
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu A817 - Modelowanie i symulacja układów mechatronicznych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + C15 + P15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + C9 + P9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Elektronika”. 

Założenia i cele przedmiotu:  uzyskanie wiedzy w zakresie modelowania obiektów 
fizycznych. Zapoznanie się z metodami i środkami komputerowego modelowania i symulacji 
obiektów mechatronicznych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach, samodzielne wykonanie projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i projektów; zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Struktura układu mechatronicznego. Dyskretne układy mechaniczne, ich charakterystyka i 
właściwości. Kinematyka układów mechanicznych: układy współrzędnych i ich transformacje 
(macierz rotacji), współrzędne jednorodne i transformacje jednorodne (macierz rotacji, 
macierz translacji). Mechaniczne układy zastępcze o strukturze drzewiastej, notacja DH 
(Denavita Hartenberga). Kinematyka prosta i odwrotna. Kinematyka różniczkowa i macierz 
Jacobiego. Generowanie równań ruchu układu mechanicznego – metody generowania. 
Modelowanie układu sterowania. 
Ćwiczenia  
Rozwiązywanie zagadnień dotyczących symulacji układów mechatronicznych i planowania 
trajektorii z wykorzystaniem środowiska Matlab-Simulink. 
Projekty  
Opracowanie matematycznych modeli dla układów mechatronicznych, realizujących 
zaplanowaną trajektorię. 

Literatura  
[1] Attia J.: PSPICE and Matlab for Electronics. CRC Press, 2002. 
[2] Bishop R.: The Mechatronics Handbook.CRC Press, 2002. 
[3] Kurfess T.: Robotics and Automation Handbook. CRC Press, 2005. 
[4] Kiencke U., Nielsen L.: Automotive Control Systems: For Engine, Driveline, And Vehicle. 
Springer, 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inż. Józef Struski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu A818 – Układy elektroniczne w mechatronice 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka”, „Elektrotechnika” i „Elektronika”. 
Założenia i cele przedmiotu:  zrozumienie zasady działania elektronicznych układów 
stosowanych w systemach mechatronicznych.  
Metody dydaktyczne: wykład.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 
zaliczeniowe z tematyki wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Współczesne sterowalne zawory elektryczne dużej mocy: tyrystory MCT, GTO, IGCT. 
Tranzystorowe prostowniki i falowniki w układzie 1- fazowym i 3-fazowym, konfiguracje i 
przykłady zastosowań. Przekształtniki prądu stałego na prąd stały, przykłady zastosowań. 
Sterowniki (drivery) kluczy elektronicznych: IGBT i MOSFET. Stabilizatory napięcia i prądu – 
o pracy impulsowej i ciągłej. Elektroniczne układy analogowe – wzmacniacze mocy, filtry 
aktywne, wybrane zastosowania wzmacniaczy operacyjnych, modulatory, demodulatory. 
Automatyczna regulacja wzmocnienia (funkcjonalne schematy układów ARW). 
Automatyczna regulacja fazy (zastosowania układu z synchronizowaną pętlą fazową – PLL). 
Wybrane układy i zastosowania generatorów elektronicznych. Mikroprocesory w układach 
energoelektronicznych. Symulacja komputerowa układów elektronicznych. 

Literatura  
[1] Górecki P.: Wzmacniacze operacyjne – podstawy, aplikacje, zastosowania. BTC. 
Warszawa 2004. 
[2] Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki. Cz. 1 i 2. WKiŁ. 
[3] Wawrzyński W.: Podstawy współczesnej elektroniki. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2003. 
[4] Tietze U., Schenk Ch.: Układy półprzewodnikowe. WNT, Warszawa 1996. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Józef Tutaj 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników           
Spalinowych (M-4) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu A937 - Projektowanie i Programowanie Sterowników 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Elektrotechnika”, „Elektronika”. 
Założenia i cele przedmiotu:   Uzyskanie wiedzy z zakresu budowy, działania i 
projektowania sterowników mikroprocesorowych oraz narzędzi i technik programowania. 
Metody dydaktyczne:  Samodzielne opracowanie projektu z zastosowaniem sterownika 
mikroprocesorowego. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Zaliczony projekt; zaliczone kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Sterowniki programowalne PLD, PLC i DSP. Mikrokontrolery i ich architektura. Układy 
wewnętrzne sterowników: porty wejścia-wyjścia, kondycjonowania sygnału, multipleksery, 
rejestry specjalne, watchdog, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, klucze 
mocy, zegary systemowe, ułady magistralne sterowników. Narzędzia programowania: 
kompilatory i programatory. Wprowadzenie do języków programowania: asembler, BASIC 
(Visual Basic, Bascom), C (C++, Visual C). Programowanie i projektowanie sterowników 
PLD, PLC i DSP. Przykłady tworzenia oprogramowania. Technika prototypowania HIL 
(hardware in the loop). 
Projekty  
Opracowanie, oprogramowanie i uruchomienie przykładowego systemu sterowania 
cyfrowego na bazie typowego sterownika mikroprocesorowego. 

