoru technicznego. Wpływ inŜynierii bezpieczeństwa 
na rozwój i kształtowanie postępu w technice urządzeń poddozorowych. Dyrektywa maszy-
nowa, dźwigowa i narzędziowa oraz przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji, insta-
lowania oraz eksploatacji w aspekcie analizy ryzyka ich uŜytkowania w przedsiębiorstwach 
oraz obiektach ogólnodostępnych. Podstawowe techniki i metody prognozowania stanów 
UTB i UC, lokalizacji uszkodzeń oraz analizy ryzyka zagroŜeń. 

Literatura podstawowa  
[1] Korzeń Z.; Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Wyd. ILiM, Po-

znań 1998. 
[2] Dozór techniczny; dwumiesięcznik. Wyd. SIGMA-NOT, Warszawa. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1 Transport przemysłowy i maszyny robocze; kwartalnik. Wyd. Lektorium, Wrocław. 
[2] Internet: http://www.udt.gov.pl, http://www.monitorpolski.gov.pl; http://www.pip.gov.pl 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Wiesław Cichocki 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B409 - Podstawy projektowania barier bezpiecze ństwa  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + S9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Bezpieczeństwo pracy” – sem. 1.  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  nabycie umiejętności projektowania barier ochronnych dla 
urządzeń przemysłowych.  
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w seminarium. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminarium i test z wykładów. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z seminarium i  testu z wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Bariery mechaniczne, akustyczne i świetlne. Wymagania dotyczące akustycznych i  świetl-
nych sygnałów bezpieczeństwa. Urządzenia bezpieczeństwa, czujniki zbliŜeniowe, kurtyny 
świetlne, maty bezpieczeństwa. Wymagania dotyczące zabezpieczenia maszyn osłonami. 
Podstawowe typy zagroŜeń. Podstawowe typy osłon, zasady zabezpieczenia maszyn osło-
nami. Zasady określania wymiarów otworów umoŜliwiających dostęp całym ciałem do ma-
szyny. Odległości bezpieczeństwa uniemoŜliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi 
do stref niebezpiecznych. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu ciała człowieka. 
Konstrukcja osłon dla ruchomych, wirujących elementów maszyn, osłon zabezpieczających 
przed kontaktem z gorącymi powierzchniami i elementami oraz przed spadającymi przedmio-
tami.  

Seminaria  
Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych. Zasady 
określania wymiarów otworów umoŜliwiających dostęp całym ciałem do maszyny. Odległości 
bezpieczeństwa uniemoŜliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych. 
Odległości bezpieczeństwa uniemoŜliwiające sięganie kończynami dolnymi do stref niebez-
piecznych. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu ciała człowieka. 

Literatura podstawowa  
[1] Rączkowski B.; BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2010. 

[2 ] Swat K.; Bezpieczeństwo i higiena pracy mechaników. WSiP, Warszawa 1992. 

[3] PN-EN ISO 12100-1:2005/A1 Bezpieczeństwo maszyn – pojęcia podstawowe, ogólne za-
sady projektowania, część I i II. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] PN-EN ISO 13850:2008; Bezpieczeństwo maszyn – stop awaryjny, zasady projektowa-

nia. 
[2] PN-EN 953:1999; Maszyny. Bezpieczeństwo. Osłony – ogólne wymagania dotyczące pro-

jektowania i budowy osłon stałych i ruchomych. 
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[3] PN-EN 981:2010; Bezpieczeństwo maszyn – system dźwiękowych i wizualnych sygnałów 
niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnych. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Janusz Krawczyk, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa  
przedmiotu 

B410 - InŜynieria bezpiecze ństwa przemysłowych procesów 
produkcyjnych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. 
Forma zaj ęć i liczba 

godzin 
Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń  II 4 W15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + S9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Bezpieczeństwo pracy” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  nabycie umiejętności w ocenie ryzyka prowadzenia procesów 
produkcyjnych. 

Metody dydaktyczne:  wykłady poparte prezentacjami multimedialnymi, aktywny udział w 
seminarium.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawdzian pisemny z tematyki wykładów oraz 
prac seminaryjnych. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen ze sprawdzianu i seminarium. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Podstawowe pojęcia w inŜynierii bezpieczeństwa – potencjał zagroŜeń, ryzyko i rozmiary 
strat wywołanych awarią. Metody identyfikacji zaburzeń procesu produkcji i ich ocena – ilo-
ściowe i jakościowe metody oceny. Koncepcja bezpieczeństwa procesowego instalacji pro-
dukcyjnych. Projektowanie urządzeń odciąŜających i rozpręŜających. Procedury obliczenio-
we. Model równowagowy Leunga. Zagadnienia koncepcji bezpieczeństwa. Koncepcja naj-
groźniejszego wiarygodnego przypadku – sekwencyjne procedury postępowania. „Metoda 
trików”. Awaryjne rozpręŜanie i odciąŜanie instalacji. Poprawne wymiarowanie rurociągów 
odciąŜających. Zbiorniki rozpręŜające i buforowe.  

