
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A001 - 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 

2 
2 
2 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C18 
C18 
C18 
C18 

2 
2 
2 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Zaliczenie wstępnego testu kwalifikacyjnego 

Założenia i cele przedmiotu:  Rozszerzenie i utrwalenie materiału gramatyczno-
leksykalnego. 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 i lektur. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Ćwiczenia  
Rozszerzenie materiału gramatycznego w zakresie tworzenia pytań, używania czasów do 
opisywania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wykorzystywanie różnych form strony 
biernej, okresów warunkowych, struktury ‘wish’, mowy zależnej, a także wyrażeń 
zawierających ‘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 oryginalnych ze zrozumieniem, rozwinięcie słownictwa specjalistycznego w 
oparciu o teksty techniczne i wykorzystywanie go w konwersacji, prezentacji itp. 

Literatura  
[1] Oxenden C., Latham-Koenig Ch.: New English File Upper-intermediate. OUP, 2008. 
[2] Gawryła D.: Mechanical Engineering.Reading in English made easy. PK, 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Elżbieta Han-Wiercińska 

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

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A001 - 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 

C30 
                       C30 

C30 
C30 

2 
2 
2 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C18 
C18 
C18 
C18 

2 
2 
2 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  kurs języka niemieckiego w ramach szkoły 
średniej. 

Założenia i cele przedmiotu:  Rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem 
głównych wątków. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnego zdania na tematy znane. 
Uzyskanie takiego poziomu, aby student mógł swobodnie brać udział w sytuacjach życia 
codziennego. Czytanie tekstów na temat zdrowia, wyglądu i diety. Słuchanie komunikatów 
na lotnisku i w mieście. Wypełnianie formularzy. Rozmowa telefoniczna. Rezerwacja hotelu. 
Redagowanie prostych tekstów np. życiorys, przebieg dnia, ulubione danie. Doskonalenie 
umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych 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 
przeprowadzanych w czasie semestru / obejmujących materiał gramatyczny oraz leksykalny 
przerabiany na zajęciach. Pozytywny wynik testu końcowego. Aktywne uczestnictwo w 
zajęciach. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Ćwiczenia  
Czytanie prostych tekstów w prasie na tematy ogólne. Rozumienie ogłoszeń np. 
mieszkaniowych 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 szkole, 
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. Redagowanie 
prostych tekstów np. życiorys, przebieg dnia, ulubione danie.  
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 złożone. 

Literatura  
[1] TANGRAM aktuell 2 ( L 1-4, 5-8). Max Hueber Verlag. 
[2] SAGE UND SCHREIBE. Ernest Klett International. 
[3] Klipp und Klar. Ernst Klett International. 
[4] Materiały własne nauczyciela. 
[5] Guzik D.: Alles digital. Textsammlung & Übungen. Wyd. PK, 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot mgr Dariusz Guzik 

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

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A001 - 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 

2 
2 
2 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C18 
C18 
C18 
C18 

2 
2 
2 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  dla semestrów 2, 3, 4 uzyskanie zaliczenia 
z poprzedniego semestru nauki języka. 

Założenia i cele przedmiotu:  Rozszerzenie i utrwalenie materiału gramatyczno-
leksykalnego. 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 
opracowanie 4 tekstów oryginalnych – semestry 2, 3, 4), zaliczanie prac cząstkowych w 
czasie trwania lektoratu, aktywny udział w zajęciach, obecność. 

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

Literatura  
[1] Granatowska H., Danecka I.: Как дела 1, 2, 3. Warszawa 2007. 
[2] Pado A.: Start.ru 1. Warszawa 2006. 
[3] Pado A.: Start.ru 2. Warszawa 2006. 
[4] Dziewanowska D.: Грамматика без проблем. Warszawa 2005. 
[5] Teksty specjalistyczne – wybór z aktualnych artykułów z Internetu. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Elżbieta Han-Wiercińska 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A401 - Psychologia i socjologia pracy 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  Poznanie psychologicznych i socjologicznych korelatów 
fenomenu pracy. Zdobycie umiejętności prawidłowego kształtowania stosunków 
interpersonalnych w przedsiębiorstwie. 

Metody dydaktyczne:  Aktywny udział w zajęciach przez dyskusję, wykonanie testów 
umiejętności interpersonalnych, wykonanie zestawu ćwiczeń.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  testy + zestawy ćwiczeń + kolokwium.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy socjologii – pojęcia, teorie, metody, zjawiska. Podstawy psychologii ogólnej i 
psychologii społecznej. Przedmiot psychologii i socjologii pracy. Psychologiczne 
mechanizmy działania człowieka. Społeczne aspekty organizacji. Grupa społeczna/grupa 
pracownicza. Dobór i ocena pracowników. Przystosowanie do pracy. Kierowanie zespołem 
pracowniczym. Psychospołeczne zagrożenia w miejscu pracy. Zarządzanie różnorodnością 
(nierówności, ich konsekwencje, przeciwdziałanie). Konflikt interpersonalny i organizacyjny. 
Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów. Dodatek: kluczowe umiejętności interpersonalne 
współczesnego pracownika umysłowego – skuteczna autoprezentacja, komunikowanie się, 
negocjowanie. 

Literatura  
[1] Bugiel J.: Socjologia i psychologia pracy. Wydawnictwo AGH, Kraków 1990. 
[2] Chmiel N.: Psychologia pracy i organizacji. GWP, Gdańsk 2007. 
[3] Stępień J.: Socjologia pracy i zawodu. Wydaw. Akademii Rolniczej, Poznań 2001. 
[4] Sztompka P., Kucia M.: Socjologia. Znak, Kraków 2005. 
[5] Strelau J.: Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1-3. GWP, Gdańska 2000. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Ewa Bryła 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A402 – Socjologia 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z przedmiotem i znaczeniem socjologii 
dla efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Praktyka zastosowania narzędzi 
socjologicznych i humanistycznych dla inżyniera. 

Metody dydaktyczne:  Aktywny udział w zajęciach przez dyskusję, wykonanie zestawu 
ćwiczeń.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zestawy ćwiczeń + kolokwium.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Kontekst filozoficzny socjologii. Powstanie i znaczenie socjologii. Teorie i metody. Kulturowe 
podstawy życia społecznego. Struktury społeczne. Grupy i organizacje. Instytucje. Człowiek 
jako istota społeczna. Psychospołecznych aspekt natury ludzkiej. Socjalizacja i interakcja. 
Zmiana. Porządek społeczny i jego zaburzenia. Różnorodność i nierówności. 

Literatura  
[1] Turner J.: Socjologia. Zysk i S-ka, Poznań 1994. 
[2] Sztompka P., Kucia M.: Socjologia. Znak, Kraków 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Ewa Bryła 

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



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A403 – Komunikacja interpersonalna 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji 
międzyludzkiej, przydatnej w życiu codziennym (prywatnym i zawodowym) 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach – filmy edukacyjne, ćwiczenia, testy 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na wykładach i uzyskanie pozytywnego 
wyniku testu zaliczeniowego 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Modele procesu komunikacji. Typy komunikacji 
(intrapersonalna, interpersonalna, grupowa, organizacyjna, medialna, międzykulturowa). Styl 
komunikacyjny. Autokoncepcja. Formy efektywnej komunikacji (komunikacja werbalna, 
komunikacja niewerbalna). Prowadzenie rozmów. Umiejętność słuchania (cechy dobrego 
słuchacza, systemy zmysłowe) oraz interpretowania przekazu. Bariery i problemy skutecznej 
komunikacji. Sposoby optymalizowania zachowania w zależności od okoliczności i 
osobowości rozmówcy. Asertywność – sztuka mówienia „nie”. Retoryka - sztuka pięknego 
wysławiania się, poprawnego myślenia oraz przekonywania. Wystąpienia publiczne. 
Przygotowanie prezentacji (ja w roli prezentera, audytorium, czas i miejsce, typ i cel, treść i 
układ slajdów, pomoce techniczne, oczekiwane rezultaty). Struktura prezentacji (wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie). Prezentacja – Autoprezentacja (cechy dobrego prezentera). Stres 
– przyczyny i sposoby walki ze stresem. Konflikt – fazy, uwarunkowania, postawy oraz 
sposoby rozwiązywania konfliktów. Negocjacje – model negocjacji, komunikacja w 
negocjacjach, proces prowadzenia negocjacji, kryteria oceny negocjacji, role w zespole 
negocjacyjnym. Wybrane style i techniki negocjacyjne. Kreowanie własnego wizerunku - 
przygotowanie CV i listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna. Zasady savoir vivre.   

Literatura     
[1] Allhoff D., Allhoff W.: Retoryka i komunikacja. Wydawnictwo WAM, 2008. 
[2] Lenar P.: Sekrety skutecznych prezentacji. Wydawnictwo Helion, 2008. 
[3] Kozyra B.: Komunikacja bez barier. Wydawnictwo MT Biznes, 2008. 
[4] Nęcki Zb.: Komunikowanie interpersonalne. Wydawnictwo Ossolineum,1992. 
[5] Materiały szkoleniowe. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A404 – Etyka 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie się z podstawowymi sposobami etycznego  
normowania ludzkich działań ze szczególnym uwzględnieniem problemów techniki i praktyki 
inżynierskiej. Ukształtowanie świadomości roli społecznej i obowiązków zawodowych 
inżyniera oraz postawy odpowiedzialności. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, opracowanie jednego przypadku lub 
projektu  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zdanie kolokwium  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Etyka i moralność; podstawowe pojęcia. Podmiot moralny: sumienie i racjonalność, wolność i 
odpowiedzialność.Model ludzkiego działania i trzy sposoby jego normowania. Najważniejsze 
kierunki etyki współczesnej. Etyka charakteru i jej historyczne źródła. Etyka obowiązków i jej 
odmiany. Etyka skutków, utylitaryzm. Etyka chrześcijańska. Najważniejsze obowiązki 
inżyniera w świetle kodeksów: FEANI, IEEE, SIMP i innych. Bezpieczeństwo publiczne. 
Lojalność wobec pracodawcy i jej granice, konflikty interesów. Obowiązek stałego rozwoju i 
dążenia do doskonałości zawodowej. Realizm i niezależność w osądach i orzeczeniach 
zawodowych. Obowiązek otwartości na krytykę. Bezpieczeństwo i organizacja miejsca pracy. 
Zasada podmiotowości w kierowaniu ludźmi. Idea odpowiedzialności jako uzupełnienie 
podejścia kodeksowego. Warunki odpowiedzialnego działania. Analiza znanych katastrof i 
wypadków  w świetle kodeksów etyki inżynierskiej. Rola praktycznego osądu zawodowego i 
błędy w sztuce inżynierskiej. 

Literatura     
[1] Anzenbacher A.: Wprowadzenie do etyki. Wyd. WAM, Kraków 2008. 
[2] Singer P. (red.): Przewodnik po etyce. Książka i Wiedza, Warszawa 1998. 
[3] Andersen S.: Wprowadzenie do etyki. Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2003. 
[4] Pyka M.: Etyka inżynierska. Studia przypadków z komentarzami. Interdyscyplinarne 
Centrum Etyki UJ, Kraków 2010. 
[5] Martin M., Schinzinger R., Ethics in Engineering. The McGraw-Hill Companies, New York 
1996. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr Marek Pyka 

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



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A101 – Matematyka 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 
I 
I 

1 
2 

W45 + C45 
W30 + C30 

10 
6 

Niestacjonarne – I stopie ń 
I 
I 

1 
2 

W45 + C45 
W30 + C30 

10 
6 

 

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

Założenia i cele przedmiotu:  opanowanie aparatu matematycznego niezbędnego do opisu i 
rozwiązywania problemów inżynierskich 

Metody dydaktyczne:  wykład, ćwiczenia audytoryjne, samodzielne opanowanie części 
treści programowych wskazanych przez wykładowcę. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwia z ćwiczeń, egzamin po każdym 
semestrze 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Ciągi liczbowe: definicja granicy, twierdzenia o granicach, granice specjalne. Szeregi 
liczbowe: definicja szeregu liczbowego, zbieżność, warunek konieczny zbieżności, kryteria 
zbieżności. Geometria analityczna: działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, 
mnożenie przez liczbę, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany), równanie 
parametryczne prostej, odległość punktu od prostej, odległość dwóch prostych, równanie 
ogólne i parametryczne płaszczyzny, równanie krawędziowe prostej, odległość punktu od 
płaszczyzny, wzajemne położenie prostej i płaszczyzny. Granica i ciągłość funkcji jednej 
zmiennej: definicja granicy, twierdzenia o granicy, definicja ciągłości, twierdzenia o ciągłości, 
granice specjalne, własności funkcji ciągłej. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej:  
definicja ilorazu różnicowego, definicja pochodnej, interpretacja geometryczna i fizyczna 
pochodnej, pochodne funkcji elementarnych, funkcja odwrotna, funkcje cyklometryczne, 
funkcja  złożona,  twierdzenia o różniczkowaniu, twierdzenie  Rolle’a, twierdzenie Lagra-
nge’a, twierdzenie Cauchy’ego, reguła de l’Hospitala, twierdzenie Taylora. Badanie 
przebiegu zmienności funkcji: monotoniczność, ekstrema, wypukłość, punkty przegięcia, 
asymptoty. Liczby zespolone: definicja, działania na liczbach zespolonych. Macierze i wy-
znaczniki: definicja i działania na macierzach, definicja i własności wyznaczników, rząd 
macierzy, macierz odwrotna. Układy równań liniowych. Całkowanie: całka nieoznaczona, 
metody całkowania, całka oznaczona, twierdzenia, zastosowanie całki oznaczonej, całka 
niewłaściwa. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych: granica, pochodna 
kierunkowa, pochodne cząstkowe, różniczka, ekstrema, równania powierzchni II stopnia. 
Całki podwójne i potrójne: definicja, własności, twierdzenie o iteracji, twierdzenie o zmianie 
zmiennych. Całka krzywoliniowa: definicja całki krzywoliniowej zorientowanej i 
niezorientowanej, własności, obliczanie, zastosowanie. Równania  różniczkowe  zwyczajne:  
równania różniczkowe I rzędu, zagadnienie Cauchy’ego, równanie o zmiennych 
rozdzielonych, równania liniowe, zupełne, równania różniczkowe II rzędu liniowe o stałych 
współczynnikach, metoda przewidywań, metoda uzmienniania stałych. Podstawowe 
równania różnicowe. Elementy funkcji zespolonych: pochodna zespolona, całka funkcji 