Literatura  
[1] Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika – Komponenty, metody, przykłady. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 
[2] Bolton W.: Mechatronics – Electronic Control Systems In Mechanical and Electrical 
Engineering. Addison Wesley Longmann Limited, Harlow 1999. 
[3] Onwubolu G.: Mechatronics – principles and applications. Elsevier Butterworth-
Heinemann, Burlington 2005. 
[4] Bishop R. H.: The Mechatronics Handbook. CRC Press, Boca Raton, USA 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Zdzisław Juda 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu A938 - Sterowniki mikroprocesorowe 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Elektrotechnika”, „Elektronika”. 
Założenia i cele przedmiotu:  Uzyskanie wiedzy z zakresu budowy, działania i 
projektowania sterowników mikroprocesorowych oraz podstaw programowania sterowników. 
Metody dydaktyczne : Samodzielne opracowanie projektu z zastosowaniem sterownika 
mikroprocesorowego. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Zaliczony projekt; zaliczone kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Architektura mikrokontrolerów. Układy wewnętrzne sterowników: multipleksery, porty 
wejścia-wyjścia, rejestry specjalne, watchdog, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-
analogowe, klucze mocy, zegary systemowe. Zewnętrzne układy sterowników: pomiarowe, 
kondycjonowania sygnału, aktuatory. Systemy magistralne sterowników: I2C, 1wire. 
Sterowniki przemysłowe i pojazdowe. Sterowanie w czasie rzeczywistym. Układy 
pamięciowe w sterownikach. Prototypowanie mikroprocesorowych układów sterowania. 
Programowanie sterowników: środowiska programistyczne, systemy wspomagania 
programowania, języki programowania, kompilatory, programatory sprzętowe. 
Wprowadzenie i przykłady programowania sterownika w języku BASCOM. 
Projekty  
Opracowanie, oprogramowanie i uruchomienie przykładowego systemu sterowania 
cyfrowego w oparciu o płytkę prototypową. 

Literatura   
[1] Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika – Komponenty, metody, przykłady. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 
[2] Bolton W.: Mechatronics – Electronic Control Systems In Mechanical and Electrical 
Engineering. Addison Wesley Longmann Limited, Harlow 1999. 
[3] Onwubolu G.: Mechatronics – principles and applications. Elsevier Butterworth-
Heinemann, Burlington 2005. 
[4] Bishop R. H.: The Mechatronics Handbook. CRC Press, Boca Raton, USA 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Zdzisław Juda 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu 0000 A819 - Systemy komunikacyjne w mechatronice 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Elektrotechnika”, „Elektronika”. 
Założenia i cele przedmiotu:   Uzyskanie wiedzy z zakresu budowy i działania systemów 
transmisji danych stosowanych w mechatronice. 
Metody dydaktyczne:  Aktywne uczestnictwo w realizacji programu ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Zaliczone ćwiczenia laboratoryjne; zaliczone 
kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Systemy transmisji danych. Magistrale danych. Podstawy działania systemów transmisji 
danych I2C oraz 1-Wire. Integracja układów sterowania z Internetem – sieć Ethernet. 
Monitoring maszyn i urządzeń. Sieci komputerowe (topologie i urządzenia sieci CAN, TTP, 
LAN, Bluetooth, MOST, Wi-Fi, IRDA itp.). Standardy transmisji szeregowej danych. Interfejsy 
komunikacyjne. Diagnostyka systemów komunikacyjnych. Powiadamianie i sterowanie 
obiektami z wykorzystaniem technologii GSM i GPS. Zastosowanie sieci komunikacyjnych w 
systemach mechatronicznych (pojazdy samochodowe, domy inteligentne, itp.). 
Laboratoria  
Badanie systemów transmisji danych opartych na standardach I2C oraz 1-Wire. Sterowanie 
i/lub monitorowanie urządzeń z wykorzystaniem interfejsów Ethernet. Sterowanie urządzeń z 
wykorzystaniem CAN. Badanie działania i diagnostyka sieci CAN. Wykorzystanie telefonii 
komórkowej do monitorowania i sterowania urządzeń mechatronicznych. 