Seminaria  

Etapy projektowania instalacji – od koncepcji do produkcji ciągłej – analiza i ocena zagroŜeń 
w poszczególnych etapach inwestycji. Ochrona przed eksplozją, procedury oceny zagroŜeń 
wybuchem. Klasyfikacja metod oceny zagroŜeń stosowanych w technice, podstawy i proce-
dury obliczeniowe. Eksplozja pyłu w procesach mielenia, mieszania i suszenia. Przykłady 
awarii i jej skutki, modelowanie fizyczne i matematyczne. Bezpieczeństwo prowadzenia pro-
cesów w warunkach zagroŜenia wybuchem. Środki i metody ochrony przed eksplozją pyłów. 
Podstawy prawne realizacji zasad bezpieczeństwa procesowego instalacji przemysłowych.  
Literatura podstawowa  
[1] Pihowicz W.; InŜynieria bezpieczeństwa technicznego. WNT, Warszawa 2008.  
[2] Markowski A.; Zapobieganie stratom w przemyśle. Wyd. PŁ, Łódź 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Ficoń K.; InŜynieria zarządzania kryzysowego. Bel Studio, Warszawa 2007. 
[2] Szymonik A.; Logistyka w bezpieczeństwie. Difin, Warszawa 2010. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jerzy Rosiński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B411 - Bezpiecze ństwo eksploatacji maszyn cieplnych 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: poznanie budowy, działania, parametrów eksploatacji armatu-
ry i urządzeń elektrycznych maszyn cieplnych. Zdobycie umiejętności doboru i kontroli za-
bezpieczeń mechanicznych, elektrycznych, ciśnieniowych, itp. 
Metody dydaktyczne: aktywizacja studentów poprzez podawanie prostych przykładów  
i dyskusję, indywidualne opracowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie kaŜdego laboratorium z zakresu wiedzy 
dotyczącej danego tematu, z uwzględnieniem wiadomości z wykładu. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Rodzaje maszyn cieplnych. Czynniki występujące w instalacjach maszyn cieplnych. Zagro-
Ŝenia chemiczne i ekologiczne, zdrowotne spowodowane stosowanymi czynnikami. Zagro-
Ŝenia mechaniczne i elektryczne występujące przy eksploatacji maszyn cieplnych. Zabezpie-
czenia . Bezpieczniki termiczne. Presostaty.  Armatura zabezpieczająca (zawory bezpie-
czeństwa, itp.).Warunki eksploatacji ciśnieniowych i podciśnieniowych elementów instalacji. 
Automatyka maszyn i instalacji. Zintegrowane systemy zabezpieczenia. Recykling czynni-
ków, smarów, oleju, itp. Normy hałasu dla maszyn cieplnych. Rodzaje i warunki eksploatacji 
wymienników ciepła. 

Laboratoria  

Armatura zabezpieczająca maszyn cieplnych. Mechaniczne systemy zabezpieczeń maszyn 
cieplnych. Automatyka wentylatorów, pomp, spręŜarek, itp. Zabezpieczenia kotłów (małych 
mocy). Bezpieczeństwo instalacji parowych i ciśnieniowych elementów maszyn cieplnych. 
Elementy maszyn roboczych pracujących pod wysokim ciśnieniem. Wymienniki ciepła. 

Literatura podstawowa  
[1] Recknagel H. i inni; Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala, 

Wrocław 2008. 
[2] Fodemski T.; Pomiary cieplne, część 2. Badania cieplne maszyn i urządzeń. WNT, War-

szawa 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Warunki Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych. 
[2] Normy bezpieczeństwa uŜytkowania dotyczące maszyn wirnikowych i tłokowych. 
[3] Fodemski T.; Pomiary cieplne, część 1. Podstawowe pomiary cieplne. WNT, Warszawa 

2001. 
[4] Mieszkowski M. i inni; Pomiary cieplne i energetyczne. WNT, Warszawa 1981.  
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B412 - Bezpiecze ństwo u Ŝytkowania wirowych i tłokowych  
maszyn roboczych 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: poznanie budowy, działania, parametrów eksploatacji armatu-
ry i urządzeń elektrycznych wirowych i tłokowych maszyn roboczych. Zdobycie umiejętności 
doboru i kontroli zabezpieczeń mechanicznych, elektrycznych, ciśnieniowych, itp. 
Metody dydaktyczne: aktywizacja studentów poprzez podawanie prostych przykładów  
i dyskusję, indywidualne opracowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie kaŜdego laboratorium z zakresu wiedzy 
dotyczącej danego tematu, z uwzględnieniem wiadomości z wykładu. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Rodzaje maszyn wirnikowych i tłokowych. Czynniki stosowane w maszynach – zagroŜenia 
chemiczne, zdrowotne i ekologiczne. Recykling czynników, smarów, oleju, itp. Eksploatacja 
maszyn roboczych – zagroŜenia mechaniczne. Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń elek-
trycznych i pomiarowych. Bezpieczniki termiczne. Presostaty, zawory bezpieczeństwa, itp. 
Rurociągi, zbiorniki i inne elementy instalacji – zabezpieczenia ciśnieniowe i podciśnieniowe, 
przepisy UDT. Normy hałasu. Automatyka maszyn i instalacji w aspekcie zintegrowanych 
systemów bezpieczeństwa 

Laboratoria  
 Armatura zabezpieczająca dla spręŜarek, pomp, wentylatorów, itp. Mechaniczne systemy 
zabezpieczeń maszyn roboczych. Bezpieczeństwo instalacji parowych i ciśnieniowych ga-
zowych. Elementy maszyn roboczych pracujących pod wysokim ciśnieniem. Elementy auto-
matyki zabezpieczającej dla kotłów (małych mocy), pomp, itp. 