zespolonej, twierdzenie całkowe Cauchy’ego, wzór całkowy Cauchy’ego. Transformacja 
Laplace’a: definicja, własności, transformacja Laplace’a operacji różniczkowych, twierdzenie 
o podobieństwie, twierdzenie o przesunięciu w dziedzinie obrazu i oryginału, zastosowanie   
transformacji Laplace’a. Transformacja Z. Podstawy matematyki dyskretnej. Elementy metod 
probabilistycznych. Podstawowe metody statystyczne. Metody numeryczne. 
Ćwiczenia  
Badanie granic przykładowych ciągów liczbowych. Analiza zbieżności przykładowych 
szeregów liczbowych. Zadania wyrabiające umiejętność posługiwania się rachunkiem 
wektorowym. Rozwiązywanie problemów geometrycznych metodami geometrii analitycznej. 
Umiejętność analizy przebiegu zmienności funkcji metodami analizy matematycznej. 
Przykłady zastosowań geometrycznych i fizycznych rachunku różniczkowego. Liczby 
zespolone: definicja, działania na liczbach zespolonych. Macierze i wyznaczniki: definicja i 
działania na macierzach, definicja i własności wyznaczników, rząd macierzy, macierz 
odwrotna. Układy równań liniowych. Praktyka podstawowych metod całkowania 
nieznaczonego i oznaczonego. Przykłady zastosowań geometrycznych i fizycznych 
rachunku całkowego. Umiejętność liczenia i interpretowania pochodnej kierunkowej i 
pochodnych cząstkowych. Praktyczne liczenie całek podwójnych i potrójnych. Przykłady 
prostych równań różniczkowych występujących w modelach inżynierskich. Liczenie 
pochodnych i całek zespolonych. Praktyka liczenia i stosowania transformacji Laplace’a oraz 
transformacji Z. Zadania z kombinatoryki i podstawowych równań rekurencyjnych. Analiza 
typowych zmiennych losowych i ich własności. Przykłady stosowania podstawowych metod 
statystycznych. Realizacja metod numerycznych algebry i analizy na wybranych 
przykładach. 

Literatura     
[1] Bochenek J., Winiarska T.: Matematyka, cz. I. Wyd. PK, Kraków 2007. 
[2] McQuarrie D. A.: Matematyka dla przyrodników i inżynierów. T. 1-3. Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2005. 
[3] Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. Część I-II. Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2007. 
[4] Stankiewicz W.: Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, Część A i B. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 
[5] Bronsztejn I.N., Siemiendiajew K. A., Musiol G., Mühlig H.: Nowoczesne kompendium 
matematyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Matematyki (F-2) 



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A102 – Fizyka 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W30 + C15 + L15 8 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W18 + C9 + L9 8 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  podstawy rachunku wektorowego, fizyka i 
matematyka w zakresie podstawowym szkoły ponadgimnazjalnej. 

Założenia i cele przedmiotu:  tworzenie podstawy dla przedmiotów szczegółowych. 
Określenie niektórych ważnych wielkości fizycznych i zjawisk fizycznych, szczególnie tych, 
które są wykorzystywane w technice. Umiejętność posługiwania się podstawowymi 
przyrządami laboratoryjnymi. Nabycie biegłości w obliczeniach. 

Metody dydaktyczne:  wykłady z demonstracjami, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uczęszczanie na ćwiczenia oraz wiadomości 
sprawdzane ustnie i poprzez sprawdziany pisemne; zaliczenie ćwiczeń rachunkowych; 
wykonanie i zaliczenie wybranych ćwiczeń laboratoryjnych.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Układ SI. Oddziaływania fundamentalne. Cząstki elementarne. Prędkość i przyspieszenie. 
Zasady dynamiki Newtona. Transformacja Galileusza. Zasada względności Galileusza. 
Praca. Energia potencjalna. Siły zachowawcze i rozpraszające. Układ punktów materialnych. 
Zasady zachowania energii mechanicznej, pędu, momentu pędu, energii. Postulaty Einsteina. 
Względność równoczesności. Transformacja Lorentza. Skrócenie Lorentza. Dylatacja czasu. 
Składanie prędkości. Równania ruchu. Praca i energia kinetyczna. Związek masy z energią. 
Energia wiązania jądra atomowego. Otrzymywanie energii jądrowej. Natężenie prądu 
elektrycznego i ładunek elektryczny. Pole elektryczne. Prawo Coulomba. Zasada 
superpozycji. Prawo Gaussa. Pole elektrostatyczne, potencjał. Pole magnetyczne. Siła 
Lorentza. Zjawisko Halla. Prawo Gaussa dla magnetyzmu. Prawo Biota – Savarta. Własności 
magnetyczne ciał. Indukcja elektromagnetyczna. Prawo indukcji Faradaya. Prawo Ampère’a.  
Równania Maxwella. Fale elektromagnetyczne; zastosowania. Zjawisko Dopplera. Optyka 
geometryczna. Zasada Huygensa. Fale harmoniczne. Optyka fizyczna. Podstawy akustyki. 
Promieniowanie cieplne. Zjawisko fotoelektryczne. Fale materii. Dualizm korpuskularno-
falowy. Zasada nieokreśloności Heisenberga. Poziomy energetyczne atomu. Spin. Liczby 
kwantowe. Zakaz Pauliego. Struktura krystaliczna. Wiązania krystaliczne. Elektrony 
swobodne w metalach. Przewodnictwo elektryczne metali i półprzewodników.  

Ćwiczenia  

Kinematyka punktu – wektory, pochodne. Dynamika punktu i prostych układów. Praca, moc, 
energia. Skrócenie Lorentza, dylatacja czasu. Ruch cząstki relatywistycznej pod wpływem 
stałej siły. Zasady zachowania pędu i energii w mechanice relatywistycznej. Prawo 
Coulomba. Natężenie pola elektrostatycznego. 

Laboratoria  

Pomiar przyspieszenia ziemskiego. Drgania harmoniczne tłumione. Pomiar modułu Younga. 
Pomiar gęstości. Pomiar oporu elektrycznego. Tensometr oporowy. Pomiar lepkości cieczy. 



Pomiar współczynnika przewodnictwa cieplnego. Badanie pola elektrycznego. Oscyloskop 
katodowy. Spektroskop pryzmatyczny. Polaryzacja światła. Siatka dyfrakcyjna. Fotokomórka. 

Literatura  

[1] Sawieliew I. W.: Kurs fizyki 1,2,3. PWN 
[2] Januszajtis A.: Fizyka dla politechnik 1,2,3. PWN 
[3] Halliday D., Resnick R., Walker J.: Podstawy fizyki 1 – 5. PWN 
[4] Korczak W., Trajdos M.: Wektory, pochodne, całki. PWN 
[5] Oleś B. i Duraj M. (red.): Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Wyd. PK 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Andrzej Foryś 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Fizyki (F-1) 



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A103 – Podstawy termodynamiki 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  Poznanie podstawowych metod opisu termodynamicznego 
stanu substancji i układu. Zdobycie wiadomości umożliwiających podstawowe bilansowanie 
termodynamiczne układu dla różnych substancji. 

Metody dydaktyczne:  wykład ilustrowany przykładami, ćwiczenia w ramach których student 
rozwiązuje problemy z zakresu wykładu 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Zaliczenie z ćwiczeń obejmujące wiadomości 
teoretyczne z wykładu 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Termodynamiczny opis stanu układu. Pierwsza zasada termodynamiki. Praca i ciepło 
przemiany termodynamicznej układu. II druga zasada termodynamiki. Przemiany gazów 
doskonałych i rzeczywistych. Roztwory. Zastosowanie II zasady termodynamiki do obiegów 
termodynamicznych. Podstawowe obiegi termodynamiczne: Carnota, Rankine’a, Lindego. 
Otto, Diesla. Obiegi lewobieżne i prawobieżne. Przemiany fazowe. Własności i przemiany 
pary. Gaz wilgotny. Elementy wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja i promieniowanie. 
Straty cieplne budynku. 
Ćwiczenia  
Parametry stanu: ilość substancji, ciśnienie, przepływ, termiczne równanie stanu gazu 
doskonałego. Jednostki wielkości termodynamicznych. Obliczanie pracy i ciepła przemiany 
termodynamicznej. Obliczenie funkcji stanu, bilans energii układu termodynamicznego. 
Przemiany gazu doskonałego i ich bilansowanie. Przemiany charakterystyczne praz bilans 
energii dla pary wodnej nasyconej i przegrzanej. Posługiwanie się wykresem i-s. Parametry 
gazu wilgotnego. Wykres i-X oraz wybrane przemiany powietrza wilgotnego. 

Literatura     
[1] Szewczyk W., Wojciechowski J.: Wykłady z termodynamiki z przykładami zadań, Część I 
– Procesy termodynamiczne. Wyd. AGH, 2007. 
[2] Szargut J., Guzik A., Górniak H.: Zadania z Termodynamiki Technicznej. Wyd. Polit. 
Śląska, 2001. 
[3] Wiśniewski S.: Termodynamika techniczna. WNT, 1980. 
[4] Styrylska T.: Termodynamika. Wyd. PK, 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Piotr Cyklis, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A104 – Podstawy mechaniki płynów i aerodynamiki 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W30 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W18 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka”, „Fizyka”. 

Założenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z podstawowymi prawami i równaniami 
rządzącymi ruchem płynów nieściśliwych i ściśliwych, w sposób umożliwiający zorientowaniu 
się w całokształcie zagadnień mechaniki płynów, mających znaczenie dla inżyniera. 
Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu 
powietrza oraz sił, jakie wywiera ono na opływane ciała. 

Metody dydaktyczne:  wykład, aktywny udział w ćwiczeniach, samodzielne rozwiązywanie 
zadań 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń tablicowych i wykładów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia i definicje. Rodzaje pól wielkości fizycznych. Makroskopowe własności 
płynów. Wyidealizowane modele płynu. Podstawy hydrostatyki. Równania różniczkowe 
równowagi płynu Eulera. Podstawy kinematyki płynów. Metody badania ruchu płynów. 
Równania różniczkowe ruchu płynu doskonałego – Eulera. Zasada pędu i krętu. Równanie 
Bernoulliego dla cieczy doskonałej i rzeczywistej. Laminarny przepływ cieczy lepkiej w rurze. 
Opływ profilu kołowego. Siła oporu, siła unoszenia. Aerodynamika dużych prędkości. 
Klasyfikacja przepływów gazu. Podstawowe równania wynikające z zasad zachowania pędu 
i energii. Parametry spiętrzenia i parametry krytyczne. Dysza geometryczna, masowa i 
termiczna. Wypływ gazu ze zbiornika. Pomiar prędkości gazu w przypadku przepływu 
naddźwiękowego. 
Ćwiczenia  
Równania równowagi Eulera - Całkowanie równań. Równowaga względna i bezwzględna w 
potencjalnym polu sił masowych. Napór cieczy na powierzchnie płaskie i zakrzywione. 
Wypór hydrostatyczny, prawo Archimedesa. Jednowymiarowe przepływy płynu doskonałego. 
Zastosowania równania Bernoulliego. Wypływ cieczy ze zbiorników. Reakcja strumienia 
zamkniętego i swobodnego płynu. Przepływ płynu rzeczywistego w rurach. Straty wywołane 
tarciem wewnętrznym i przeszkodami miejscowymi. 

Literatura  
[1] Matras Z.: Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich. 
Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006. 
[2] Rup K.: Aerodynamika w inżynierii bezpieczeństwa. Wyd. PK, Kraków 2010. 
[3] Tarnogrodzki A.: Dynamika gazów. Przepływy jednowymiarowe i fale proste. WKiŁ, 
Warszawa 2003. 
[4] Burka E. S., Nałęcz T. J.: Mechanika płynów w przykładach. Teoria, Zadania, 
Rozwiązania. PWN, Warszawa 1994. 

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



Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
 



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A105 – Materiałoznawstwo 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  Poznanie zagadnień z zakresu budowy, właściwości 
materiałów inżynierskich. Podstawowe zjawiska strukturalne w materiałach pod wpływem 
energii cieplnej i mechanicznej.    Umiejętność doboru i zastosowania  materiałów w zakresie 
automatyki i robotyki przemysłowej.    

Metody dydaktyczne:  Wykład wspomagany środkami multimedialnymi; laboratorium  z  
wykorzystaniem aparatury  do badania mikrostruktury i właściwości  materiałów  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Ocena końcowa jest średnią  ocen ze sprawozdań 
oraz sprawdzianów  przeprowadzonych na zajęciach laboratoryjnych.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Geneza i znaczenie nauki o materiałach we współczesnej technice. Klasyfikacja materiałów 
inżynierskich. Struktura i właściwości materiałów ze szczególnym uwzględnieniem własności 
mechanicznych, cieplnych oraz elektro-magnetycznych. Podstawowe zjawiska strukturalne 
zachodzące w materiałach pod wpływem oddziaływania energii-dyfuzja, przemiany fazowe, 
rekrystalizacja, odkształcenie, dekohezja, korozja. Zależności miedzy składem chemicznym, 
struktura, właściwościami i technicznym zastosowaniem materiałów. Tendencje rozwojowe 
inżynierii materiałowej dla potrzeb automatyki i robotyki. Materiały inżynierskie a środowisko. 
Laboratoria  
Badania mikrostruktury: stopów technicznych, materiałów spiekanych i kompozytowych,  
badanie przemian fazowych w stopach metali za  pomocą analizy cieplnej, badanie zjawiska 
rekrystalizacji metali, badania podstawowych właściwości mechanicznych materiałów,                
badania materiałowe przy zastosowaniu skaningowej mikroskopii elektronowej. 