Literatura   
[1] Fryśkowski B., Grzejszczyk E.: Mechatronika Samochodowa – Systemy transmisji 
danych. WKŁ, Warszawa 2010. 
[2] Bolton W.: Mechatronics – Electronic Control Systems In Mechanical and Electrical 
Engineering. Addison Wesley Longmann Limited, Harlow, 1999. 
[3] Bishop R. H.: The Mechatronics Handbook. CRC Press, Boca Raton, USA, 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Zdzisław Juda 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu A939 - Roboty przemysłowe i maszyny technologiczne  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się budową, zasadami sterowania, 
programowania oraz zastosowaniem robotów i manipulatorów przemysłowych oraz 
obrabiarek i maszyn sterowanych numerycznie (CNC).  

Metody dydaktyczne:  multimedialne wykłady, samodzielne przygotowanie i praktyczna 
implementacja programów sterujących robotami i obrabiarkami, wykonanie projektów w 
zespołach, opracowanie dokumentacji projektowej i sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, projektów i wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Definicje, określenia, wiadomości podstawowe dotyczące robotów przemysłowych. 
Konfiguracje kinematyczne, wybrane zagadnienia kinematyki i dynamiki robotów. 
Podstawowe parametry i charakterystyki funkcjonalne robotów i manipulatorów. Napędy 
stosowane w robotach i manipulatorach. Układy sensoryczne położenia, przemieszczenia, 
prędkości, siły, systemy wizyjne rozpoznawania obrazu. Układy sterowania robotów i 
manipulatorów: klasyfikacja, budowa, działanie. Opis i modele matematyczne elementów 
układu sterowania. Metody i języki programowania robotów. Pojęcia podstawowe i przegląd 
podstawowych grup obrabiarek. Kryteria oceny obrabiarek. Obrabiarki sterowane 
numerycznie: cechy konstrukcyjne, magazyny narzędziowe i kodowanie narzędzi, struktura 
zamkniętego układu sterowania położeniem, serwonapędy, czujniki pomiaru położenia i 
prędkości, bazy i układy współrzędnych, tryby pracy. Podstawy programowania obrabiarek 
CNC: programowanie ruchu, funkcje pomocnicze, korekcje narzędzi. Obrabiarki o złożonych 
ruchach kształtowania, przekładnie elektroniczne. Wielomaszynowe systemy technologiczne, 
integracja urządzeń. 
Laboratoria  
Analiza budowy, działania, sterowania typu PTP/CP oraz programowanie robotów 
przemysłowych Mitsubishi Movemaster (5-osi CNC), FANUC S-420F (6-osi CNC). Badanie 
sprawności, dokładności geometrycznej i dokładności pozycjonowania tokarki TKX50N. 
Frezarki obwiedniowe do uzębień, symulacyjne badanie przekładni elektronicznej. 
Opracowanie i uruchomienie programu dla zadanego zadania obróbki na tokarce TKX50N z 
układem sterowania SINUMERIK 802D. 
Projekty  
Projekt zrobotyzowanego gniazda spawalniczego z wykorzystaniem dwóch robotów FANUC 
S420F wraz z oprzyrządowaniem robotów. Projekt pozycjonera liniowo-obrotowego palet z 
otwartym układem sterowania i napędami w postaci silników krokowych. Projekt i symulacja 
pojedynczej osi serwonapędu w programie MatLab. 

Literatura  



[1] Morecki A., Knapczyk J.: Podstawy Robotyki. WNT, Warszawa 1999. 
[2] Honczarenko J.: Roboty przemysłowe, budowa i zastosowanie. WNT, Warszawa 2010. 
[3] Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania, obrabiarki i systemy obróbkowe. 
WNT, Warszawa 2000. 
[4] Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, 2000. 
[5] Kost G., Świder J.: Programowanie robotów on-line. Wyd. Politechniki Śląskiej, 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Stanisław Krenich 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu A940 - Obrabiarki sterowane numerycznie i systemy w ytwarzania  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: brak 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się budową, zasadami sterowania, 
programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) oraz maszyn i urządzeń 
transportu, manipulacji i magazynowania przedmiotów i narzędzi. Poznanie 
wielomaszynowych systemów wytwarzania, możliwości i zasad integracji urządzeń. 