Literatura podstawowa  
[1] Recknagel H. i inni; Ogrzewnictwo i klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala, 

Wrocław 2008. 
[2] Fodemski T.; Pomiary cieplne, część 2. Badania cieplne maszyn i urządzeń. WNT, War-

szawa 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Warunki Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych. 
[2] Normy bezpieczeństwa uŜytkowania dotyczące maszyn wirnikowych i tłokowych. 
[3] Fodemski T.; Pomiary cieplne, część 1. Podstawowe pomiary cieplne. WNT, Warszawa 

2001. 
[4] Mieszkowski M. i inni;  Pomiary cieplne i energetyczne. WNT, Warszawa 1981. 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

B413 - Bezpieczne czynniki robocze w instalacjach z iębniczych 
 i klimatyzacyjnych  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + S9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z aktualnymi wymaganiami, przepisami i nor-
mami bezpieczeństwa dotyczącymi czynników ziębniczych.   

Metody dydaktyczne:  praca z normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa uŜytko-
wania czynników ziębniczych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminariów na podstawie sprawdzia-
nów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Aktualny stan prawny dotyczy substancji kontrolowanych. Nowoczesne czynniki ziębnicze: 
związki nieorganiczne, organiczne, czynniki chlorowcopochodne. Mieszaniny azeotropowe, 
zeotropowe i bliskoazeotropowe. Czynniki pośredniczce (chłodziwa): roztwory wodne glikoli  
i soli, zawiesina lodowa. Czynniki ziębnicze w świetle ochrony środowiska. Oleje stosowane 
w spręŜarkowych urządzeniach ziębniczych: rodzaje i właściwości. Wpływ oleju na działanie 
urządzenia. Główne zasady bezpiecznego stosowania czynników ziębniczych w instalacjach 
grzewczych, chłodniczych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych.  
Seminaria  
Przemiany termodynamiczne gazów w obszarze pary mokrej i przegrzanej: wrzenie, 
skraplanie, spręŜanie, dławienie. Posługiwanie się wykresami i tabelami. Podstawy obliczeń 
obiegów spręŜarkowych obiegów jednostopniowych. 
Literatura podstawowa  
[1] PN-EN 378 1-4; Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeń-

stwa i ochrony środowiska. 
[2] Clodic D., Sauer F.; Vademecum odzysku czynników chłodniczych. IPPU Masta, Gdańsk 

1999. 
[3] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zuboŜających warstwę ozonową. Dz.U. 

z 2004r. Nr 121, poz. 1263. 
[4] Bonca Z.; Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. IPPU Masta, Gdańsk 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Rozporządzenie (WE)  nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie substancji zu-

boŜających warstwę ozonową. Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000r. 
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawnie ewidencji substancji kontrolowa-

nych, Dz.U. z 2004r., Nr 185, poz.1911. 
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie świa-
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dectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych. Dz.U. z 2004r., Nr 195, 
poz.2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Łukasz Mika 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

B414 - Bezpiecze ństwo eksploatacji instalacji  
ziębniczych i klimatyzacyjnych  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + S9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z aktualnymi wymaganiami, przepisami  
i normami bezpieczeństwa dotyczącymi instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych.   

Metody dydaktyczne:  praca z normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa instalacji 
ziębniczych i klimatyzacyjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminariów na podstawie sprawdzia-
nów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska instalacji ziębniczych, 
klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria 
wyboru instalacji ziębniczych. Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i 
dokumentowanie instalacji ziębniczych. Usytuowanie instalacji ziębniczej i ochrona osobista 
personelu nadzorującego. Obsługa, konserwacja i naprawa instalacji ziębniczych oraz 
odzysk czynnika ziębniczego. Bezpieczeństwo instalacji ziębniczych w systemach 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 
Seminaria  

Przygotowywanie wykazu czynności kontrolnych podczas zewnętrznych oględzin instalacji 
ziębniczej. Przygotowanie zakresu prób przed oddaniem instalacji do eksploatacji. Znakowa-
nie instalacji ziębniczych. Zapoznanie się z zakresem informacji wymaganym w instrukcji ob-
sługi instalacji pod względem bezpieczeństwa osób i mienia. Metryka instalacji ziębniczej 
oraz ksiąŜka raportów. Szacowanie maksymalnego napełnienia instalacji czynnikiem ziębni-
czym. 
Literatura podstawowa  
[1] PN-EN 378 1-4; Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeń-

stwa i ochrony środowiska. 
[2] Clodic D., Sauer F.; Vademecum odzysku czynników chłodniczych. IPPU Masta, Gdańsk 

1999. 
[3] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zuboŜających warstwę ozonową. Dz.U. 

z 2004r. Nr 121, poz. 1263. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Rozporządzenie (WE)  nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie substancji zu-

boŜających warstwę ozonową. Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000r. 
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[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawnie ewidencji substancji kontrolowa-
nych. Dz.U. z 2004r., Nr 185, poz.1911. 