Literatura  
[1] Rudnik S.: Metaloznawstwo. PWN, Warszawa 1996. 
[2] Blicharski M.: Wstęp do inżynierii Materiałowej. WNT, Warszawa 2001, wyd.2. 
[3] Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie 
z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Gliwice-Warszawa 2002. 
[4] Praca zbiorowa pod red. R. O. Wielgosza i S. M. Pytla: Zajęcia laboratoryjne z 
metaloznawstwa. Wyd. Polit. Krak., Kraków, 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Materiałowej (M-2) 



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A106 - Technologie informacyjne 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + Lk15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + Lk15 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko 
rozumianymi technologiami informacyjnymi zarówno teoretyczne poprzez wykłady, jak i na 
drodze realizacji zadań praktycznych na laboratoriach komputerowych. 

Metody dydaktyczne:  multimedialny wykład zarówno informacyjny, jak również i 
problemowy, 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:  uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich zajęć 
laboratoryjnych oraz napisanie testu z wiedzy z wykładów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcie technik informacyjnych i ich przydatności w pracy inżyniera. Istota działania 
komputera: integracja warstwy logicznej (logika matematyczna) i elektronicznej (tranzystor – 
bramki logiczne – układy scalone). Sprzęt i podstawowe funkcje oprogramowania. 
Architektura komputera oraz użytkowe urządzenia peryferyjne – funkcje użytkowe.  
Systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe. Sieci komputerowe: rodzaje sieci, model 
OSI, usługi sieciowe. Korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z sieci komputerowych. 
Podstawy technik multimedialnych: przetwarzanie obrazów – grafika rastrowa i wektorowa, 
animacja. Bazy danych: modele, schematy logiczne i fizyczne, diagramy ER, podstawowe 
przykłady zastosowań. 
Laboratoria  
Aplikacje użytkowe MS Office: Word, Excel, Power Point, Access. Współpraca oraz 
komunikacja pomiędzy aplikacjami. Elementy języka Visual Basic for Application 
wzbogacające aplikacje pakietu MS Office o automatyczne, zdefiniowane przez użytkownika 
automatyczne procedury. Grafika wektorowa i rastrowa. Przetwarzanie obrazów cyfrowych: 
podstawowe filtracje, maski, fotomontaż. Wykorzystanie obrazu w dokumentach 
drukowanych oraz prezentacjach multimedialnych. Podstawy języka HTML z elementami 
CSS i PHP. Tworzenie prostych stron internetowych. Korzystanie z baz danych. 

Literatura  
[1] Karpisz D., Wojnar L.: Podstawy informatyki, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 2005. 
[2] E. Meyer: CSS Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny, Helion, 2001. 
[3] C. Musciano, B. Kennedy: HTML i XHTML. Przewodnik encyklopedyczny, Helion, 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Aneta Gądek-Moszczak 

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



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A107 - 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 W9 + Lk9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami 
informatycznymi wspomagającymi pracę inżyniera. Uzyskanie umiejętności realizacji 
obliczeniowego zadania inżynierskiego w programie numerycznym lub symbolicznym. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie kolokwium z zakresu wykładu; 
zaliczenie 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 
nazwanej zmiennej. Definiowanie własnych funkcji. Opracowywanie tabel wartości funkcji. 
Wykonywanie wykresów płaskich i przestrzennych. Eksploracyjna analiza danych. Realizacja 
operacji analitycznych w programie Mathcad. 

Literatura  
[1] Krowiak A.: Wprowadzenie do pakietu obliczeń symbolicznych Maple™, Wydawnictwo 
PK, Kraków 2009. 
[2] Pietraszek J., Mathcad. Ćwiczenia. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Jacek Pietraszek 

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



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A108 – Systemy komputerowego wspomagania 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + Lk45 4 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + Lk27 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Projektowanie i automatyzacja procesów 
technologicznych” lub „Projektowanie zautomatyzowanych procesów wytwarzania”, 
„Dokumentacja techniczna” lub „Graficzny zapis konstrukcji”. 

Założenia i cele przedmiotu:  Zastosowanie zintegrowanych systemów komputerowego 
wspomagania ze szczególnym naciskiem na etap projektowania konstrukcyjnego, 
prototypowania oraz projektowania technologicznego. Zdobycie umiejętności korzystania z 
makiet cyfrowych. 

Metody dydaktyczne:  Aktywne uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, samodzielne wykonanie dwóch projektów 
wielodyscyplinarnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Oddanie projektów w wersji elektronicznej wraz ze 
sprawozdaniem w wersji papierowej, wykonanie wskazanych zadań w systemie 
komputerowego wspomagania. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Systemy komputerowego wspomagania w cyklu życia wyrobu. Modelowanie wyrobów, 
procesów i zasobów jako podstawa do integracji systemów komputerowego wspomagania. 
Modelowanie produktów w systemie Catia. Modelowanie bryłowe. Podstawy modelowania 
powierzchniowego. Modelowanie struktury produktu: zespoły, więzy, analiza kolizji. Badanie 
ergonomiczności produktów, procesów, serwisowania, optymalizacja miejsca pracy, 
symulacja czynności, wykorzystanie makiet ludzkich. Definiowanie procesów, identyfikacja 
cech technologicznych i przypisywanie do cykli obróbki, porównywanie wyników obróbki z 
modelem gotowej części, generowanie dokumentacji warsztatowej. Definiowanie geometrii i 
kinematyki maszyn i urządzeń technologicznych, budowa katalogów wyposażenia 
technologicznego. 
Laboratoria  
Środowisko systemu CATIA v5: interfejs użytkownika, manipulowanie obiektami, tryby 
wyświetlania. Modelowanie 2D: profile, więzy wymiarowe i geometryczne, modyfikacja i 
analiza profili. Modelowanie bryłowe: podstawowe kształty, modyfikacje modelu, struktura 
modelu i operacje logiczne, dodawanie cech materiałowych, wykorzystanie elementów 
pomocniczych i geometrii drutowej. Narzędzia pomiarowe. Podstawy modelowania 
powierzchniowego: podstawowe kształty, operacje na powierzchniach, analiza i modyfikacja 
powierzchni. Modelowanie struktury produktu, definiowanie więzów, analiza kolizji. 
Generowanie dokumentacji technicznej: rysunki złożeniowe i wykonawcze, widoki, przekroje, 
wymiarowanie, związek rysunku z modelem 3D. 
Projektowanie procesu wytwarzania w zintegrowanym systemie CAD/CAM dla detali 
składowych zadanego produktu: przygotowanie modeli geometrycznych przedmiotów i 
półfabrykatów, opracowanie procesu technologicznego obróbki, podział na operacje, 



ustawianie głównych parametrów operacji, wybór układów współrzędnych, definiowanie 
parametrów obróbki, wybór i parametryzacja cykli obróbki, automatyczne rozpoznawanie 
cech technologicznych produktu, dobór oprzyrządowania narzędziowego i przedmiotowego, 
symulacja obróbki, analiza pozostających resztek materiału, generowanie programów 
sterujących i dokumentacji warsztatowej.  
Budowa elementów środowiska komputerowo zintegrowanego systemu wytwarzania: bazy 
danych narzędzi i oprzyrządowania przedmiotowego. Budowa modeli maszyn i urządzeń 
technologicznych: przygotowanie modeli geometrycznych, definiowanie kinematyki, 
definiowanie pozycji bazowych, definiowanie parametrów oraz ograniczeń ruchu, symulacja 
działania. 

Literatura     
[1] Wyleżoł M.: Modelowanie bryłowe w systemie CATIA Przykłady i ćwiczenia. Helion 2002. 
[2] Wyleżoł M.: CATIA Podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego. Helion 
2002. 
[3] Wit G., Niesłony P., Bartoszuk M.: Programowanie obrabiarek NC/CNC. WNT, Warszawa 
2006. 
[4] Przybylski W., Deja M.: Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. WNT, 
Warszawa 2007. 
[5] Dokumentacja systemu PLM DELMIA. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Janusz Pobożniak 

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



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A109 - Algorytmy, struktury danych i techniki progr amowania  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + Lk30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 + Lk18 4 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  projektowanie i analiza algorytmów, przegląd podstawowych 
algorytmów i struktur danych, nauka programowania w języku C. 

Metody dydaktyczne:  multimedialne wykłady, zajęcia laboratoryjne w pracowni 
komputerowej. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Myślenie algorytmiczne. Typy algorytmów, zapis algorytmów, analiza algorytmów, złożoność 
obliczeniowa. Procedury numeryczne. Rekurencja. Podstawowe struktury danych: tablice, 
listy, kolejki i drzewa. Metoda dziel i zwyciężaj. Sortowanie i przeszukiwanie. Programowanie 
w języku ANSI C. Typy, operatory i wyrażenia. Sterowanie. Funkcje i struktura programu. 
Wskaźniki i tablice. Struktury. Biblioteka standardowa. Wyszukiwanie błędów w programie. 
Laboratoria  
Ogólna charakterystyka kompilatora MS Visual C++, zapoznanie się z interfejsem 
użytkownika. Studenci opracowują programy wykorzystujące struktury danych takie jak 
tablice, listy, kolejki i drzewa. Implementują znane algorytmy sortowania i przeszukiwania.  

Literatura  
[1] Wirth N.: Algorytmy + struktury danych = programy. WNT, Warszawa 2004. 
[2] Banachowski L., Diks K., Rytter W.: Algorytmy i struktury danych. Wydawnictwa Naukowo 
- Techniczne, 2006.  
[3] Kernighan B. W., Ritchie D. M.: Język ANSI C, WNT, Warszawa 2007. 
[4] Loudon K.: Algorytmy w C. Helikon, 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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A110 - Komunikacja komputerowa  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + Lk30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + Lk18 4 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z problematyką sieci komputerowych, 
zdobycie wiedzy na temat podstaw projektowania i tworzenia stron internetowych 

Metody dydaktyczne:  multimedialne wykłady, zajęcia laboratoryjne w pracowni 
komputerowej 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium, zdanie egzaminu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Możliwości komunikacyjne współczesnego komputera osobistego. Modemy. Sieci 
komputerowe, topologie, media transmisyjne. Technologie Ethernet. Aktywny sprzęt 
sieciowy. Sieci bezprzewodowe. Sieci wirtualne. Projektowanie sieci lokalnych. Okablowanie 
strukturalne. Protokoły sieciowe. Rodzina protokołów TCP/IP. Internet. Poczta komputerowa. 
Systemy czasu rzeczywistego. Sieci przemysłowe. Aspekty bezpieczeństwa związane z 
eksploatacją systemów komputerowych. 
Laboratoria komputerowe  
Instalacja i konfiguracja sieciowego systemu operacyjnego. Programy zdalnego dostępu. 
Sieciowe systemy wideo-konferencyjne. Systemy VoIP. Konfiguracja wybranych usług 
sieciowych. Konfiguracja systemów wykorzystujących translację adresów (NAT). 
Wirtualizacja systemów. 
Projektowanie i tworzenie stron internetowych: język opisu stron internetowych 
HTML/XHTML, struktura dokumentu HTML/XHTML, znaczniki; warstwa treści i warstwa 
prezentacji, formatowanie elementów stron WWW z użyciem Kaskadowych Arkuszy Stylów 
(CSS). Tworzenie serwisów WWW z wykorzystaniem wybranego systemu zarządzania 
treścią (CMS). 

Literatura  
[1] Krysiak K.: Sieci komputerowe. Kompendium. Helion, 2005 
[2] Crowder P., Crowder D.A.: Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie III. Helion, 2009 
[3] Howil W.: CMS. Praktyczne projekty. Helion, 2007 

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A405 - Maszynoznawstwo 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W30 + S15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W18 + S9 4 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową i podstawowymi charakterystykami 
maszyn. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w seminariach, opracowanie jednego tematu 
i przygotowanie referatu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminarium i zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podział maszyn. Podstawowe cechy maszyn. Materiały stosowane w budowie maszyn. 
Rodzaje połączeń. Typowe części i zespoły maszyn: wały i osie, sprzęgła, łożyska, hamulce. 
Podział i rodzaje przekładni, rodzaje napędów. Elementy budowy robotów. Automatyka 
w silnikach i turbinach: wodnych, wiatrowych, parowych, spalinowych. Silniki spalinowe 
tłokowe; rodzaje, budowa, zastosowanie, sterowanie, charakterystyki regulacyjne. Maszyny 
elektryczne; budowa, zastosowanie, regulacja i sterowanie. Maszyny technologiczne; 
sterowanie CNC. Pompy, wentylatory, dmuchawy i sprężarki; sterowanie procesami 
przepływu czynnika. Dźwignice i przenośniki; automatyzacja w systemach transportu 
bliskiego. Maszyny i urządzenia transportowe; pojazdy drogowe, szynowe, statki, samoloty. 
Seminaria  
Rodzaje układów napędowych maszyn roboczych i technologicznych i ich podstawowe 
charakterystyki. Zadania układów sterowania i regulacji w maszynach. Maszyny i urządzenia 
w odnawialnych źródłach energii. Oddziaływanie maszyn na środowisko. 

