
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych  
Kod - nazwa 
przedmiotu A310 – Programowanie obiektowe 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Algorytmy, struktury danych i techniki 
programowania”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z obiektowym paradygmatem programowania, 
nabycie umiejętności tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem technik programowania 
zorientowanego obiektowo. 

Metody dydaktyczne:  wykład, aktywny udział w zajęciach w laboratorium. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcie klasy. Składniki klasy, funkcje składowe, składnik statyczny, funkcja statyczna, 
dziedziczenie, polimorfizm. Klasa a obiekt. Wyjątki i ich obsługa. Język C++. Biblioteka 
standardowa: iteratory, kolekcje standardowe (lista, wektor, mapa), napisy (klasa string), 
strumienie. 
Laboratoria  
Programowanie w C++ w systemie Windows i/lub Linux. Tworzenie, kompilacja i 
uruchamianie programów w wybranym środowisku programistycznym. Kolekcje 
standardowe. Strumienie wejściowe i wyjściowe, bufory strumieniowe, operacje na plikach. 
Operacje na tekście z wykorzystaniem klasy string. Interfejs graficzny.  

Literatura  
[1] Meyer B.: Programowanie zorientowane obiektowo. Helion, 2005. 
[2] Josuttis N. M.: C++. Programowanie zorientowane obiektowo. Vademecum 
profesjonalisty. Helion, 2003. 
[3] Grębosz J.: Symfonia C++ Standard. Edition 2000, 2008. 
[4] Josuttis N. M.: C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty. Helion, 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Jerzy Zając, Prof. PK 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych  
Kod - nazwa 
przedmiotu A311 - Programowanie obrabiarek i robotów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: brak 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z metodami i językami programowania 
robotów przemysłowych i obrabiarek CNC, zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu 
obsługi układów sterowania i implementacji opracowanych programów sterujących. 

Metody dydaktyczne:  samodzielne opracowanie i praktyczna implementacja programów 
sterujących robotami i obrabiarkami, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Definicje, określenia i wiadomości podstawowe z zakresu sterowania i programowania 
robotów i obrabiarek sterowanych numerycznie. Układy sterowania numerycznego (CNC). 
Metody i języki programowania obrabiarek, układy współrzędnych, ustawianie punktu 
zerowego, budowa bloku danych, korekcja narzędzi, funkcje przygotowawcze, pomocnicze, 
narzędziowe i technologiczne. Podstawowe rodzaje cykli tokarskich i frezarskich oraz ich 
parametry. Procedury obsługi panelu obrabiarki. Metody i języki programowania robotów 
przemysłowych, planowanie trajektorii ruchu, programowanie zadaniowe, automatyzacja i 
komputerowo wspomagane programowanie robotów z wykorzystaniem aplikacji Catia, 
Roboguide, RobotStudio. 
Laboratoria  
Programowanie robotów Mitsubishi EX-RV1 oraz FANUC S-420F. Współpraca robot-robot i 
robot-obrabiarka, komunikacja sterowników. Programowanie tokarki CNC ze sterownikiem 
SIEMENS Sinumeric 802D. Programowanie obróbki frezowaniem w standardzie ISO: 
uzbrajanie obrabiarki, ustawianie punktu zerowego, programowanie cykli obróbki otworów, 
planowanie płaszczyzny, frezowanie kieszeni i rowków, programowanie ciągów konturowych. 
Korzystanie z cykli stałych. Symulacja i weryfikacja programu obróbki. 

Literatura  
[1] Wit G., Niesłony P., Bartoszuk M.: Programowanie obrabiarek NC/CNC. WNT, Warszawa 
2006. 
[2] Przybylski W., Deja M.: Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. WNT, 2007. 
[3] Kost G., Świder J.: Programowanie robotów on-line. Wyd. Politechniki Śląskiej, 2008. 
[4] Kozłowski K., Dutkiewicz P., Wróblewski W.: Planowanie zadań i programowanie 
robotów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999. 
[5] Dokumentacja techniczna robotów Mitsubishi EX-RV1, FanucS420F. 