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie świa-
dectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych. Dz.U. z 2004r. Nr 195, 
poz.2009. 

[4] Bonca Z.; Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. IPPU Masta, Gdańsk 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Łukasz Mika 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa  
przedmiotu 

B415 – Elektro-hydrauliczne układy zabezpiecze ń i sterowania 
maszyn mobilnych 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy elektrotechniki i elektroniki” – 
sem. 3, „Mechanika płynów” – sem. 3, „Elementy automatyki” – sem. 4. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagadnieniami ochrony środowiska-
i bezpieczeństwa pracy wysokociśnieniowych układów hydraulicznych, sterowanych i moni-
torowanych elektronicznie.  
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach, wykonanie i zaliczenie zajęć laborato-
ryjnych. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie zajęć laboratoryjnych, test z wykładów. 
Ocena  końcowa : średnia waŜona ocen z laboratoriów (0,7) i wykładów (0,3). 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Struktury elektrohydraulicznych układów sterowania maszyn mobilnych. Bezpieczeństwo 
maszyn budowlanych, drogowych, górniczych, rolniczych. Bezpieczne czynniki robocze, ni-
sko-palne emulsje wodno – olejowe, woda, przyjazne środowisku oleje biodegradowalne. Al-
gorytmy systemów bezpieczeństwa pracy maszyny w zróŜnicowanym środowisku pracy. 
Wbudowane układy zabezpieczeń (safety embedded systems). Elementy systemów zabez-
pieczeń, jak: zawory bezpieczeństwa, zamki hydrauliczne, zawory ograniczające prędkość 
ruchu, udźwig, stabilność w terenie, układy zasilania awaryjnego, wtórne źródła energii, mi-
kroczujniki i mikrowyłączniki, zabezpieczenia serwisowe układu napędu i sterowania. Ocena 
stanu układu na podstawie pomiaru przecieków, ciśnienia i temperatury. Zasady bezpiecznej 
eksploatacji i obsługi maszyn z napędem i sterowaniem hydraulicznym. 

Laboratoria  
Badania działania dwustopniowego zaworu bezpieczeństwa. Wyznaczanie charakterystyki 
elektromagnetycznego proporcjonalnego regulatora prędkości. Wyznaczanie stałej czasowej 
systemu awaryjnego wyłączenia układu w funkcji obciąŜenia. Badania skuteczności działania 
zamka hydraulicznego w układzie podnoszenia. Badanie charakterystyk roboczych awaryj-
nych wtórnych źródeł zasilania – akumulatorów hydraulicznych. Ocena stanu układu na pod-
stawie pomiaru przecieków, spadku ciśnienia i temperatury w układzie napędu i sterowania 
minikoparki.  

Literatura podstawowa  
[1] Stryczek S.; Napęd hydrostatyczny. WNT, Warszawa 2003.  
[2] Trostmann E.; Water Hydraulics Control Technology. Danfoss A/S, New York 1996. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Szydelski Z.; Napęd i sterowanie hydrauliczne w pojazdach i maszynach roboczych. 

WNT, Warszawa 1980. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Sobczyk 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa  
przedmiotu 

B416 – Bezpieczne dla środowiska, akwatroniczne układy  
napędowe maszyn 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika płynów” – sem. 3, „Bezpieczeń-
stwo środowiska naturalnego” – sem. 3, „Elementy automatyki” – sem. 4; wiedza z zakresu 
przedmiotów dotyczących bezpieczeństwa pracy.  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagadnieniami ochrony środowiska ze stro-
ny materiałów eksploatacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem hydraulicznych cieczy ro-
boczych, zabezpieczeniami przed ich wyciekami, stosowanie mniej szkodliwych materiałów 
eksploatacyjnych, ocena moŜliwości stosowania wody w układach napędowych. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach, wykonanie i zaliczenie zajęć laborato-
ryjnych. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie zajęć laboratoryjnych, test z wykładów. 
Ocena  końcowa : średnia waŜona ocen z laboratoriów (0,7) i wykładów (0,3). 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Ekologiczne materiały eksploatacyjne w budowie maszyn i urządzeń, w tym oleje biodegra-
dalne oraz woda jako czynnik roboczy w hydraulicznych układach napędu i sterowania. Ma-
teriały eksploatacyjne dla stref niebezpiecznych, ograniczające ryzyko powstania i rozprze-
strzeniania się poŜaru, na przykładzie wysokociśnieniowych układów hydrauliki wodnej. Pod-
stawowe cechy eksploatacyjne wody na tle innych czynników roboczych. Wymagania mate-
riałowo – konstrukcyjne i bezpieczeństwa stawiane elementom wysokociśnieniowej hydrauli-
ki wodnej. Zasady projektowania i eksploatacji wysokociśnieniowych układów z wodnym 
czynnikiem roboczym. Problem zanieczyszczenia i znaczenie filtracja czynnika roboczego w 
bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji układów hydraulicznych. 