Literatura  
[1] Biały W.: Maszynoznawstwo. WNT, Warszawa 2003. 
[2] Wołek M.: Maszynoznawstwo ogólne. PWN, Warszawa 1982. 
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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A406 - Systemy maszynowe 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W30 + S15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W18 + S9 4 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową i podstawowymi charakterystykami 
systemów maszynowych i ich zespołów. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w seminariach, opracowanie jednego tematu 
i przygotowanie referatu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminarium i zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Maszyna, system maszynowy. Podstawowe rodzaje i cechy. Typowe części i zespoły 
maszyn: wały i osie, sprzęgła, łożyska, hamulce. Układy napędowe w systemach 
maszynowych. Silniki spalinowe tłokowe; rodzaje, budowa, zastosowanie, sterowanie, 
charakterystyki regulacyjne. Maszyny elektryczne; budowa, zastosowanie, regulacja 
i sterowanie. Maszynowe systemy technologiczne. Systemy narzędziowe. Systemy 
transportu wewnętrznego. Dźwignice i przenośniki; automatyzacja w systemach transportu 
bliskiego. Maszyny dozujące, zamykające i pakujące. System przepływu przedmiotów 
i materiałów. Pompy, wentylatory, dmuchawy i sprężarki; sterowanie procesami przepływu 
czynnika. Zautomatyzowane systemy kontrolno - pomiarowe. Modułowy system maszynowy. 
Maszynowe systemy wizyjne. System przepływu informacji. Systemy uczenia maszynowego.  
Seminaria  
Schematy przepływu oraz podstawowych przypadków przekształcania energii w systemach 
maszynowych. Budowa i działanie wybranych systemów mechatronicznych. Układy 
sterowania i regulacji w maszynach roboczych, technologicznych i transportowych. 
Zintegrowane komputerowo systemy wytwarzania. Obrabiarki sterowane numerycznie. 
Maszyny i urządzenia w systemach magazynowych i transportowych. 

Literatura  
[1] Biały W.: Maszynoznawstwo. WNT, Warszawa 2003. 
[2] Wołek M.: Maszynoznawstwo ogólne. PWN, Warszawa 1982. 
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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A407 – Podstawy konstrukcji maszyn 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 
II 
III 

4 
5 

W30 + Lk15 
W15 + P15 

4 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 
II 
III 

4 
5 

W18 + Lk9 
W9 + P9 

4 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna”, „Wytrzymałość 
materiałów”. 

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z podstawową wiedzą z zakresu 
konstruowania maszyn i ich elementów, w szczególności modelowania fizycznego i 
matematycznego przy obciążeniach stałych i zmiennych. Zdobycie umiejętności 
projektowania typowych zespołów maszynowych z wykorzystaniem technik komputerowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, opracowanie projektowych procedur 
obliczeniowych w Mathcadzie lub Excelu, samodzielne wykonanie dwóch projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów i projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe wiadomości o projektowaniu maszyn - zasady konstrukcji. Materiały 
konstrukcyjne - zastosowanie w budowie maszyn. Dokładność wymiarowa elementów 
maszyn, zamienność kompensacyjna, technologiczna i konstrukcyjna. Połączenia 
nierozłączne: nitowe, klejone, zgrzewane i spawane – konstrukcja, obliczenia. Połączenia 
typu wał – piasta: wpustowe, wielowypustowe, odkształceniowe - konstrukcja, obliczenia. 
Połączenia kołkowe i sworzniowe – konstrukcja i obliczenia. Połączenia gwintowe, podział i 
przykłady zastosowań obciążenia śrub siłą osiową, momenty tarcia w połączeniu, 
samohamowność, zjawisko luzowania w połączeniach, metody zabezpieczeń. Zależność 
naprężeń rozciągających w śrubie od momentu w metodzie mechanicznej montażu śrub, 
wyznaczenie tej zależności metodą eksperymentalną; naprężenia zginające w śrubach – 
przyczyny, obliczenia i sposób ich ograniczenia. Śruby toczne (kinematyka, obliczenia 
wytrzymałościowe) i ich wykorzystanie w mechanizmach napędu liniowego. Wytrzymałość 
zmęczeniowa, wykres Wöhlera i Smitha, klasyfikacja i opis obciążeń zmęczeniowych, 
wyznaczanie współczynnika koncentracji naprężeń w obliczeniach zmęczeniowych, budowa 
uproszczonego wykresu Smitha na podstawie tablic inżynierskich. Wyznaczenie 
zmęczeniowego współczynnika bezpieczeństwa w strefach koncentracji naprężeń dla 
przypadku stałej wartości średniej naprężenia lub stałego stosunku amplitudy do wartości 
średniej. Wałki i osie ; materiały konstrukcyjne, obliczenia z uwzględnieniem wytrzymałości 
zmęczeniowej. Łożyska toczne i ślizgowe – klasyfikacja, konstrukcja i obliczenia. Sprzęgła – 
rodzaje, konstrukcja i obliczenia. Przekładnie mechaniczne, podział, wady i zalety. 
Przekładnie zębate walcowe i stożkowe - zależności geometryczne i kinematyczne, 
obliczenia wytrzymałościowe wg ISO. Wstępny dobór cech przekładni. Konstrukcje 
przekładni obiegowych. Opis działania przekładni falowych. Przekładnie pasowe z paskiem 
klinowym i zębatym; konstrukcje, obliczenia kinematyczno wytrzymałościowe oraz 
zastosowanie. 



Laboratorium komputerowe i projekty  
Opracowanie w ramach laboratorim komputerowego procedur obliczeniowych w Mathcadzie 
lub Excelu i wykorzystanie ich w zaprojektowaniu mechanizmu śrubowego lub wałka 
maszynowego ze zwróceniem uwagi na wytrzymałość zmęczeniową oraz reduktora 
walcowego z obliczeniami kinematyczno-wytrzymałościowymi wybranych elementów. 
Wykonanie dokumentacji projektowej z wykorzystaniem oprogamowania CAD. 

Literatura  
[1] Osiński Z. - red.: Podstawy konstrukcji maszyn. W N - PWN, Warszawa 1999 
[2] Ryś J.: Urządzenia i konstrukcje Mechaniczne. PK, Kraków 19882 
[3] Szewczyk K.: Połączenia gwintowe. PWN, Warszawa 1991. 
[4] Skrzyszowski Zb.: Podnośniki i prasy śrubowe, Pomoc dydaktyczna. PK, Kraków 2005 
[5] Maziarz M., Kuliński S.: Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych według norm 
ISO UWN-D. AGH Kraków 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Maciej Krasiński 

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



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A408 - Elementy i podzespoły mechaniczne w robotyce  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 
II 
III 

4 
5 

W30 + Lk15 
W15 + P15 

4 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 
II 
III 

4 
5 

W18 + Lk9 
W9 + P9 

4 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna”, „Wytrzymałość 
materiałów”. 

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z podstawową wiedzą z zakresu 
konstruowania maszyn i ich elementów, w szczególności modelowania fizycznego i 
matematycznego przy obciążeniach stałych i zmiennych. Zdobycie umiejętności 
projektowania typowych zespołów maszynowych z wykorzystaniem technik komputerowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, opracowanie projektowych procedur 
obliczeniowych w Mathcadzie lub Excelu, samodzielne wykonanie dwóch projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów i projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Dokładność wymiarowa elementów maszyn, zamienność kompensacyjna, technologiczna i 
konstrukcyjna. Połączenia typu wał – piasta: wpustowe, wielowypustowe, odkształceniowe - 
konstrukcja, obliczenia. Połączenia kołkowe i sworzniowe – konstrukcja i obliczenia. 
Połączenia gwintowe, podział i przykłady zastosowań obciążenia śrub siłą osiową, momenty 
tarcia w połączeniu, samohamowność, zjawisko luzowania w połączeniach, metody 
zabezpieczeń. Zależność naprężeń rozciągających w śrubie od momentu w metodzie 
mechanicznej montażu śrub, wyznaczenie tej zależności metodą eksperymentalną; 
naprężenia zginające w śrubach – przyczyny, obliczenia i sposób ich ograniczenia. Śruby 
toczne (kinematyka, obliczenia wytrzymałościowe) i ich wykorzystanie w mechanizmach 
napędu liniowego. Wytrzymałość zmęczeniowa, wykres Wöhlera i Smitha, klasyfikacja i opis 
obciążeń zmęczeniowych, wyznaczanie współczynnika koncentracji naprężeń w obliczeniach 
zmęczeniowych, budowa uproszczonego wykresu Smitha na podstawie tablic inżynierskich. 
Wyznaczenie zmęczeniowego współczynnika bezpieczeństwa w strefach koncentracji 
naprężeń dla przypadku stałej wartości średniej naprężenia lub stałego stosunku amplitudy 
do wartości średniej. Obliczenia zmęczeniowe dla naprężeń o zmiennych poziomach, 
cyklogramy naprężeń, zasada sumowania skutków cykli naprężeń, hipotezy kumulacji 
Palmgrena—Minera. Wałki i osie ; materiały konstrukcyjne, obliczenia z uwzględnieniem 
wytrzymałości zmęczeniowej. Łożyska toczne i ślizgowe – klasyfikacja, konstrukcja i 
obliczenia. Sprzęgła – rodzaje, konstrukcja i obliczenia. Przekładnie mechaniczne, podział, 
wady i zalety. Przekładnie zębate walcowe - zależności geometryczne i kinematyczne, 
obliczenia wytrzymałościowe wg ISO. Podstawowe cechy przekładni obiegowych. Proste i 
złożone przekładnie obiegowe - sprawność. Wstępny dobór cech przekładni. Konstrukcje 
przekładni obiegowych. Opis działania przekładni falowych. Typy przekładni falowych: 
zębata, cierna, gwintowa. Wybrane konstrukcje przekładni falowych. Przekładnie pasowe z 
paskiem klinowym i zębatym; konstrukcje, obliczenia kinematyczno wytrzymałościowe oraz 



zastosowanie. 
Laboratorium komputerowe i projekty  
Opracowanie w ramach laboratorim komputerowego procedur obliczeniowych w Mathcadzie 
lub Excelu i wykorzystanie ich w zaprojektowaniu mechanizmu śrubowego lub wałka 
maszynowego ze zwróceniem uwagi na wytrzymałość zmęczeniową oraz reduktora 
klasycznego lub obiegowego z obliczeniami kinematyczno-wytrzymałościowymi wybranych 
elementów. Wykonanie dokumentacji projektowej z wykorzystaniem oprogamowania CAD. 

Literatura  
[1] Osiński Z. - red.: Podstawy konstrukcji maszyn, W N - PWN, Warszawa 1999. 
[2] Ryś J.: Urządzenia i Konstrukcje Mechaniczne, PK, Kraków 19882. 
[3] Müller L., Wilk A.: Zębate przekładnie obiegowe, W N - PWN, Warszawa 1996. 
[4] Skrzyszowski Zb.: Podnośniki i prasy śrubowe, Pomoc dydaktyczna, PK, Kraków 2005. 
[5] Maziarz M., Kuliński S.: Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych według norm 
ISO UWN-D AGH Kraków 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Maciej Krasiński 

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



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A409 – Dokumentacja techniczna 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  opanowanie ogólnych zasad i reguł zapisu konstrukcji. 
Wprowadzenie w elementarne zagadnienia konstrukcyjne. Wymiarowanie elementów 
konstrukcji. Opanowanie i doskonalenie technik sporządzania zapisu (programy CAD) 
Zapoznanie studentów z zapisem konstrukcji w systemie 3 D. 

Metody dydaktyczne:  wykonanie projektów z wykorzystaniem w/w programu. Sprawdzian 
umiejętności posługiwania się w/w programem AutoCAD. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów, sprawdzian umiejętności 
posługiwania się programem AutoCAD. Sprawdzian wiadomości w formie kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasady tworzenia dokumentacji rysunkowej. Rodzaje rysunków, formaty arkuszy 
rysunkowych. Podstawowe geometrii wykreślnej. Rzuty równoległe i prostokątne. 
Transformacja układu rzutni. Przenikanie brył. Podstawy zapisu konstrukcji. Zasady 
przedstawiania brył w rzutach prostokątnych. Zagadnienia doboru wymiarów. Zasady 
wymiarowania. Znaki wymiarowe. Uproszczenia zapisu. Linie jako znaki zapisu. Znaki 
wymiarowe. Rodzaje zapisu w procesie projektowo konstrukcyjnym. Przekroje proste i 
złożone. Zapis konstrukcji typowych połączeń. Istota uproszczeń w zapisie. Normalizacja 
elementów. Identyfikacja elementów konstrukcji na rysunkach. Ogólna charakterystyka 
systemu CAD i programów 3 D. Zastosowanie programu AutoCAD w graficznym zapisie 
konstrukcji. Komunikacja z programem. Modyfikacja elementów rysunkowych.  
Projekty  
Projekt rysunkowy zbiornika ciśnieniowego. Projekt koła zębatego. W/w projekty 
wykonywane są z użyciem programu AutoCAD. 

Literatura   
[1] Pikoń A.: Autocad. WNT, Warszawa 2009 
[2] Rydzanowicz I.: Rys jako zapis konstrukcji. WNT, Warszawa 2009 
[3] Dobrzański T.: Rysunek Techniczny Maszynowy. WNT, Warszawa 2009 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński 

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



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A410 – Graficzny zapis konstrukcji  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  opanowanie ogólnych zasad i reguł zapisu konstrukcji. 
Wprowadzenie w elementarne zagadnienia konstrukcyjne. Wymiarowanie elementów 
konstrukcji. Opanowanie i doskonalenie technik sporządzania zapisu (CAD). 

Metody dydaktyczne:  wykonanie projektów z wykorzystaniem w/w programów. Sprawdzian 
umiejętności posługiwania się w/w programami. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów, sprawdzian umiejętności 
posługiwania się programami. Sprawdzenie wiadomości w formie kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe zagadnienia geometrii wykreślnej. Transformacja układu rzutni i jej 
zastosowanie. Przenikanie brył. Podstawy zapisu konstrukcji. Zasady przedstawiania brył w 
rzutach prostokątnych. Zagadnienia doboru układu wymiarów. Zasady wymiarowania. 
Zagadnienia oczywistości w zapisie wymiarów. Znaki wymiarowe. Uproszczenia zapisu. Linie 
jako znaki zapisu. Rodzaje zapisu w procesie projektowo konstrukcyjnym. Przekroje proste i 
złożone. Zapis konstrukcji typowych połączeń. Istota uproszczeń w zapisie. Normalizacja 
elementów. Oznaczanie struktury powierzchni. Zapis konstrukcji złożonych elementów. 
Identyfikacja elementów konstrukcji na rysunkach. Ogólna charakterystyka systemu CAD.  
Prezentacja zapisu konstrukcji w wymiarze 3D. 
Projekty   
Zastosowanie programu AutoCAD w graficznym zapisie konstrukcji. Charakterystyka 
programu AutoCAD. Komunikacja z programem. Podstawowe zasady tworzenia rysunku w 
AutoCAD. Modyfikacja elementów rysunkowych. Projekt rysunkowy zbiornika ciśnieniowego. 
Projekt koła zębatego. W/w projekty wykonywane są z użyciem programu AutoCAD. 