Metody dydaktyczne:  multimedialne wykłady, samodzielne przygotowanie i praktyczna 
implementacja programów sterujących obrabiarkami, wykonanie projektów w zespołach, 
opracowanie dokumentacji projektowej i sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium i projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Obrabiarka sterowana numerycznie (OSN) jako obiekt mechatroniczny: cechy konstrukcyjne, 
magazyny narzędzi, kodowanie i ustawianie narzędzi, struktura i zasada działania 
zamkniętego układu sterowania położeniem, silniki napędowe, czujniki pomiaru położenia i 
prędkości. Porównanie OSN z obrabiarkami konwencjonalnymi. Wieloosiowe centra 
obróbkowe, autonomiczne stacje obróbkowe. Układy sterowania CNC. Podstawy 
programowani OSN: układy współrzędnych, punkty bazowe, programowanie ruchu, 
interpolacja liniowa, kołowa i śrubowa, programowanie względne i bezwzględne, funkcje 
pomocnicze, korekcja wymiarów narzędzi, podprogramy i cykle robocze, elementy języka 
wysokiego poziomu. Wielomaszynowy system wytwarzania, struktura systemu wytwarzania 
(SW) – podsystemy: wytwarzania, transportu i manipulacji, składowania, nadzoru i 
diagnozowania. Struktura systemu sterowania SW: lokalne układy sterowania CNC i PLC, 
sterowanie nadrzędne i rozproszone. 
Laboratoria  
Obsługa OSN: bazowanie, tryby pracy: ręczny, półautomatyczny i automatyczny, 
wprowadzanie danych do układu sterowania: przesunięcia układów współrzędnych, wymiary 
narzędzi. Analiza struktur systemów sterowania SW: hierarchicznego na przykładzie sytemu 
TOR oraz rozproszonego na przykładzie systemu EMCO. 
Projekty  
Opracowanie programu dla zadanego zadania obróbki na tokarce TKX50N z układem 
sterowania SINUMERIK 802D. Weryfikacja programu poprzez symulację oraz uruchomienie 
programu na obrabiarce TKX50N. Projekt podsystemu nadzoru i diagnostyki dla systemu 
wytwarzania TOR.  

Literatura  
[1] Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania, obrabiarki i systemy obróbkowe. 
WNT, Warszawa 2000. 
[2] Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, 2000. 



[3] Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie. WNT, Warszawa 1998. 
[4] Dokumentacja techniczna systemów TOR, EMCO, sterownika CNC Sinumeric 802D. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Stanisław Krenich 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu A941 - Techniki multimedialne w pojazdach  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy informatyki”, „Komunikacja 
komputerowa”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zakresem wykorzystania TMM: w pojazdach, 
w komunikacji pojazd-kierowca, kierowca-otoczenie. Celem jest zdobycie wiedzy i 
umiejętności wykorzystania oraz możliwości wprowadzania nowych TMM w pojazdach. 

Metody dydaktyczne:  wykład wspomagany TMM (filmy i prezentacje MM) oraz laboratoria 
prezentujące praktyczne funkcjonowanie TMM w konkretnych rozwiązaniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  pozytywne zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 
oraz sprawdzianu pisemnego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Techniki multimedialne – podstawy teoretyczne. Ogólna charakterystyka samochodów. 
Wyposażenie samochodów w środki MM: wskaźniki działania zespołów i układów 
samochodowych (tablice rozdzielcze), komputery pokładowe, tachografy cyfrowe, czujniki 
parkowania, kamery cofania, czytniki znaków drogowych, kontroli pasa ruchu i inne.  
Połączenia sieciowe zewnętrzne i wewnętrzne w samochodach. Nawigacja satelitarna. 
Środki audio-video. Wpływ zastosowania środków MM w pojazdach na komfort kierowcy i 
bezpieczeństwo ruchu. Wykorzystanie TMM w badaniach samochodów i ich zespołów, w 
rekonstrukcji wypadków drogowych, w salonach sprzedaży, w stacjach obsługowo-
naprawczych. Tendencje rozwojowe.  
Laboratoria  
Badania drogowe z wykorzystaniem TMM. Stanowiskowe badania zespołów 
samochodowych z zastosowaniem TMM. Rekonstrukcja wypadków drogowych z 
wykorzystaniem programu PC CRASH. Prezentacja TMM w pojazdach samochodowych. 
Praktyczne wykorzystanie systemów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w pojazdach. 

Literatura  
[1] Wieczorkowska A.: Multimedia. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne. Wyd. 
PJWSTK, Warszawa 2008. 
[2] Narkiewicz J.: GPS - Globalny system pozycyjny. Budowa, działanie, zastosowanie. WKŁ, 
Warszawa 2003. 
[3] Czasopisma techniczne: Poradnik Serwisowy, Auto Technika Motoryzacyjna, Auto Moto 
Serwis. 
[4] Instrukcje serwisowe samochodów. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Edward Kołodziej, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 

Kod - nazwa 

przedmiotu 
A942 - Telematyka w pojazdach  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15+L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9+L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy informatyki”. 

Założenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z obszarami zastosowania telematyki w 
pojazdach oraz zdobycie umiejętności eksploatacji systemów teleinformatycznych. 

Metody dydaktyczne:  wykład wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia 
laboratoryjne w zespołach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  pozytywne zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 
oraz sprawdzianu pisemnego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Teoretyczne podstawy telematyki. Systemy przesyłu informacji. Nawigacja satelitarna – 
działanie, zastosowanie (pozycjonowanie, nadzór pojazdów). Urządzenia nawigacyjne. 
Obsługa urządzeń nawigacyjnych – algorytmy postępowania. Urządzenia telematyczne w 
środkach transportu – rodzaje, charakterystyka, zastosowanie. Zastosowanie telematyki w 
transporcie (nadzór i sterowanie ruchem, informacje dla kierowcy, automatyczne pobieranie 
opłat drogowych itp.). Wpływ wykorzystania systemów telematycznych na bezpieczeństwo 
ruchu pojazdów. Telematyczna ocena stanu technicznego pojazdu i jego zespołów. 
Znaczenie telematyki pojazdowej i perspektywy jej rozwoju.  
Laboratoria  
Praktyczne wykorzystanie urządzeń nawigacyjnych. Wybór trasy przejazdu. Kontrola i 
nadzór nad wybranym środkiem transportu z wykorzystaniem kasety telematycznej. 
Telematyczna diagnostyka silnika spalinowego. Telematyka w sterowaniu ruchem. Badania 
drogowe procesu hamowania samochodu z wykorzystaniem telematyki.  

Literatura  
[1] Praca zbiorowa: Teleinformatyka. Vademecum. Sieci nowej generacji, technologie 
internetowe, metrologia sieciowa. Wyd. IDG, Warszawa 2002. 
[2] Herner A., Riehl H.J.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. WKŁ, 
Warszawa 2004. 
[3] Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań. Wyd. 
Opolgraf S.A, Warszawa 2006. 
[4] Widerski T.: Samochodowe sieci informatyczne. Poradnik Serwisowy nr 5/2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Edward Kołodziej, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika  
Kod - nazwa 
przedmiotu A820 - Mechatroniczne układy maszyn roboczych  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15+L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9+L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Teoria układów dyskretnych”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową i działaniem podstawowych 
zespołów maszyn roboczych oraz układów sterowania ruchem i regulacji napędów. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe zespoły i układy maszyn roboczych. Układy napędowe i sterowania. 
Automatyzacja procesów roboczych i transportowych. Regulacja hydraulicznych układów 
napędowych wg zasady stałej mocy. Układy automatycznej stabilizacji położenia elementów 
osprzętu maszyn roboczych. Układy sterowania ruchem maszyn i ich osprzętów. 
Automatyzacja procesów zagęszczania wibracyjnego. Zastosowanie systemów zdalnego 
sterowania maszyn roboczych. 
Laboratoria  
Badania układu sterowania osprzętu koparki. Badanie cyfrowego układu sterowania ruchem: 
planowanie trajektorii ruchu, określenie dokładności pozycjonowania. Badania funkcjonalne 
zdalnego systemu sterownia pracą suwnicy podwieszonej KBK. Badania mechatronicznego 
układu sterowania przekładni hydrostatycznej. Adaptacyjne sterowanie pracą hydraulicznego 
zespołu napędu dźwigu. 

Literatura  
[1] Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika. PWN, Warszawa 2001. 
[2] Szlagowski J. (red): Problemy automatyzacji pracy maszyn roboczych. MET, Warszawa 
2001. 

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

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu A943 - Elektryczne i hybrydowe układy nap ędowe 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Automatyzacja i sterowanie pojazdów 
samochodowych”.  

Założenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się konstrukcją i zasadami działania pojazdów 
hybrydowych. 