Laboratoria  

Badanie charakterystyk wybranych wodnych elementów zabezpieczających układu sterowa-
nia. Wyznaczanie sprawności akwatronicznego układu napędowego. Badania terenowe 
wodnego układu napędu i sterowania napędu jazdy. Badanie wodnego układu sterowania 
mechanizmów roboczych manipulatora z układem zabezpieczeń połoŜenia i przed przecią-
Ŝeniem. Badania charakterystyk procesu ładowania i rozładowania akumulatora wodno-
pneumatycznego, jako wtórnego awaryjnego źródła energii. 

Literatura podstawowa  
[1] Stryczek S.; Napęd hydrostatyczny. WNT, Warszawa 2003.  
[2] Trostmann E.; Water Hydraulics Control Technology. Danfoss A/S, New York 1996. Lite-

ratura uzupełniająca 
[1] Szydelski Z.; Napęd i sterowanie hydrauliczne w pojazdach i maszynach roboczych. 

WNT, Warszawa 1980.   
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Sobczyk 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B417 - Mechanizmy uszkodze ń elementów metalowych  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + L9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie procesów zuŜycia elementów metalowych maszyn  
i urządzeń oraz metod badań i oceny zniszczeń części konstrukcji i urządzeń. 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych, opracowanie spra-
wozdań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, oddanie sprawozdań, test 
z wykładów.  
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i testu z wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Procesy zuŜycia elementów metalowych maszyn, urządzeń i konstrukcji. Awaria i katastrofa. 
Funkcja intensywności uszkodzeń. Przyczyny pękania materiału; szybkość przyłoŜenia ob-
ciąŜenia, temperatura, kształt geometryczny i wielkość elementu. Odporność materiału na 
pękanie, zmęczenie i pełzanie. Rodzaje przełomów ich kwalifikacja i metody badania. 

Laboratoria  
Nieniszczące metody badania uszkodzeń. Badania makroskopowe uszkodzeń. Badania frak-
tograficzne Metody oceny charakteru i przyczyn powstania uszkodzeń. Sposoby zapobiega-
nia i przewidywania uszkodzeń.  

Literatura podstawowa  

[1] Praca zbiorowa; Poradnik inŜyniera. Mechanika, t. 1. WNT, Warszawa 1968. 
[2] Hebda M.; Procesy tarcia, smarowania i zuŜywania maszyn. Wyd. ITE-PIB, Warszawa 

2007. 
[3] Butnicki St.; Spawalność i kruchość stali. WNT, Warszawa 1975. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Dobrzański L. A., Nowosielski R.; Badania własności fizycznych. WNT, Warszawa 1987. 
[2] Augustyn J., Śledziewski E.; Awarie konstrukcji stalowych. Arkady, Warszawa 1976. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Wojciech Wojciechowski prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Materiałowej (M-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B418 - Bezpiecze ństwo u Ŝytkowania źródeł nap ędu 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + L9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „Termodynamika techniczna” – sem. 2, 
„ Mechanika ogólna” – sem. 3,  „Mechanika płynów” – sem. 3. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z problemami eksploatacji źródeł napędu po-
jazdów samochodowych mających wpływ na bezpieczeństwo i na środowisko. 
Metody dydaktyczne:  wykłady z prezentacją multimedialną, aktywny udział w realizacji ćwi-
czeń laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawdziany z laboratoriów, kolokwium końcowe. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium końcowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rola i znaczenie źródeł napędu pojazdów i maszyn we współczesnym świecie w aspekcie 
bezpieczeństwa eksploatacji i ich oddziaływania na środowisko naturalne. Toksyczne skład-
niki emitowane przez spalinowe źródła napędu: mechanizm tworzenia toksycznych związków 
w spalinach silników ZI i ZS, charakterystyka poszczególnych toksycznych składników spa-
lin. Sposoby ograniczania emisji toksycznych związków spalin: reaktory katalityczne, filtry 
cząstek stałych. Normy i metody badań emisji toksycznych związków w spalinach silniko-
wych: normy homologacyjne, normy stosowane przy okresowym badaniu technicznych. Ana-
lizatory i metody pomiaru stęŜenia toksycznych związków w spalinach silnikowych. Emisja 
hałasu, drgań i ciepła przez źródła napędu. Utylizacja składowych części źródeł napędu i 
materiałów eksploatacyjnych. Sposób eksploatacji źródeł napędu w aspekcie bezpieczeń-
stwa i obciąŜenia środowiska naturalnego. 
Laboratoria  
Pomiar stęŜenia podstawowych, gazowych składników spalin silników ZI i ZS. Pomiar zady-
mienia spalin silnika ZS. Zasady pomiaru emisji toksycznych składników spalin za pomocą 
analizatorów typu NDIR, FID i CLD. Pomiar stęŜenia podstawowych składników toksycznych 
spalin przed i za reaktorem katalitycznym. Pomiar stęŜenia podstawowych składników tok-
sycznych spalin podczas rozruchu i fazy nagrzewania się silnika. Pomiar drgań i hałasu spa-
linowych źródeł napędu.  