Literatura  
[1] Pikoń A.: Autocad. WNT, Warszawa 2009. 
[2] Rydzanowicz I.: Rys jako zapis konstrukcji. WNT, Warszawa 2009. 
[3] Dobrzański T.: Rysunek Techniczny Maszynowy. WNT, Warszawa 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński 

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



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A411 - Podstawy eksploatacji maszyn 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu eksploatacji  
maszyn. Zdobycie umiejętności bilansowania jakości, bezpieczeństwa i ekologii w procesie 
eksploatacji. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i uzyskanie pozytywnej oceny 
ze sprawdzianu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe definicje, klasyfikacje i kierunki rozwoju eksploatacji. Systemy eksploatacji 
maszyn i pojazdów: system sterowania eksploatacji, system realizowania eksploatacji, 
system decyzyjno-planistyczny, system ewidencyjno-sprawozdawczy, system użytkowania 
maszyn i pojazdów, system obsługiwania maszyn i pojazdów. Modele eksploatacji: 
cybernetyczny, prakseologiczny, trójstanowy, metoda Nadlera. Fazy istnienia maszyn i 
pojazdów. Prognozowanie trwałości eksploatacyjnej maszyn: funkcja niezawodności 
maszyn, dystrybuanta, funkcja gęstości uszkodzeń, funkcja intensywności uszkodzeń, plany 
badań niezawodności maszyn. Estymacja wskaźników niezawodności dla: nieznanej i znanej 
postaci funkcyjnej rozkładu zmiennej T. Analiza ekonomiczna eksploatacji: podstawowe 
miary eksploatacji, efektywność eksploatacji. Analiza kosztów: rentowność eksploatacji.  
Okresy eksploatacji. Cykle międzynaprawcze i międzyprzeglądowe. Powstawanie i redukcja 
hałasu w eksploatacji maszyn i pojazdów. Wspomaganie komputerowe badań jakości 
eksploatacji: wykresy sieciowe, spektroskopia. Monitoring eksploatacji maszyn i pojazdów. 
Wybrane problemy z zastosowania rachunku ekonomicznego i statystyki w analizie 
eksploatacji maszyn i pojazdów. Zintegrowane systemy informatyczne w eksploatacji 
maszyn i pojazdów. Diagnostyka procesów eksploatacji maszyn. Wiodące procesy zużycia 
elementów maszyn. Środki smarne - systemy smarownicze.  
Ćwiczenia seminaryjne  
Metody oceny jakości, bezpieczeństwa i ekologii eksploatacyjnej maszyn i pojazdów. 
Rentowność procesów eksploatacji. 

Literatura  
[1] Konieczny J.: Sterowanie eksploatacją urządzeń. PWN, Warszawa 1975. 
[2] Piec P.: Badania eksploatacyjne elementów i zespołów pojazdów szynowych. Wyd. Pol. 
Krakowskiej, Kraków 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Paweł Piec prof. PK 

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



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A412 - Badania trwało ści i niezawodno ści maszyn 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu trwałości i 
niezawodności maszyn. Zdobycie umiejętności analizy kosztów eksploatacji i zachowania 
bezpieczeństwa pracy. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i uzyskanie pozytywnej oceny 
ze sprawdzianu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe: funkcyjne charakterystyki niezawodnościowe maszyn (niezawodność, 
zawodność, gęstość prawdopodobieństwa, intensywność uszkodzeń, skumulowana 
intensywność uszkodzeń; wartość oczekiwana), empiryczne charakterystyki niezawodności. 
Zależności między charakterystykami niezawodności. Analiza i metody wyznaczania 
wybranych wskaźników trwałości i niezawodności maszyn. Struktury niezawodności maszyn. 
Struktury funkcjonalne maszyn. Stany eksploatacyjne maszyn. Modele niezawodności. 
Niezawodność systemów. Drzewa uszkodzeń. Badania laboratoryjne trwałości i 
niezawodności maszyn. Badania stanowiskowe trwałości i niezawodności maszyn. Badania 
symulacyjne trwałości i niezawodności maszyn. Analiza kosztów trwałości niezawodności 
maszyn. Metody prognozowania trwałości i niezawodności maszyn. 
Ćwiczenia seminaryjne  
Określenie obiektu (systemu) analizy (opis obiektu - gabaryty, osiągi, przeznaczenie; 
dopuszczalne warunki eksploatacji, zdefiniowanie poprawnej pracy obiektu. Dekompozycja 
obiektu i klasyfikacja elementów. Schemat blokowy struktury funkcjonalnej i 
niezawodnościowej. Określenie trwałości obiektu na podstawie średnich czasów pracy do 
uszkodzenia poszczególnych elementów. Symulacja czasów poprawnej pracy elementów 
obiektu. Dobór rozkładu prawdopodobieństwa najlepiej opisującego czas poprawnej pracy 
poszczególnych elementów. Obliczenie charakterystyk funkcyjnych. Graficzna prezentacja 
charakterystyk funkcyjnych elementu. Drzewo uszkodzeń.  Wyznaczenie trwałości 
elementów obiektu dla granicznej wartości niezawodności wybranej klasy bezpieczeństwa. 
Wnioski 

Literatura  
[1] Migdalski J.: Inżynieria niezawodności. Poradnik. Wyd. ZETOM, Warszawa 1992. 
[2] Oprzendkiewicz J.: Wspomaganie komputerowe w niezawodności maszyn. Wyd. NT, 
Warszawa 1993.  
[3] Piec P.: Badania eksploatacyjne elementów i zespołów pojazdów szynowych. Wyd. Pol. 
Krakowskiej. Kraków 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Paweł Piec prof. PK 



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



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A413 - Ekonomika dla in żynierów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + P30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + P18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mikroekonomia” i „Makroekonomia”, 
„Podstawy Zarządzania”. 

Założenia i cele przedmiotu:  Zdobycie umiejętności zarządzania finansami firmy ze 
szczególnym uwzględnieniem znajomości tworzenia  sprawozdań  finansowych, ich analizy 
oraz oceny działalności przedsiębiorstwa we wszystkich jego obszarach. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach projektowych,  realizacja projektów 
zespołowych.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wszystkich projektów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Tworzenie informacji 
finansowej w przedsiębiorstwie – sprawozdawczość finansowa: majątek i finansowanie 
działalności przedsiębiorstwa – bilans; źródło informacji o efektach działalności firmy – 
rachunek wyników; płynność finansowa – rachunek przepływu środków  pieniężnych. Ocena 
działalności i kondycji finansowej firmy metodą wskaźnikową. Zarządzanie w 
przedsiębiorstwie – funkcje i zasoby przedsiębiorstwa. Etyka w zarządzaniu. Menedżer i jego 
praca – role, umiejętności i zadania menedżera. Planowanie i podejmowanie decyzji, 
organizowanie, gospodarowanie zasobami ludzkimi. Znaczenie kontroli i jakości w 
przedsiębiorstwie. 
Projekty  
Środki gospodarcze i źródła pochodzenia, a zasady ujmowania ich w bilansie – sporządzanie 
bilansu. Rodzaje przychodów oraz ponoszonych kosztów w przedsiębiorstwie - zasady 
ustalania wyniku finansowego. Przepływ gotówki w firmie, a płynność finansowa – sposoby 
sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych. Wyznaczania wskaźników 
finansowych. Współczesne teorie zarządzania w praktyce. Ustalanie celów i planów 
organizacji. Modele skuteczności podejmowania decyzji. Planowanie, przyciąganie i rozwój 
efektywnych zasobów ludzkich. Style i formy kontroli w przedsiębiorstwie. 

Literatura  
[1] Olchowicz I.: Podstawy rachunkowości – część  I. Difin, Warszawa 1999. 
[2] Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. PWN, Warszawa 1998. 
[3] Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa. 
[4] Koźmiński A., Piotrowski W.: Zarządzanie teoria i praktyka. PWN, Warszawa. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Jolanta Szadkowska 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A414 - Rachunek kosztów dla in żynierów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + P30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + P18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „Mikroekonomia” i „Makroekonomia”,” 
Podstawy Zarządzania”. 

Założenia i cele przedmiotu:  Zdobycie wiedzy na temat kosztów i ich wpływu na 
podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie. Zapoznanie się ze sposobami oceny 
efektywności inwestycji 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach projektowych,  realizacja projektów 
zespołowych.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wszystkich projektów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klasyfikacja kosztów i metody ich kalkulacji. Zróżnicowanie modelowe rachunku kosztów -  
rachunków kosztów  pełnych, zmiennych (jedno- i wielostopniowy), normatywnych, kosztów 
działań ABC. Rola informacji kosztowej w podejmowaniu decyzji menedżerskich. Koszty jako 
podstawa decyzji cenowych – metody ustalania ceny. Pojęcie i zadania budżetowej metody 
zarządzania. Klasyfikacja projektów inwestycyjnych: rzeczowe i kapitałowe . Metody oceny 
efektywności projektów inwestycyjnych: metody proste i dyskontowe. Decyzje dotyczące 
akceptacji pojedynczego projektu – selekcja projektów. Ocena efektywności projektów 
powtarzalnych. Ryzyko w przedsięwzięciach inwestycyjnych. 
Projekty  
Rachunek kosztów pełnych – metody rozliczania kosztów ogólnych. Kalkulacja kosztu 
wytworzenia produktu. Rachunek kosztów zmiennych (jedno- i wielostopniowy): marża na 
pokrycie, próg rentowności, marża bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna. Analiza progu 
rentowności – planowanie i podejmowanie decyzji.. Wynik finansowy przedsiębiorstw, a 
modele rachunku kosztów. Ocena projektów inwestycyjnych w oparciu o metody:– okres 
zwrotu, metoda stopy zwrotu, indeks rentowności, wartość bieżąca netto NPV, wewnętrzna 
stopa zwrotu IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR. Analiza NPV a ryzyko 
projektu. Metody określania ryzyka projektów inwestycyjnych. Analiza wrażliwości. 
Literatura  
[1] Naumiuk T.: Zasady kalkulacji kosztów. Wydawnictwo Prawno–ekonomiczne INFOR, 
Warszawa 1998. 
[2] Praca zbiorowa pod redakcją G.K. Świderskiej:  Rachunkowość zarządcza. Poltext, 
Warszawa 1997. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Jolanta Szadkowska 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A415 - Zarządzanie produkcj ą 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + P15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + P9 + S9 2 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z podstawowymi metodami i technikami 
planowania produkcji seryjnej i masowej. 

Metody dydaktyczne:  Indywidualna prezentacja opracowanego zagadnienia. Realizacja 
zespołowa trzech tematów projektowych  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Oddanie w terminie sprawozdań z 
poszczególnych modułów w formie drukowanej oraz cyfrowej; ustna obrona całości projektu 
przed kierownikiem przedmiotu, Prezentacja indywidualnego tematu w ramach seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe: system produkcyjny i jego budowa, proces produkcyjny i jego struktura. 
Zasoby systemu produkcyjnego. Metodyka planowania dla produkcji seryjnej w układzie 
gniazdowym. Główny harmonogram produkcji. Metody planowania harmonogramu, wykresy 
Gantta, metody algorytmiczne, wskaźniki jakości harmonogramu. Metodyka planowania 
produkcji dla zadanego asortymentu wyrobów i zmiennego popytu klientów. Ustalanie 
głównego harmonogramu MPS, planowanie potrzeb materiałowych, algorytm MRP, 
planowanie zdolności produkcyjnych, algorytm CRP, planowanie zapasów i stanów 
magazynowych. Potokowa  organizacja procesu produkcyjnego, linie synchroniczne i 
asynchroniczne, potok zautomatyzowany. Projektowanie koncepcyjne stanowisk 
wytwarzania, normowanie czasu trwania czynności, takt linii, metody i algorytmy 
balansowania linii.  
Projekty  
Projekt komórki produkcyjnej I stopnia i harmonogramu dla produkcji seryjnej. Planowanie 
produkcji dla zadanego asortymentu wyrobów i zmiennego popytu klienta. Projekt organizacji 
produkcji potokowej. 
Seminaria  
Tematyka do indywidualnego opracowania przez studentów- Algorytmy metody i programy 
komputerowe wspomagające planowanie produkcji i projektowanie organizacyjne systemów 
wytwarzania.  