Metody dydaktyczne:  Wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Elektromechaniczne napędy z silnikami prądu stałego z komutatorami elektromechanicznymi 
(sterowanie silników obcowzbudnych, bocznikowych i szeregowych) oraz elektronicznym (ze 
wzbudzeniem magneto elektrycznym – z magnesami trwałymi oraz elektromagnetycznym). 
Napędy elektromechaniczne z silnikami krokowymi oraz silnikami indukcyjnymi prądu 
przemiennego - asynchronicznymi i synchronicznymi. Podstawy silników spalinowych 
Hybrydowe układy napędowe –. Układy rozdziału strumienia mocy. Sterowanie układami 
napędowymi pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Odzysk energii w napędach 
elektromechanicznych. Ogniwa paliwowe. Akumulatory (wtórne źródła energii) Sterowanie 
adaptacyjne układem napędowym. 
Laboratoria  
Badanie napędu elektrycznego z silnikiem prądu stałego. Badanie napędu elektrycznego 
prądu przemiennego z silnikiem asynchronicznym i falownikiem. Badanie wtórnych źródeł 
energii: akumulatorów elektrochemicznych i baterii superkondensatorów. Serwonapędy- 
architektura układu napędowego oraz regulacja prędkości obrotowej silnika synchronicznego 
zastosowanie napędu z silnikami krokowymi. Badanie pojazdu z napędem hybrydowym.  

Literatura  
[1] Larminie J. and others: Electric Vehicle Technology Explained. J.Willey, 2003. 
[2] Studziński K.: Samochód Teoria, konstrukcja i obliczanie. WKiŁ, 1980. 
[3] Szumanowski A.: Fundamentals of Hybrid Vehicle Drivers Design. PIB, 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Witold Grzegożek, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu A944 – Elektromechaniczne układy nap ędowe w transporcie 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka”, „Elektrotechnika” i „Elektronika”. 
Założenia i cele przedmiotu:  zrozumienie zasady działania napędów elektromechanicznych 
w systemach mechatronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem układów sterowania.  
Metody dydaktyczne: wykład, zajęcia laboratoryjne, pokaz, pomiary w układach sterowania 
napędów, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 
zaliczeniowego z tematyki wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Model matematyczny silnika prądu stałego. Komutator elektroniczny. Energoelektroniczne 
układy sterowania silnikami prądu stałego (regulacja prędkości obrotowej, hamowanie 
odzyskowe), przykłady. Napędy elektromechaniczne z silnikami asynchronicznymi i 
synchronicznymi - metody sterowania. Pomiar położenia kątowego, prędkości obrotowej i 
momentu obrotowego w układach napędowych. Nowoczesne, sterowalne zawory 
elektryczne: moduły MOSFET i IGBT oraz ich sterowniki. Energoelektroniczne przekształtniki 
prądu stałego na prąd stały. Falowniki napięcia i prądu. Sterowanie układami napędowymi 
pojazdów elektrycznych. Układy hybrydowe pojazdów samochodowych. Układy sterowania 
napędem w transporcie pionowym: dźwigi towarowe i osobowe z napędem 
elektromechanicznym i hydraulicznym. Akumulatory (wtórne źródła) energii: 
elektrochemiczne i mechaniczne. Superkondensatory – budowa, zabezpieczenia, sterowanie 
przepływem energii, zastosowania w układach napędu. Sterowanie adaptacyjne układem 
napędowym. Budowa, metody i układy sterowania silników krokowych.  
Laboratoria  
Badanie napędu elektromechanicznego prądu stałego ze sterownikiem mikroprocesorowym. 
Badanie napędu elektrycznego prądu przemiennego z silnikiem asynchronicznym i 
falownikiem. Serwonapęd – architektura układu napędowego oraz regulacja prędkości 
obrotowej silnika synchronicznego. Badanie maszyny bezszczotkowej prądu stałego. Układy 
i metody sterowania silników krokowych (sterowanie pełnokrokowe, półkrokowe i 
mikrokrokowe). Sterowanie przepływem energii w napędzie z superkondensatorem. 

Literatura  
[1] Rashid M.: Power Electronics Handbook. Second edition. Academic Press, 2007. 
[2] Plamitzer A.: Maszyny elektryczne. WNT, Warszawa 1987. 
[3] Szklarski L. i inni: Automatyka napędu elektrycznego. Wydawnictwo AGH, Kraków 1996. 
[4] Tunia H., Winiarski B.: Podstawy napędu elektrycznego. WNT, Warszawa 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Józef Tutaj 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika  
Kod - nazwa 
przedmiotu A945 - Diagnostyczne badanie pojazdów  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Automatyzacja i sterowanie pojazdów 
samochodowych”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z systemami diagnostycznymi w pojazdach 
samochodowych i metodami diagnozowania zespołów pojazdu  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Diagnostyka stacjonarna i komputerowa silnika spalinowego i jego osprzętu. Diagnostyka 
układu zapłonowego. Diagnostyka stacjonarna i komputerowa układu hamulcowego 
hydraulicznego i pneumatycznego. Diagnostyka zawieszeń i układu kierowniczego. 
Diagnostyka pokładowa układów mechatronicznych: system OBDII, diagnostyka układów 
bezpieczeństwa biernego. Testery komputerowe – zasady postępowania diagnostycznego z 
zastosowaniem testerów. Systemy diagnostyki w transporcie szynowym. Diagnostyka 
pokładowa. Systemy diagnostyki serwisowej pojazdów szynowych. Szlakowe systemy 
diagnostyki pojazdów kolejowych. Mechatroniczne moduły akwizycji i przetwarzania danych 
diagnostycznych oraz moduły formułowania oceny stanu technicznego.  
Laboratoria  
Zasady korzystania z komputerowego systemu informacji technicznej. Wykonanie badań 
diagnostycznych silnika z ZI i ZS – diagnostyka klasyczna i komputerowa. Diagnozowanie 
pojazdu w zakresie OBDII. Badania diagnostyczne układu hamulcowego. Diagnostyka 
stanowiskowa i z wykorzystaniem testerów. Kontrola zawieszenia (amortyzatorów). 
Badania nacisków zestawów kołowych i sztywności skrętnej pojazdów szynowych. System 
laserowej diagnostyki geometrii zestawów kołowych. Diagnostyka agregatów 
prądotwórczych lokomotyw spalinowych. 