Literatura podstawowa  
[1] Rychter T., Teodorczyk A.; Teoria silników tłokowych. WKiŁ, Warszawa 2006. 
[2] Luft S.; Podstawy budowy silników. WKiŁ , Warszawa 2006. 
[3] Merkisz J.; Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wyd. PP, Poznań 1998. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bernhard M.; Badania trakcyjnych silników spalinowych. WKiŁ, Warszawa 1970. 
[2] Materiały ze specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Marek BrzeŜański 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników  

Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 
Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu B419 - Podstawy mechaniki zniszczenia 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 6 W15 + L15 2  
Niestacjonarne – I stopie ń II 6 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wytrzymałość materiałów” – sem. 4 i 5.  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami mechaniki zniszczenia materia-
łów inŜynierskich. Zdobycie umiejętności w zakresie rozwiązywania wybranych problemów 
mechaniki zniszczenia materiałów kruchych, plastycznych oraz lepkich. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach oraz laboratoriach, samodzielne przygo-
towanie i prezentacja zadanych problemów inŜynierskich z wykorzystaniem programów nu-
merycznych. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  prezentacja zadanego problemu. 
Ocena ko ńcowa: ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy fizyczne mechaniki zniszczenia. Matematyczny opis uszkodzeń. Termodynamicz-
ne modele mechaniki uszkodzeń. Równania stanu i ewolucji uszkodzeń w warunkach pełza-
nia; modele materiałów lepko-plastycznych z uszkodzeniami. Macierzowa postać równań 
konstytutywnych materiałów spręŜystych z uszkodzeniami. Macierzowa postać przyrosto-
wych równań konstytutywnych materiałów spręŜysto-plastycznych z uszkodzeniami. Mode-
lowanie uszkodzeń i zniszczenia w problemach obrotowo symetrycznych. Elementy mecha-
niki pękania, zastosowanie koncepcji nielokalnego kontinuum do numerycznej analizy szcze-
liny zastępczej. 

Laboratoria  
Nowoczesne pomiary odkształceń z uŜyciem wideoekstensometru. Próba udarności metodą 
Charpy’ego z równoczesnym pomiarem energii dyssypowanej. Eksperymentalne wyznacza-
nie całki Rice’a. Weryfikacja hipotez wytrzymałościowych w złoŜonych stanach napręŜenia. 

Literatura podstawowa  
[1] Skrzypek J.; Podstawy mechaniki uszkodzeń. Wyd. PK, Kraków 2006. 
[2] Skrzypek J.; Plastyczność i pełzanie. Teoria, zastosowania, zadania. PWN, Warszawa 

1986. 
[3] Ganczarski A., Skrzypek J.; Plastyczność materiałów inŜynierskich. Podstawy, modele, 

metody i zastosowania komputerowe. Wyd. PK, Kraków 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Wnuk M.; Podstawy mechaniki pękania. Wyd. AKAPIT, Kraków 2008. 

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

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

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

B420 - Stany graniczne konstrukcji  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem. 1 i 2, „Mechanika 
ogólna” – sem. 3, „Wytrzymałość materiałów” – sem. 4 i 5. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie wiedzy z zakresu stanów granicznych konstrukcji, 
opanowanie metod analizy stanów granicznych konstrukcji. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, samodzielne wykonanie trzech projek-
tów.  
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  prezentacja i zaliczenie projektów, zdanie kolok- 
wium. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium końcowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojecie stanu granicznego, pojecie obciąŜenia granicznego. Nośność spręŜysta konstrukcji, 
obliczanie nośności spręŜystej prętów, belek i układów prętowych. Pojecie nośności roz-
dzielczej konstrukcji, obliczanie nośności rozdzielczej elementów konstrukcyjnych. Nośność 
graniczna konstrukcji, podstawy teorii plastycznych stanów granicznych, obliczanie nośności 
granicznej prętów, belek, układów prętowych, płyt. Stateczność konstrukcji, podstawowe po-
jęcia i kryteria stateczności, ujecie energetyczne. Stateczność spręŜysta prętów prostych 
osiowo ściskanych przy ogólnym zachowaniu sie obciąŜenia, stan pokrytyczny, pręt w 
ośrodku spręŜystym. Wyboczenie spręŜysto-plastyczne, wyboczenie pełzające prętów. Prze-
strzenne zagadnienia utraty stateczności, zwichrzenie belek. Uwagi o stateczności konstruk-
cji powierzchniowych i zachowaniu pokrytycznym. 