Literatura     
[1] Brzeziński M.: Organizacja i sterowanie produkcją. Wydawnictwo Placet, 2002. 
[2] Durlik I.: Inżynieria Zarządzania cz I i II.  Agencja Wydawnicza Placet, 2005. 
[3] Pająk E.: Zarządzanie produkcją. PWN, 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Jan Duda Prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 



Produkcji (M-6) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A416 - Podstawy technicznego przygotowania produkcj i 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + P15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + P9 + S9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy konstrukcji maszyn” lub 
„Elementy i podzespoły mechaniczne w robotyce”. 
Założenia i cele przedmiotu:  : zapoznanie się z metodyką technicznego przygotowania 
produkcji, charakterystyką środków wytwarzania i metodami wspomagającymi przygotowanie 
produkcji. Opanowanie podstawowych działań z zakresu organizacyjnego przygotowania 
produkcji. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach seminaryjnych, samodzielne wykonanie 
dwóch projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminarium i projektów; zaliczenie 
wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Cykl życia wyrobu. Inżynieria współbieżna. Analiza DFMA wyrobu. 
Konstrukcyjne przygotowanie produkcji. Prace n-b.. Badania marketingowe i patentowe. 
Koncepcja i rozwój produktu. Szybkie prototypowanie. Badania symulacyjne. Systemy CAx w 
projektowaniu wyrobów. 
Technologiczne przygotowanie produkcji. Struktura pt obróbki. Charakterystyka faz procesu, 
procesy technologiczne typowych części maszyn. Dokumentacja. Analiza technologiczności 
konstrukcji. Etapy projektowania pt obróbki. 
Organizacyjne przygotowanie produkcji. Formy organizacyjne produkcji. Charakterystyka 
środków wytwarzania (OK., OSN, CO, ASO, ESW). Projektowanie systemów wytwarzania. 
Harmonogramowanie produkcji i balansowanie obciążenia maszyn. 
Uruchomienie produkcji. Prototyp, weryfikacja dokumentacji, próbna seria, produkcja seryjna. 
Projekty  
Projekt organizacyjnego przygotowania produkcji. Analiza DFM i DFA produktu, analiza 
części składowych produktu, BOM części znormalizowanych i specjalnych, decyzja o 
produkcji lub kooperacji, programu produkcyjny części specjalnych. 
Projekt wielostanowiskowego systemu wytwarzania dla zadanego programu produkcji i 
procesu wytwarzania, wyznaczenie ilości stanowisk, projekt struktury systemu wytwarzania, 
harmonogram produkcji, layout’u systemu. 
Seminaria  
Prezentacja referatów z zakresu metodologii DFMA, metod normowania pracy (Tnc, MTM, 
MOST), elastycznych systemów produkcyjnych. 

Literatura  
[1] Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. 
WNT, Warszawa 2000. 
[2] Mazurczak J.: Projektowanie struktur systemów produkcyjnych. Wyd. Pol. Poznańskiej, 



Poznań, 2002. 
[3] Szatkowski K.: Przygotowanie produkcji. PWN, Warszawa 2008. 
[4] Pająk E.: Zarządzanie produkcją. PWN, Warszawa 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Marian Kwatera 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A111 – Bezpiecze ństwo pracy i ergonomia  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi zagrożeniami w środowisku 
pracy i zasadami ergonomicznego kształtowania warunków pracy. 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Człowiek a środowisko. Środowisko pracy. Procesy postrzegania bodźców wzrokowych, 
słuchowych, fizjologia i bezpieczeństwo pracy. Podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku 
pracy – czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychiczne. Ocena zrobotyzowanych 
stanowisk pracy w kontekście wybranych zagrożeń fizycznych. Oddziaływanie drgań 
mechanicznych i hałasu na organizm człowieka, kryteria oceny oraz metody oceny 
narażenia. Źródła promieniowania optycznego, pomiar i ocena promieniowania optycznego 
w środowisku pracy. Wpływ mikroklimatu gorącego i zimnego na organizm człowieka, 
zasady pomiaru i oceny komfortu cieplnego. Wybrane zagadnienia prawne bezpieczeństwa i 
ochrony pracy. 

Literatura  
[1] Koradecka D. (red): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, t. 1 i 2. Wyd. CIOP, Warszawa 
1997. 
[2] Wykowska M.: Ergonomia. Wyd. AGH, Kraków 1994. 

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A112 – Ochrona własno ści intelektualnej 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: znajomość podstaw prawa 

Założenia i cele przedmiotu:  Celem przedmiotu jest osiągnięcie przez studentów 
umiejętności w postaci rozumienia i posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu 
prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej, jak też 
zapoznania ich, z funkcjonowaniem organizacji zarządzania prawami autorskimi, Urzędu 
Patentowego RP oraz instytucji pokrewnych działających na terenie Unii Europejskiej. 

Metody dydaktyczne:  Wykłady, prezentacje multimedialne  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: patrz regulamin studiów PK 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Główne treści kształcenia: systemem ochrony własności intelektualnej w zakresie prawa 
międzynarodowego i krajowego, podstawowe pojęcia takie jak: prawo autorskie, prawa 
pokrewne, ochrona baz danych, wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki 
towarowe, obrót prawami wyłącznymi i zarządzanie własnością intelektualną w działalności 
przedsiębiorstwa. Rynek konkurencyjny, innowacje, a ochrona patentowa, umowy w zakresie 
własności przemysłowej, know-how, organizacja wynalazczości w przedsiębiorstwie, 
uruchomienie produkcji nowego wyrobu (usługi) - niezbędne działania „patentowe”, ochrona 
zagraniczna, elementy polityki patentowej. Informacja patentowa i klasyfikacje patentowe, 
bazy danych na nośnikach i w Internecie – metodyka i przykłady poszukiwań – wyszukiwania 
przedmiotowe i podmiotowe. Badania patentowe, ich rodzaje oraz ich przydatność w 
działalności inżynierskiej. 

Literatura  
[1] Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kantor Wydaw. „Zakamycze”, 
Kraków 2005 
[2] Nowińska E., Promińska U., Vall M., Prawo własności przemysłowej, LexisNexis, 
Warszawa 2007. 
[3] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z 
późn. zm.) 
[4] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003 roku Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), 
[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity 
z 2003 roku Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Wojciech Marek 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A201 – Teoria sygnałów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: wymagana wiedza ogólna z zakresu 
przedmiotów podstawowych na kierunku Automatyka i Robotyka. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami z zakresu 
modelowania i identyfikacji układów mechanicznych. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcie sygnału. Klasyfikacja sygnałów. Podstawowe parametry sygnałów. Sygnały 
o ograniczonej energii i sygnały o ograniczonej mocy. Funkcje korelacji własnej i korelacji 
wzajemnej sygnałów. Splot funkcji i jego zastosowanie w teorii sygnałów. Funkcje gęstości 
widmowej mocy i wzajemnej gęstości widmowej mocy sygnałów. Szereg Fouriera, zespolony 
szereg Fouriera. Transformata Fouriera. Dyskretna transformata Fouriera. Szybka 
transformata Fouriera (FFT), Twierdzenie Parsevala. Transformata Fouriera dla sygnałów 
niestacjonarnych (STFT). Transformacja falkowa. Dystrybucja Wignera-Ville’a. Zasada 
nieoznaczoności Heisenberga. Próbkowanie i kwantowanie sygnałów. Efekt aliasingu. Efekt 
rozmycia widma. Funkcje okien czasowych. Modulacja i demodulacja sygnałów. 
Laboratoria  
Prezentacja sygnałów różnych typów. Efekt aliasingu. Efekt rozmycia widma. Szybka 
transformata Fouriera i transformata Fouriera dla sygnałów niestacjonarnych. Funkcja 
korelacji własnej i wzajemnej. Modulacja i demodulacja sygnałów.  

Literatura    
[1] Baskakow Ś.I.: Sygnały i układy radiotechniczne. PWN, Warszawa 1991. 
[2] Cempel Cz.: Wibroakustyka stosowana. PWN, Warszawa 1989.   
[3] Kozień M.S.: Ćwiczenia laboratoryjne z miernictwa dynamicznego. Politechnika 
Krakowska, Kraków 2000. 
[4] Ozimek E.: Podstawy teoretyczne analizy widmowej sygnałów. PWN, Warszawa-Poznań 
1985. 
[5] Papir Z.: Analiza częstotliwościowa sygnałów. Zbiór zadań. Wydawnictwa AGH, Kraków 
1995. 
[6] Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów. WKŁ, Warszawa 1990. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Marek S. Kozień. 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod – nazwa 
przedmiotu A202 – Miernictwo dynamiczne 

 

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: „Teoria sygnałów”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z podstawowymi metodami pomiarów 
dynamicznych i przetwarzania sygnałów pomiarowych. 

Metody dydaktyczne:  wykład oraz laboratorium, podczas którego studenci wykonują 
pomiary dynamiczne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Struktury podstawowych układów pomiarowych. Modele matematyczne przetworników 
liniowych i ich charakterystyki dynamiczne. Modele przetworników nieliniowych; metoda 
funkcji opisującej. Charakterystyki filtrów częstotliwościowych i ich zastosowanie w torach 
pomiarowych. Wprowadzenie do opisu sygnałów stochastycznych; charakterystyki sygnałów 
losowych. Gęstość widmowa mocy procesów losowych i sposób ich pomiaru. Przejście 
sygnału losowego przez układ liniowy. Wykorzystanie funkcji korelacji i gęstości widmowej 
mocy w pomiarach dynamicznych. Filtracja szumów w układach pomiarowych – filtr 
optymalny Kalmana. 
Laboratoria  
Charakterystyki filtrów analogowych i cyfrowych. Wprowadzenie do programu LabView. 
Wykorzystanie programu LabView w pomiarach dynamicznych. Zasada działania analizatora 
FFT. Analiza sygnałów zdeterminowanych i losowych przy pomocy analizatora FFT. 
Identyfikacja parametrów układów drgających na podstawie zmierzonej charakterystyki 
amplitudowo-częstotliwościowej.  

Literatura    
[1] Bendat J.S., Piersol G.A.: Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych. Państw. Wydaw. 
Naukowe, Warszawa 1996.  
[2] Hagel R., Zakrzewski J.: Miernictwo dynamiczne. WNT, Warszawa 1984. 
[3] Ozimek E.: Podstawy teoretyczne analizy widmowej sygnałów. PWN, Poznań 1985. 
[3] Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów. WKŁ, Warszawa 2003. 
[4] Takahashi Y., Rabins M.J., Auslander D.M.: Sterowanie i systemy dynamiczne. WNT, 
Warszawa 1976. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Piotr Cupiał 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A203 - Podstawy automatyki  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W30 + C15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W18 + C9 4 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami zagadnieniami automatyki ze 
szczególnym uwzględnieniem robotów i manipulatorów. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe, klasyfikacja układów sterowania. Modelowanie układów dynamicznych 
liniowych, ciągłych stacjonarnych, o parametrach skupionych: układy jedno- i 
wielowymiarowe, metody wejścia – wyjścia, metody przestrzeni stanów. Charakterystyki 
statyczne i dynamiczne. Układy liniowe złożone z podukładów: schematy blokowe, 
podstawowe struktury zastępcze, algebra schematów blokowych. Regulatory liniowe, ciągłe. 
Stabilność i jakość układów automatyki. Układy przełączające. Impulsowe układy automatyki. 
Sterowniki PLC. Układy nieliniowe - ich linearyzacja w dziedzinie czasowej oraz 
częstotliwościowej. 
Ćwiczenia  
Modele matematyczne układów mechanicznych i elektrycznych. Sterowalność i 
obserwowalność układów. Badanie własności podstawowych układów sterowania – 
odpowiedź impulsowa i skokowa. Dobór nastaw regulatora PID. Badanie stabilności układów 
liniowych. Badania symulacyjne układów sterowania z wykorzystaniem programu VisSim i 
Simulink. 

Literatura  
[1] Kaczorek T.: Teoria sterowania, t1. PWN, Warszawa 1977.  
[2] Mazurek J. i inn.: Podstawy automatyki. PW, 2002. 
[3] Węgrzyn S.: Podstawy automatyki. PWN, Warszawa 1980.  

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 wszystkie specjalno ści 
Kod – nazwa 
przedmiotu A204 – Dynamika układów zautomatyzowanych 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + C15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + C9 + L9 3 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z podstawowymi metodami 
modelowania i analizy układów dynamicznych. 

Metody dydaktyczne:  wykład oraz praktyczne opanowanie zagadnień dynamiki układów 
zautomatyzowanych podczas ćwiczeń i laboratoriów. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Modele układów dynamicznych, zmienne stanu dla układów mechanicznych i elektrycznych. 
Równania Lagrange’a II rodzaju dla układów mechanicznych. Równania ruchu płaskiego 
manipulatora. Równania Lagrange’a II rodzaju dla układów elektrycznych i 
elektromechanicznych. Linearyzacja i analiza modalna układów o parametrach skupionych. 
Wprowadzenie do analizy układów o parametrach rozłożonych – równania opisujące drgania 
struny, pręta i belki. Metoda Fouriera rozwiązania drgań struny i pręta. Sprowadzanie analizy 
dynamiki układów o parametrach rozłożonych do układów o parametrach skupionych – 
metoda Ritza. Metody funkcji Lapunowa badania stateczności liniowych i nieliniowych 
układów dynamicznych, twierdzenia Lapunowa o stateczności i niestateczności ruchu. 
Metody doboru funkcji Lapunowa dla układów liniowych i nieliniowych. 
Ćwiczenia  
Przykłady zastosowanie równań Lagrange’a II rodzaju do otrzymywania równań układów 
mechanicznych, elektrycznych i elektromechanicznych. Linearyzacja oraz zapis równań w 
przestrzeni stanu. Wyznaczanie częstości i form własnych układów o parametrach 
skupionych. Przykład wyznaczenia częstości i form własnych belek. Przykłady zastosowania 
metody Ritza do przybliżonej analizy dynamiki prętów i belek. Przykłady doboru funkcji 
Lapunowa dla liniowych i nieliniowych układów. Przykłady zastosowania funkcji Lapunowa 
przy projektowaniu układów sterowania.  
Laboratoria  
Wprowadzenie do programu symulacyjnego Vissim; symulacja i badanie układu o zadanych 
równaniach opisujących jego dynamikę w oparciu o wyznaczone przebiegi czasowe. 
Badania symulacyjne nadążnego układu regulacji oraz zasady doboru parametrów 
regulatorów PID. Zastosowanie analizy obrazu do badania dynamiki układu regulacji 
poziomu cieczy; zasada działania szybkiej kamery video oraz cyfrowego przetwarzania 
danych pomiarowych. Analiza dynamiki układu przy pomocy programu MES – wprowadzenie 
do obliczeń dynamicznych w programie ANSYS. Doświadczalne badanie stabilności układów 
dynamicznych. 

Literatura    
[1] Cannon R.H.: Dynamika układów fizycznych. WNT, Warszawa 1973.  