Literatura  
[1] Herner A.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. WKŁ, Warszawa 
2009. 
[2] Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych. WKŁ, Warszawa 2008. 
[3] Mazurek St., Merkisz J.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, 
WKŁ, Warszawa 2007. 
[4] Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe. Informator techniczny Bosch. WKŁ, 
Warszawa 2006. 
[5] Sitek K.: Diagnostyka samochodowa. Wyd. AUTO, Warszawa 1999. 
[6] Lozia Z. (praca zbiorowa): Diagnostyka samochodowa. Laboratorium. PW, Warszawa 



2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inż. Andrzej Gajek  

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 

Spalinowych (M-4) 
Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika  
Kod - nazwa 
przedmiotu A946 - Systemy i metody diagnostyczne w pojazdach  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Automatyzacja i sterowanie pojazdów 
samochodowych”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z systemami diagnostycznymi w pojazdach 
samochodowych i metodami diagnozowania zespołów pojazdu  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Diagnostyka pokładowa pojazdów samochodowych. Monitory diagnostyczne bezwarunkowe 
i warunkowe. Strategie decyzyjne. System OBDII. Diagnostyka pokładowa układów 
bezpieczeństwa czynnego i biernego. Testery diagnostyczne – tryby pracy, zasada zapisu 
kodów oczekujących i zarejestrowanych. Zastosowanie diagnoskopu w badaniach silnika 
spalinowego. Diagnostyka stanowiskowa – diagnozowanie stanu hamulców, zawieszeń, 
analiza spalin silnika, pomiar stopnia zadymienia spalin, diagnostyka oświetlenia. 
Testery komputerowe – zasady postępowania diagnostycznego z zastosowaniem testerów. 
Systemy diagnostyki w transporcie szynowym. Diagnostyka pokładowa. Systemy diagnostyki 
serwisowej pojazdów szynowych. Szlakowe systemy diagnostyki pojazdów kolejowych. 
Mechatroniczne moduły akwizycji i przetwarzania danych diagnostycznych oraz moduły 
formułowania oceny stanu technicznego. Moduły lokalizacji niezdatności. 
Laboratoria  
Realizacja badań komputerowych silnika z zastosowaniem testerów. Badania silnika z 
zastosowaniem diagnoskopu. Zasady korzystania z komputerowego systemu informacji 
technicznej. Wykonanie badań diagnostycznych silnika z ZI i ZS – diagnostyka klasyczna i 
komputerowa. Realizacja badań diagnostycznych układu hamulcowego z wykorzystaniem 
testera oraz na stanowisku rolkowych, badania stanowiskowe układu ABS.  
Badania nacisków zestawów kołowych i sztywności skrętnej pojazdów szynowych. System 
laserowej diagnostyki geometrii zestawów kołowych. Diagnostyka agregatów 
prądotwórczych lokomotyw spalinowych. 

Literatura  
1] Herner A.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. WKŁ, Warszawa 
2009. 
[2] Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych. WKŁ, Warszawa 2008. 
[3] Mazurek St., Merkisz J.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, 
WKŁ, Warszawa 2007. 
[4] Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe. Informator techniczny Bosch. WKŁ, 
Warszawa 2006. 



[5] Sitek K.: Diagnostyka samochodowa. Wyd. AUTO, Warszawa 1999. 
[6] Lozia Z. (praca zbiorowa): Diagnostyka samochodowa. Laboratorium. PW, Warszawa 
2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inż. Andrzej Gajek  

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 

Spalinowych (M-4) 
Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu A821 - Mechatroniczne układy w pojazdach 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W45 + L30 5 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W27 + L18 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy mechatroniki”, „Silniki 
spalinowe”, „Budowa samochodu”. 