Laboratoria  
Realizacja trzech projektów wraz z prezentacja wyników dotyczących nośności spręŜystej, 
nośności granicznej oraz stateczności konstrukcji.  
Literatura podstawowa  
[1] Krzyś W., śyczkowski M.; SpręŜystość i plastyczność, wybór zadań i przykładów. PWN, 

Warszawa 1962. 
[2] Skrzypek J.; Plastyczność i pełzanie. Teoria, zastosowania, zadania. PWN, Warszawa 

1986. 
[3] Ganczarski A., Skrzypek J.; Plastyczność materiałów inŜynierskich. Podstawy, modele, 

metody i zastosowania komputerowe. Wyd. PK, Kraków 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] śyczkowski M.(red.); Wytrzymałość elementów konstrukcyjnych. Mechanika Techniczna, 

tom 9, PWN, Warszawa 1988. 
[2] Bochenek B., KruŜelecki J.; Optymalizacja stateczności konstrukcji. Współczesne pro-

blemy. Wyd. PK, Kraków 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Jacek KruŜelecki 

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

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

B421 - Recykling materiałów i kompozytów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6  W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych . 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  przyswojenie podstawowej wiedzy o recyklingu materiałów  
i urządzeń, strukturze odpadów i moŜliwościach ich zagospodarowania. Zdobycie umiejętno-
ści ich rozpoznawania, organizacji i logistyki zbiórki w zaleŜności od rodzaju procesu techno-
logicznego. Poznanie podstawowych rozwiązań prawnych polskich i europejskich. Przyswo-
jenie podstawowych informacji na temat moŜliwości spalania odpadów i innych form ich utyli-
zacji. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w prowadzonych wykładach oraz zajęciach laborato-
ryjnych i wyjazdach dydaktycznych. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów i ocena aktywności na wy-
kładach. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i testu z wykładu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Powstawanie odpadów, źródła i moŜliwości ich ograniczania, aspekty materiałowe gospo-
darki odpadami. Podstawy prawne i ekonomiczne utylizacji odpadów przemysłowych. Usta-
wy Sejmu RP i dyrektywy UE. Nowoczesne metody recyklingu i utylizacji odpadów, odpady 
specjalne i niebezpieczne. Metody utylizacji odpadów technologicznych i przemysłowych. 
Plany gospodarki odpadami i strategie rozwoju i zarządzania szpitalem w aspekcie zrówno-
waŜonej gospodarki odpadami. Bilanse energetyczne i problemy z emisją gazów cieplarnia-
nych. Regionalne systemy i stacje recyklingu tworzyw sztucznych 

Laboratoria  
Identyfikacja odpadów polimerowych. Regionalne plany gospodarki odpadami – prezentacje i 
dyskusje. Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i niebezpiecznych przegląd technolo-
gii. Selektywna zbiórka - przegląd metod i technik. Gromadzenie i selekcja odpadów z two-
rzyw sztucznych do recyklingu materiałowego. Przebieg procesu regeneracji materiałów po-
limerowych. Ocena zmian właściwości recyklatów i materiałów odpadowych. 

Literatura podstawowa  
[1] Błędzki A.K.; Recykling materiałów polimerowych. PWN, Warszawa 1997. 
[2] Kozłowski M. (red.); Recykling tworzyw sztucznych w Europie. Wyd. Politechniki Wro-

cławskiej, Wrocław 2006. 
[3] Kuciel S., Mazurkiewicz S., Proszek M.; MoŜliwości wykorzystania odpadów z tworzyw 

sztucznych. Wyd. PK, Kraków 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Osiński J., Zach P.;  Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. WKiŁ, Warszawa 

2005. 
[2] Szlezyngier W.; Tworzywa sztuczne, Chemia, Technologia, Przetwórstwo, Zastosowanie. 

Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów1996. 
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[3] Głowiak B., Kępa E., Winnicki T.;  Podstawy ochrony środowiska. PWN, Warszawa 1995. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Stanisław Kuciel 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa  
przedmiotu 

B422 – Oddziaływanie wibracji i wstrz ąsów  
na człowieka – operatora 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 S15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 S9  1 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i metodami mode-
lowania i oceny wpływu wibracji i wstrząsów na człowieka-operatora. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  przygotowanie i wygłoszenie pracy seminaryjnej.  
Ocena ko ńcowa:  ocena z seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Seminaria  
Charakter wibracji i wstrząsów oddziałujących na człowieka. Definicja wibracji ogólnej                       
i miejscowej, przykłady. Dyskomfort wibracyjny a bezpieczeństwo pracy. Wpływ wibracji          
i wstrząsów na pracę człowieka. Percepcja wibracji kryteria oceny. Standardy 
międzynarodowe dotyczące wibracji i wstrząsów. Choroby związane z oddziaływaniem 
wibracji. Biodynamika ciała ludzkiego. Metody budowy modeli biodynamicznych.              
Drgania i wstrząsy działające na człowieka w pojazdach – ich opis i analiza. Dynamika 
siedziska kierowcy. Metody badań doświadczalnych pomiaru ekspozycji człowieka na 
drgania i wstrząsy. Wibracje i wstrząsy przekazywane na człowieka przez ręce i choroby  
z tym związane. Wibroizolacja człowieka - operatora. Zapobieganie i ochrona przed 
wibracjami. Człowiek jako adaptacyjny system regulacji układu dynamicznego.  
Literatura podstawowa  
[1] Engel, Z.; Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa 1993. 
[2] KsiąŜek, M.A.; Modelowanie i optymalizacja układu człowiek-wibroizolator-maszyna. Mo-