[2] Heiman B, Ferth W., Popp K.: Mechatronika. PWN, Warszawa 2001.  
[3] Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopatka R.: Podstawy teorii sterowania. WNT, 
Warszawa 2005. 
[4] Meisel J.: Zasady elektromechanicznego przetwarzania energii. WNT, Warszawa 1971. 
[5] Mieszczerski: Zbiór zadań z mechaniki. Państw. Wyd. Naukowe, Warszawa 1973. 
[6] Spong M.W., Vidyasagar M.: Dynamika i sterowanie robotów, WNT, Warszawa, 1997. 
[7] Takahashi Y., Rabins M.J., Auslander D.M.: Sterowanie i systemy dynamiczne, WNT, 
Warszawa 1976. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Piotr Cupiał 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A205 – Sterowanie i nap ęd hydrauliczny i pneumatyczny 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W30 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W18 + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  wiadomości z matematyki, fizyki, mechaniki. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem oraz charakterystykami 
elementów hydraulicznych i pneumatycznych. Analiza i synteza układów sterowania i 
napędu płynowego. Charakterystyki sterowania i regulacji układów płynowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie wiadomości związanych z ćwiczeniem. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie 
przedmiotu wykonywanych badań oraz wiedzy teoretycznej (w formie testów). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rodzaje płynowych układów sterowania – hydrauliczne i pneumatyczne, zastosowanie. 
Czynniki robocze i parametry pracy. Symbole używane w schematach układów 
hydraulicznych i pneumatycznych. Budowa, zasada działania i podstawowe charakterystyki 
hydrostatycznych elementów napędowych, jak pompy i silniki wyporowe oraz siłowniki. 
Rodzaje i charakterystyki zaworów sterujących ciśnieniem, kierunkiem i natężeniem 
przepływu. Sterowanie elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne. Sterowanie dławieniowe 
i objętościowe. Przekładnie hydrostatyczne, charakterystyki regulacyjne. Zasady doboru 
elementów sterowania do układu. Układy sterowania i napędu płynowego w manipulatorach 
i robotach. Metody i zasady modelowania układów płynowych. Pozostałe elementy układów, 
jak: filtry, zbiorniki, chłodnice, akumulatory, przewody, złączki, uszczelnienia, przekaźniki, 
aparatura kontrolno pomiarowa. Sprzęgła i przekładnie hydrokinetyczne, charakterystyki. 
Podstawy projektowania i zasady eksploatacji płynowych układów sterowania i napędu. 
Laboratoria  
Badania stanowiskowe charakterystyk pompy wyporowej. Badania stanowiskowe 
charakterystyk zaworów sterujących klasycznych i proporcjonalnych. Badanie charakterystyk 
sterowania siłownika pneumatycznego. Badanie charakterystyk sterowania pompą 
o zmiennej wydajności, objętościowe regulacja prędkości. Badanie charakterystyk 
sterowania dławieniowego prędkością ruchu w układach hydraulicznych. Badanie 
stanowiskowe charakterystyk sprzęgła hydrokinetycznego. 

Literatura  
[1] Garbacik A.: Studium projektowania układów hydraulicznych. Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich - Wydawnictwo, Kraków 1997.  
[2] Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. WNT, Warszawa 1984. 
[3] Wołkow J., Dindorf R.: Napęd i sterowania hydrauliczne maszyn. Wydawnictwo PK, 
Kraków 1991. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Andrzej Sobczyk 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A206 - Sterowanie procesami przepływowo-cieplnymi 

 

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:  „Podstawy termodynamiki”. 

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie budowy, działania, parametrów eksploatacji 
armatury i urządzeń do sterowania procesami przepływowo-cieplnymi. Zdobycie 
umiejętności aktywnej współpracy z projektantami instalacji i urządzeń przez zrozumienie 
procesów przepływowo-cieplnych. Zapoznanie się z aktualnymi rozwiązaniami 
zintegrowanych systemów nadzoru i automatyzacji procesów produkcji.  

Metody dydaktyczne: Aktywizacja studentów poprzez podawanie prostych przykładów i 
dyskusję, indywidualne opracowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 
sprawdzianem zdolności samodzielnego myślenia. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zagadnienia regulacyjne występujące w technice cieplnej. Zasady sterowania i automatyzacji 
procesami przepływowo-cieplnymi. Przegląd armatury i urządzeń. Regulacja temperatury, 
ciśnienia, wilgotności, strumieni przepływu. Zabezpieczenia. Regulacja wstępna i 
automatyczna sieci. Automatyczna regulacja węzłów cieplnych: wymiennikowych, 
zmieszania pompowego, szeregowo-równoległych, itp. Optymalizacja czasu załączania 
i  wyłączania systemów. Sterowanie scentralizowane i rozproszone. Zintegrowane 
komputerowe systemy nadzoru automatyki w  budynkach, dla ciepłownictwa, itp. Automatyka 
budynków. Automatyzacja procesów przepływowo-cieplnych w przemyśle spożywczym i 
chemicznym: akumulacja energii, procesy wyparne, itp. 
Laboratoria  
Pomiar temperatury i ciśnienia. Klasyfikacja czujników, mierników, sygnalizatorów. Metodyka 
prowadzenia pomiarów temperatury i ciśnienia. Wzorcowanie przyrządów. Komputerowy 
system indykacji ciśnień szybkozmiennych. Pomiar wilgotności powietrza. Wzorcowanie 
higrometrów. Automatyzacja pomiaru strumienia przepływającej substancji i strumienia 
ciepła. Zawory regulacyjno-pomiarowe. Regulacja mocy. Sposoby oszczędzania energii w 
układach wyposażonych w pompy z falownikiem. Analiza strat energetycznych i jakości 
spalania. Automatyka urządzeń grzewczych na przykładzie badań kotła kondensacyjnego 
gazowego. Układy pomiarowe i automatycznej regulacji w nowoczesnych wymiennikach 
ciepła. 

Literatura  
[1] Recknagel H., Springer E., Schramek: Kompendium ogrzewnictwa i klimatyzacji. Omni 
Scala, Wrocław 2008. 
[2] Bonia Z.: Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna. Wyd. WSzMorska, Gdynia 2006. 
[3] Fodemski T:. Pomiary cieplne cz.II. Wyd.N-T, Warszawa 2001. 



Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Jerzy Żelasko 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A207 – Lokalne układy sterowania maszyn i urz ądzeń 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + L30 + P15 6 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + L18 + P9 6 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem oraz eksploatacją 
sterowników logicznych. Zdobycie umiejętności programowania PLC. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych i projektowych, 
samodzielne wykonanie projektu. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Miejsce lokalnych układów sterowania w współczesnym modelu zintegrowanej i 
zautomatyzowanej produkcji. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja układów sterowania. 
Podstawy sterowania logicznego. Procesory logiczne. Synteza układu sterowania 
logicznego. Budowa i zasada działania sterowników PLC. Programy narzędziowe i języki 
programowania. Programowanie przy użyciu instrukcji podstawowych. Podstawowe struktury 
programów: rozgałęzienia warunkowe, pętle, podprogramy, makroinstrukcje, przerwania. 
Wybór struktury programu i procedura jego tworzenia. Zwiększenie niezawodności układów 
sterowania: redundancja programowa i sprzętowa, bezpieczeństwo w układach sterowania. 
Sztuczna inteligencja w sterownikach PLC. Instalacja sterowników. Połączenia pomiędzy 
sterownikami. 
Laboratoria  
Praktyczne zapoznanie się z sterownikami PLC: serii 90-30, VersaMax; kontrolerami: RX3i, 
RX7i. Podłączanie sygnałów obiektowych do sterowników. Demonstracja współpracy 
sterowników z modelami fizycznymi wybranych obiektów. Praktyczne poznanie programów 
narzędziowych: VersaPro, Proficy ME Logic Developer PLC. Nauka podstaw programowania 
i konfigurowania PLC w wybranym programie narzędziowym i języku programowania. 
Projekty  
Projekt układu sterowania wybranego obiektu z wykorzystaniem sterownika PLC. Synteza 
układu sterowania logicznego. 

Literatura   
[1] Kwaśniewski J.: Programowalne sterowniki przemysłowe w systemach sterowania. 
Kraków 1999. 
[2] Szafarczyk M.: Podstawy układów logicznych i komputerowych. Wydawnictwa PW, 
Warszawa 1989. 
[3] Kasprzak J.: Programowanie sterowników PLC. WNT, Warszawa 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Antoni Szymczak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 



Produkcji (M-6) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A208 – Podstawy robotyki 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + L15 + P15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + L9 + P9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika”, „Teoria mechanizmów”. 

Założenia i cele przedmiotu:  nauczenie formułowania zadań kinematyki i dynamiki robotów, 
poznanie metod ich rozwiązania, badań doświadczalnych robotów i opracowania wyników  

Metody dydaktyczne:  wykłady, aktywny udział w badaniach laboratoryjnych, samodzielne 
rozwiązania zadań projektowych 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawozdania z laboratoriów i projektów. 

TREŚCI  PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe: robotyka, mechatronika, biomechanika; robot, manipulator, maszyna 
krocząca, roboty mobilne. Łańcuchy kinematyczne manipulatorów o strukturze szeregowej i 
równoległej. Stopnie swobody członu roboczego i ruchliwości manipulatora, redundantność. 
Modele kinematyczne robotów i manipulatorów, ich wymiarowanie za pomocą parametrów D–
H, macierze przekształceń jednorodnych układów współrzędnych, macierz położenia, wektor 
pozycji i macierz orientacji. Zadania proste i odwrotne kinematyki manipulatorów o strukturze 
szeregowej i równoległej. Macierz jakobianowa manipulatora. Charakterystyka przestrzeni 
roboczej, wskaźniki dokładności pozycjonowania i orientowania członu roboczego, macierz 
sztywności zastępczej, wyznaczenie częstości drgań własnych. Chwytaki manipulatorów 
robotów przemysłowych, ich zadania, budowa, klasyfikacja, mechanizmy chwytaków. 
Charakterystyki układów napędowych połączeń ruchowych (silniki i układy przeniesienia 
ruchu). Charakterystyki budowy, działania i zastosowania robotów przemysłowych. 
Sterowanie i programowanie robotów przemysłowych. 
Laboratoria  
Badanie manipulatora portalowego w centrum produkcyjnym TOR. Analiza budowy, działania 
oraz zasad sterowania numerycznego typu PTP/CP, metody i języki programowania robotów: 
Mitsubishi Movemaster (5-osi CNC), FANUC S-420F, Kawasaki (6-osi CNC). Badanie 
wybranych parametrów i charakterystyk funkcjonalnych robotów, kalibracja robotów. 
Projekty  
Projekt wstępny modułowego robota przemysłowego do prostego zadania manipulacyjnego 
lub technologicznego. Projekty chwytaków: siłowego, dźwigniowego i podciśnieniowego przy 
prostych i złożonych warunkach uchwycenia przedmiotu manipulowanego. 

Literatura  
[1] Morecki A., Knapczyk J., Kędzior K.: Teoria mechanizmów i manipulatorów. WNT, 
Warszawa 2002. 
[2] Morecki A., Knapczyk J.(red.): Podstawy robotyki. WNT, Warszawa 1999. 
[3] Craig J.J.: Wprowadzenie do robotyki. Mechanika i sterowanie. WNT, Warszawa 1995. 
[4] Spong M.W., Vidyasagar M.: Dynamika i sterowanie robotów. WNT, Warszawa 1997. 
[5] Tsai L.W.: Robot Analysis. The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators. Wiley 1999. 



Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. zw. dr hab. inż. Józef Knapczyk 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A209 – Elementy i układy sterowania robotów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 + P15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 + P9 4 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem oraz układami 
sterowania robotów. Zapoznanie się z elementami układów napędowych, Zdobycie 
umiejętności modelowania matematycznego i przeprowadzenia analizy dynamicznej 
serwonapędu. Zdobycie umiejętności projektowania systemu sterowania i oprogramowania 
dla manipulatora szeregowego. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, samodzielne wykonanie trzech projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów i projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe wiadomości z zakresu analizy kinematycznej manipulatorów szeregowych i 
równoległych. Elementy wykonawcze napędowe i pomiarowe jako obiekty układu 
sterowania. Pomiar położenia i prędkości członów robota: przetwarzanie i kształtowania 
sygnałów z czujników. Czujniki stanu otoczenia robota np. czujniki zbliżeniowe i czujniki siły. 
Elementy układu napędowego, silniki prądu stałego i przemiennego, serwomechanizmy, 
serwonapędy, pneumatyczne i hydrauliczne układy napędowe ruchu liniowego i obrotowego. 
Liniowe i nieliniowe układy sterowania robotów, sterowanie osiami - układy generowania 
trajektorii, systemy sterowania czasowo-optymalnego, sterowanie pozycyjno-siłowe, 
sterowanie adaptacyjne, stabilność systemów sterowania. Algorytmy sztucznej inteligencji w 
sterowaniu robotami. 
Laboratoria  
Badanie parametrów i charakterystyk funkcjonalnych czujników potencjometrycznych, 
indukcyjnych, optycznych. Pomiary przemieszczenia i prędkości dla ruchu liniowego i 
kątowego przy użyciu przetworników indukcyjnych oraz obrotowo-impulsowych. 
Przetwarzanie i kształtowanie sygnałów z czujników - badanie przetworników A/C, C/A oraz 
układów filtrujących. Sterowanie PWM silników DC z przetwornikiem obrotowo-impulsowym - 
badanie i ustalanie parametrów sterownika pod kątem stabilności pracy. Sterowanie 
impulsowe bezszczotkowego silnika prądu stałego. Badanie układu napędowego z silnikiem 
skokowym. 
Projekty  
Modelowanie matematyczne i analiza dynamiczna serwonapędu w aplikacji Matlab Simulink. 
Projekt mikroprocesorowego sterownika dla robota o 3 osiach CNC. Projekt systemu 
sterowania i oprogramowania dla manipulatora pneumatycznego w oparciu  
o sterownik PLC. 