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 Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych  
Kod - nazwa 
przedmiotu A312 – Programowanie elementów układów sterowania 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: brak 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie budowy i programowania elementów układów 
sterowania. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Przemysłowe układy sterowania. Wymagania stawiane układom sterowania, pojęcie czasu 
rzeczywistego. Algorytmizacja zadań w systemach czasu rzeczywistego. Struktura systemów 
wbudowanych. Mikroprocesorowe układy sterowania. Języki i środowiska programowania 
mikrokontrolerów (asembler, C, Bascom, WinAVR, AVRStudio). Zastosowanie układów 
FPGA w systemach sterowania. Języki opisu sprzętu HDL (Hardware Description 
Language). Narzędzia wspomagające programowanie, symulatory i debugery. Środowisko 
LabView do programowania elementów układów sterowania. Programowalne sterowniki 
napędów elektrycznych. Panele operatorskie HMI. 
Laboratoria  
Budowa i programowanie sterownika silnika krokowego oraz silnika prądu stałego. 
Realizacja regulatora PID w sterowniku mikroprocesorowym oraz bazującym na układzie 
FPGA. Realizacja dekodera/licznika kwadraturowego na mikrokontrolerze AVR i układzie 
FPGA. Przemysłowy regulator temperatury. Zastosowanie środowiska LabView do 
programowania elementów układów sterowania. Programowania panelu operatorskiego. 

Literatura    
[1] Baranowski R.: Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce. BTC, Warszawa 2005. 
[2] Majewski J, Zbysiński P.: Układy FPGA w przykladach. BTC, Warszawa 2007. 
[3] Skahill K.: Język VHDL. WNT, Warszawa 2004. 
[4] Chruściel M.: LabView w praktyce. BTC, Warszawa 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Adam Słota 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych  
Kod - nazwa 
przedmiotu A313 - Bazy danych w systemach produkcyjnych 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 3 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z metodyką projektowania baz danych. 
Zdobycie umiejętności tworzenia baz danych dla planowania i zarządzania produkcją. 

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne treści wykładowych oraz omówienie 
przykładów projektowania, zajęcia praktyczne zorientowane problemowo. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium z treści wykładowych, zaliczenie 
ćwiczeń laboratoryjnych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Definicja systemu i procesu produkcyjnego. Struktura materiałowa wyrobu BOM. 
Zarządzanie procesem produkcyjnym. Główny harmonogram produkcji MPS. Planowanie 
potrzeb materiałowych, algorytm MRP. Gospodarka narzędziowa i magazynowa. 
Gospodarka remontowa. Zarządzanie sprzedażą. Zarządzanie relacjami z klientem CRM. 
Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, określanie terminu realizacji, określanie zdolności 
produkcyjnych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Atrybuty, typy danych, więzi. Klucz 
główny i obcy, integralność referencyjna. Typy relacji (referencji) między tabelami. Zasady 
projektowania baz danych, budowa schematu logicznego ERD bazy. Normalizacja schematu 
bazy. Algebra relacyjna i język SQL. Zasady tworzenia i rodzaje kwerend. Budowa interfejsu 
użytkownika systemu bazy danych.  
Laboratoria komputerowe  
Analiza wybranego problemu z zakresu zarządzania produkcji i gospodarki w systemie 
produkcyjnym. Projekt koncepcyjny schematu logicznego ERD bazy danych. Budowa bazy 
danych typu desktop pod MS Access. Budowa interfejsu użytkownika z wykorzystaniem 
formularzy. Tworzenie kwerend i raportów do druku. 

Literatura  
[1] Bozarth C., Handfield R.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. 
Prentice Hall, New Jersey 2006, tłum. Helion, Gliwice 2007. 
[2] Lis S., Santarek K., Strzelczak S.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych. 
WN-PWN, Warszawa 1999. 
[3] Kukuczka J.: Relacyjne bazy danych. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka 
Skalmierskiego, Gliwice 2000. 
[4] Connolly T., Begg C.: Systemy Baz Danych. Wydawnictwo RM, Warszawa 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Jacek Habel 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych  
Kod - nazwa 
przedmiotu A314 - Seminarium dyplomowe 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 30S 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 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 Jednostka dyplomująca  

 