nografia 244. Wyd. PK, Kraków 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Griffin, M.J.; Handbook of human vibration. Academic Press, London 1990. 
[2] Harris’Shock and Vibration. Handbook , chapter41.McGraw Hill Book Company 2010. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Marek A. KsiąŜek 

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

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

B423 – Środki ochrony zbiorowej  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 S15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 S9 1 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  wiedza z zakresu przedmiotów dotyczących 
bezpieczeństwa pracy. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagadnieniami ochrony zbiorowej na stano-
wisku pracy przy wybranych uwarunkowaniach, zapoznanie się z metodami oceny i atestacji 
wybranych środków ochrony zbiorowej. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w seminariach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  aktywny udział w seminariach, zaliczenie testu 
oraz wygłoszenie referatu.   
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z testu i referatu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Seminaria  

Podział środków ochrony zbiorowej. Omówienie podstawowych technicznych środków 
ochrony zbiorowej na stanowisku pracy: środki ochrony przy pracach wysokościowych, przy 
pracach w wykopach, środki ochrony przed hałasem i wibracjami, środki ochrony przed po-
lem elektromagnetycznym, wybrane zabezpieczenia na placu budowy. Środki ochrony przed 
szkodliwymi czynnikami w środowisku. Metody atestacji i oceny skuteczności wybranych 
środków ochrony zbiorowej. 

Literatura podstawowa  
[1] Engel Z.; Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa 1993. 
[2] Koradecka D. (red.); Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa 1999. 
[3] Maciaszek K. i inni; Uzdatnianie powietrza w inŜynierii środowiska dla celów wentylacji 

i klimatyzacji. Wyd. PK, Kraków 2010. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kmiecik P.; Rusztowania ochronne. Nowoczesny system ochrony zbiorowej przed upad-

kiem z wysokości. „Przegląd budowlany” nr 7 – 8, 2009. 
[2] Wysocki K.; Rusztowania : budowa i eksploatacja. KaBe, Krosno 2009. 
[3] Wykaz Polskich Norm dotyczących rusztowań.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zygmunt Dziechciowski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 
Kierunek studiów InŜynieria Bezpiecze ństwa 
Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod – nazwa  
przedmiotu 

B424 – Bezpiecze ństwo eksploatacji narz ędzi obróbkowych 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 S15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 S9 1 

  
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Bezpieczeństwo obróbki ubytkowej i przy-
rostowej” – sem. 2. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z budową i zasadami bezpiecznej eks-
ploatacji narzędzi obróbkowych oraz innych środków oprzyrządowania. Uzyskanie umiejęt-
ności bezpiecznego stosowania narzędzi i uchwytów obróbkowych.  
Metody dydaktyczne: wykłady, pokazy na modelach. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  pisemny sprawdzian wiedzy.  
Ocena ko ńcowa: ocena ze sprawdzianu. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Seminaria  

Klasyfikacja narzędzi obróbkowych. Strefa skrawania, szlifowania i erodowania. Zjawiska fi-
zykalne zachodzące w strefie obróbki. Klasyfikacja wiórów i cieczy chłodząco – smarujących. 
Uchwyty narzędziowe. Zasady eksploatacji i magazynowanie narzędzi. Tok przygotowania 
ściernicy do szlifowania. Metody zapobiegania zapłonowi dielektryka w obróbce elektroero-
zyjnej. Bezpieczeństwo przy ostrzeniu narzędzi skrawających, wymiana płytek wieloostrzo-
wych, kondycjonowanie ściernic. Proces konstytuowania się wiórów. Hałas i aerozole obrób-
kowe. Dopuszczalne parametry obróbki. Dobór warunków pracy narzędzia. ZuŜycie narzędzi 
obróbkowych. Klasyfikacja uchwytów i przyrządów obróbkowych Typowe zagroŜenia BHP w 
procesach eksploatacji oprzyrządowania. 
Literatura podstawowa  
[1] Rączkowski B.; BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2010. 
[2] Górski E.; Poradnik narzędziowca. WNT, Warszawa 1998. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Filipowski R., Marciniak M.; Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. Wyd. PW, War-

szawa 2000. 
[2] Rączkowski B., Karczewski J.; InstruktaŜ oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pra-

cy. ODDK, Gdańsk 2010. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Czesław NiŜankowski  - prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  

Produkcji (M-6) 
 