Założenia i cele przedmiotu:  Zaznajomienie się z konstrukcją oraz działaniem systemów 
mechatronicznych w pojazdach. Zapoznanie się z zintegrowanymi systemami 
bezpieczeństwa czynnego pojazdów. Zapoznanie się z układami bezpieczeństwa biernego. 

Metody dydaktyczne:  Wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Struktura systemu mechatronicznego. Mechatroniczny układ zasilania silnika spalinowego ZI 
i ZS; budowa ,parametry wejściowe podstawowe i korekcyjne. Realizacja mapy wtrysku 
paliwa. Korekcja addatywna i multiplikatywna. Realizacja mapy kąta wyprzedzenia zapłonu. 
Algorytm sterowania opóźnieniem koła i poślizgiem w układzie ABS Realizacja układu ABS 
w hamulcach pneumatycznych. Hamulce elektropneumatyczne EBS. Układ ESP-parametry 
wejściowe, algorytm sterowania, wielkości regulowane, techniczna realizacja zadania 
stabilizacji toru ruchu, czujniki układu ESP. Automatyzacja sterowania przełożeniami skrzyni 
biegów, przekładnia CVT. Mechatroniczne systemy sterowania zawieszeń pojazdów 
samochodowych. Układy klimatyzacji pojazdów samochodowych. Automatyka układów 
bezpieczeństwa biernego. Mechatroniczne systemy sterowania napędem i układem 
hamowania pojazdów szynowych. Systemy czynnego bezpieczeństwa ruchu. Systemy 
kierowania pojazdem szynowym. Systemy informacji pasażerskiej i dyspozytorskiej. Systemy 
zdalnego sterowania pojazdami szynowymi. 
Laboratoria  
Charakterystyki czujników i aktuatorów układu zasilania silnika spalinowego, badania układu 
zasilania im układu zapłonowego silnika ZI i ZS. Badania sterowania przebiegiem ciśnienia, 
prędkością i poślizgiem wzdłużnym kół podczas działania układu ABS. Badanie układu 
kierowniczego ze wspomaganiem elektrycznym i elektrohydraulicznym Badanie przekładni 
CVT. Budowa układów bezpieczeństwa biernego i komfortu. Badanie wartości wybranych 
parametrów sterujących mikroprocesorowego układu kierowania lokomotywy. Badanie 
efektywności systemu czynnego bezpieczeństwa ruchu. Badania poprawności działania 
centralnego urządzenia sterującego tramwaju.  

Literatura  
[1] Emadi A.: Handbook of Automotive Power Electronics and Motor Drivers. CRC Press, 
2005. 
[2] Januszewski S. i inni: Energoelektronika. WSIP, Warszawa 2004. 
[3] Fachkunde Kraftfahrzeutechnik Verlag-Europa Lehrmittel, 2002. 
[4] Reimpell J.: Podwozia samochodów Podstawy konstrukcji. WKiŁ, Warszawa 2000. 



[5] Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe. Informator techniczny Bosch. WKŁ, 
Warszawa 2006. 
[6] Układy wtryskowe Common Rail. Informator techniczny Bosch. WKŁ, Warszawa 2000. 
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Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 30S 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 18S 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studenta z wymaganiami merytorycznymi i 
formalnymi w zakresie przygotowywania pracy dyplomowej, omówienie sposobów 
prezentacji pracy, konsultacje dotyczące tematyki pracy dyplomowej i wyników 
zrealizowanych badań, prezentacja realizowanych prac dyplomowych. 

Metody dydaktyczne: multimedialna prezentacja stanu zaawansowania realizacji pracy 
dyplomowej, dyskusja po przedstawionej prezentacji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  ocena prezentacji i zaawansowania realizacji 
pracy dyplomowej. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminarium  
Wymagania formalne w zakresie opracowywania pracy dyplomowej, omówienie wzorcowego 
układu pracy. Zasady doboru, analizy literatury i sposobu jej wykorzystania w pracy. 
Przeciwdziałanie plagiatom. Prezentacja i analiza krytyczna wyników badań dyplomantów, 
pogłębienie ich wiedzy w zakresie realizowanych tematów prac, nadzór nad terminowością 
wykonywania prac. 

Literatura   
W zależności od tematyki pracy realizowanej przez dyplomanta, dobierana indywidualnie. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut, w którym zatrudniony jest kierownik 
specjalności  

 