Literatura  
[1] Kozłowski K., Dutkiewicz P., Wróblewski W.: Modelowanie i sterowanie robotów. PWN, 



Warszawa 2003. 
[2] Morecki A., Knapczyk J.: Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulatorów i robotów. 
WNT, Warszawa 1999. 
[3] Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady. PWN, 
Warszawa 2001. 
[4] Praca zbiorowa, Owczarek J. (red.): Elektryczne maszynowe elementy automatyki. WNT, 
Warszawa 1983. 
[5] Praca zbiorowa, Fijewska-Makowska A. (red.): Laboratorium podstaw napędu 
elektrycznego w robotyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Marta Góra 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A210 - Teoria mechanizmów i maszyn  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + C15 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 + C9 + L9 4 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami zagadnieniami analizy 
mechanizmów w zakresie kinematyki i dynamiki. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach i laboratoriach, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów oraz zdanie 
egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe: maszyna, mechanizm, robot, manipulator. Ogniwa. Pary kinematyczne. 
Analiza strukturalna mechanizmów. Metody wyznaczania położenia, prędkości 
i przyspieszenia ogniw mechanizmów. Podstawy analizy dynamicznej mechanizmów. 
Projektowanie układów napędowych. Metody symulacyjne i numeryczne w badaniach 
kinematyki i dynamiki mechanizmów. Otwarte łańcuchy kinematyczne. Podatność ogniw. 
Wrażliwość mechanizmów. Analiza błędów dynamicznych mechanizmów. 
Ćwiczenia  
Analiza strukturalna złożonych mechanizmów płaskich. Kinematyka mechanizmów płaskich 
i przestrzennych. Macierze przejścia dla otwartych łańcuchów kinematycznych. Proste 
i odwrotne zadanie dynamiki. 
Laboratoria  
Identyfikacja struktury i parametrów mechanizmów. Analiza ruchu mechanizmu 
krzywkowego, wyznaczanie prędkości i przyspieszenia. Wyznaczenie prędkości 
i przyspieszeń przekładni z tarczami uzębionymi. Badanie mechanizmu ze sprzęgłami 
Cardana. Wyznaczanie błędu dla mechanizmów prostowodowych. Wyrównoważanie 
statyczne i dynamiczne mechanizmów płaskich. Badanie błędu dynamicznego mechanizmu 
z ogniwami podatnymi. Schematy blokowe mechanizmów. Symulacja komputerowa ruchu. 

Literatura  
[1] Gronowicz A.: Podstawy analizy układów kinematycznych. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.  
[2] Knapczyk J., Morecki A. i inni: Podstawy robotyki - teoria i elementy manipulatorów i 
robotów. WNT, Warszawa 1993. 
[3] Morecki A., Knapczyk J., Kędzior K.: Teoria mechanizmów i manipulatorów. WNT, 
Warszawa 2002. 

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A211 – Elektrotechnika 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + C15 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W9 + C9 + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka”, „Matematyka”.  
Założenia i cele przedmiotu:  zrozumienie zasady działania elementów i układów 
elektrycznych stosowanych w automatyce i robotyce.  
Metody dydaktyczne: wykład, rozwiązywanie zadań, zajęcia laboratoryjne, pomiary 
elektryczne, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.  
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Wykład: Sprawdzian pisemny składający się z 
testu jednokrotnego wyboru oraz 3 zadań.  Ćwiczenia tablicowe: Oddanie zadań i zaliczenie 
sprawdzianów.  Laboratorium:  Wykonanie   ćwiczeń  laboratoryjnych, oddanie   
sprawozdań i zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Obwody elektryczne prądu stałego - źródła energii elektrycznej: idealne i rzeczywiste źródło 
napięcia oraz źródło prądu, łączenie elementów aktywnych i pasywnych.  Wartość średnia i 
skuteczna prądu. Pole elektryczne i magnetyczne. Indukcyjność i pojemność elektryczna. 
Rozwiązywanie liniowych obwodów rozgałęzionych prądu stałego, metody: praw Kirchhoffa, 
prądów oczkowych, potencjałów węzłowych. Prądy zmienne, pojęcia podstawowe, metoda 
symboliczna, wykresy wskazowe. Elementy idealne w obwodach prądu zmiennego. Prawa 
Ohma i Kirchhoffa w postaci symbolicznej. Obwody elektryczne zawierające elementy R, L, 
C. Obwody z elementami sprzężonymi magnetycznie. Transformator. Układy trójfazowe. 
Pomiary mocy w układach trójfazowych. Kompensacja mocy biernej. Układy prostownikowe: 
prostowniki jednofazowe i trójfazowe. Komutatorowe maszyny elektryczne prądu stałego: 
silnik obcowzbudny, bocznikowy, szeregowy oraz silnik z magnesami trwałymi i prądnica 
prądu stałego. Maszyny prądu przemiennego. Zabezpieczenia w instalacjach zasilających. 
Ćwiczenia tablicowe  
Metodyka obliczania obwodów prądu stałego. Metoda praw Kirchhoffa. Metoda prądów 
oczkowych i potencjałów węzłowych. Zasada superpozycji. Bilans mocy. Użycie metody 
liczb zespolonych do rozwiązywania obwodów prądu zmiennego. Tworzenie wykresów 
wskazowych. Rezonans i kompensacja mocy biernej w obwodach jednofazowych. 
Obliczanie indukcyjności dławika na podstawie wyników pomiarów metodą techniczną. Dobór 
zabezpieczeń w obwodach prądu stałego i zmiennego. 
Laboratoria  
Pomiar podstawowych parametrów elektrycznych: R, L, C różnymi metodami. Badanie 
transformatora 1-fazowego: stan jałowy, stan obciążenia i stan zwarcia. Pomiar mocy 
czynnej, biernej i pozornej w układach 1- i 3-fazowych oraz kompensacja mocy biernej. 
Układy prostownikowe 1- i 3-fazowe. Badania silnika i prądnicy prądu stałego. 

Literatura     
[1] Cholewicki T.: Elektrotechnika teoretyczna. WNT, Warszawa 1982. 
[2] Praca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków. WNT, Warszawa 2000. 



[3] Cichowska Z. Pasko M.: Zadania z elektrotechniki teoretycznej. PWN , Warszawa 1985. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inż. Józef Struski, prof. PK 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka  

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A212 – Elektronika 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka”, „Elektrotechnika”.  
Założenia i cele przedmiotu:  zrozumienie zasady działania elementów i układów 
elektronicznych stosowanych w automatyce i robotyce.  
Metody dydaktyczne: wykład, zajęcia laboratoryjne, pokaz, pomiary w układach sterowania, 
opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.  

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasada działania i charakterystyki elementów półprzewodnikowych: diody prostownikowej, 
pojemnościowej, Zenera, LED, tranzystora bipolarnego, FET, MOSFET, IGBT, oraz 
tyrystorów: SCR, MCT, GTO i symistora. Wzmacniacz tranzystorowy w układzie OE, OC, 
OB: parametry, charakterystyki, zastosowania, wzmacniacz różnicowy. Sprzężenie zwrotne: 
rodzaje, przykłady zastosowań. Wzmacniacz operacyjny: zasada działania, charakterystyki, 
układy pracy - wzmacniacz nieodwracający i odwracający fazę, układ całkujący, 
różniczkujący, komparator, przesuwnik fazy, filtr aktywny, konwerter I/U. Stabilizatory 
napięcia i prądu. Generatory przebiegów sinusoidalnych i niesinusoidalnych, przykłady 
rozwiązań generatorów. Modulacja i demodulacja sygnałów. Podstawowe funktory logiczne: 
bramki, realizacja funkcji logicznych, podstawowe prawa algebry Boola, realizacja i 
minimalizacja funkcji logicznych, przerzutniki. Cyfrowe bloki funkcjonalne. Przetworniki A/C i 
C/A. Architektura mikrokontrolera. Przykłady zastosowania mikroprocesorów w układach 
energoelektronicznych.  
Laboratoria  
Pomiar charakterystyk diod i tranzystorów. Parametry i podstawowe układy pracy 
wzmacniacza operacyjnego: wzmacniacz nieodwracający i odwracający fazę, układ 
różniczkujący, całkujący, komparator, generator. Symulacja  układów analogowych i 
cyfrowych w środowisku LabVIEW. Badanie podstawowych układów energoelektronicznych. 
Sterownik mikroprocesorowy: architektura mikrokontrolera rodziny AVR oraz podstawy jego 
programowania, sterowanie silnikiem krokowym i silnikiem prądu stałego, pomiar sygnałów 
analogowych. 

Literatura     
[1] Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki. Cz. 1 i 2. WKiŁ. Warszawa 2002. 
[2] Wawrzyński W.: Podstawy współczesnej elektroniki. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej. Warszawa 2003. 
[3] Floyd T.: Digital fundamentals. Prentice Hall International inc. 2000. 

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A213 - Technika mikroprocesorowa 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L30 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: brak 

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie się z budową, działaniem i programowaniem 
podstawowych układów mikroprocesorowych. 

Metody dydaktyczne:  wykład i zajęcia laboratoryjne, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowa struktura systemu mikroprocesorowego (szyna danych, szyna adresowa, szyna 
sterująca, zegar, CPU, pamięć programu, pamięć danych, urządzenia wejścia/wyjścia), cykl 
zegarowy, cykl maszynowy. Mikroprocesor, mikrokontroler.  Rodzaje pamięci programu, 
parametry pamięci programu, rodzaje pamięci danych, struktura wewnętrzna CPU (jednostki 
centralnej), (układ sterujący i układ wykonawczy).  Architektura procesora typu Harvard i typu 
Von Neumanna, mapa pamięci, procesor typu CISC, RISC, DSP. Rodzaje urządzeń 
wejścia/wyjścia, porty równoległe I/O, liczniki, zegary, porty szeregowe I/O, generatory PWM, 
przetwornik A/C i C/A. Przerwania sprzętowe. Lista instrukcji mikrokontrolera.  Interfejsy do 
transmisji szeregowej, protokoły transmisyjne.  Podłączanie zewnętrznych elementów i 
układów do systemu mikroprocesorowego. Rodziny mikrokontrolerów 8, 16, i 32-bitowych. 
Przykłady zastosowań mikrokontrolerów, budowa i działanie sterowników przemysłowych 
PLC, budowa i działanie serwonapędów.  
Laboratoria  
Programowalne układy logiczne (PLD), Programowalne sterowniki logiczne (PLC). 
Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne w mikrokontrolerach. Układy czasowo-
licznikowe w mikrokontrolerach. Przerwania sprzętowe w mikrokontrolerach. Obsługa 
interfejsów szeregowych. Przetworniki A/C i C/A. Narzędzia do wspomagania projektowania 
systemów mikroprocesorowych. Wybrane aplikacje systemów mikroprocesorowych.  

Literatura  
[1] Pełka R.: Mikrokontrolery, architektura, programowanie, zastosowania. WKŁ, Warszawa 
2001. 
[2] Dyrcz P., Kowalski T., Żarczyński Z.: Podstawy techniki mikroprocesorowej. Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.  
[3] Starecki T.: Mikrokontrolery 8051 w praktyce. BTC, Warszawa 2002. 
[4] Daca W.: Mikrokontrolery od układów 8-bitowych do 32-bitowych. MIKOM, Warszawa 
2000. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Wojciech Mysiński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Elektrotechniki i Elektroniki (E-3) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A214 - Napędy elektryczne  

 

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:  „Elektrotechnika”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową i działaniem silników elektrycznych 
oraz podstawowych układów przekształtnikowych. Nabycie wiedzy dotyczącej sterowania 
układami napędowymi z wykorzystaniem falowników i przerywaczy impulsowych. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów i laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Systemy zasilania napędów elektrycznych. Maszyny elektryczne prądu stałego. Własności 
ruchowe silników prądu stałego. Charakterystyki zewnętrzne silników. Regulacja prędkości 
obrotowej silników prądu stałego. Analiza stanów pracy silnika szeregowego. Maszyny 
elektryczne prądu przemiennego, silniki asynchroniczne. Regulacja prędkości obrotowej 
silnika asynchronicznego, charakterystyki zewnętrzne silników. Zasady doboru elektrycznych 
silników napędowych. Hamowanie silnikami elektrycznymi. Przerywacze tyrystorowe prądu 
stałego - rozruch impulsowy. Przekształtniki prądu przemiennego na stały oraz prądu stałego 
na przemienny. Falownik napięcia, falownik prądu. 
Laboratoria  
Badanie maszyn elektrycznych. Charakterystyka napięciowa silnika szeregowego. 
Charakterystyka oporowa silnika szeregowego. Charakterystyka strumieniowa silnika 
szeregowego. Hamowanie dynamiczne silnika szeregowego. Charakterystyki regulacyjne 
silnika asynchronicznego. Przerywacz tyrystorowy prądu stałego. 

Literatura  
[1] Plamitzer A.: Maszyny elektryczne. WNT, Warszawa 1987. 
[2] Sochacki R.: Mikromaszyny elektryczne. Wyd. Polit. Warsz., Warszawa 1996. 
[3] Skwarczyński J., Tertil Z.: Maszyny elektryczne. Wyd. AGH, Kraków 1990. 
[4] Antal L., Janta T., Zieliński P.: Maszyny elektryczne, ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. Polit. 
Wrocławskiej, Wrocław 1990. 
[5] Tall M., Branicki  R. : Elektryczne napędy przemysłowe. Wyd. Wyższa Szkoła Inżynierska, 
Zielona Góra 1993. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Jacek Skowron 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A215 - Mechanika ogólna 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 
I 
II 

2 
3 

W30 + C30 
W15 + C15 

5 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 
I 
II 

2 
3 

W18 + C18 
W9 + C9 

5 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  wymagana wiedza ogólna z zakresu 
przedmiotów podstawowych na kierunku Automatyka i Robotyka. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z podstawami teoretycznymi oraz zdobycie 
umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie statyki, kinematyki i dynamiki.  

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia tablicowe, pisemne kolokwia.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń; egzamin pisemny i/lub ustny. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Aksjomaty statyki, więzy i reakcje. Moment siły względem bieguna i osi. Redukcja dowolnego 
przestrzennego układu sił. Warunki równowagi. Środek sił równoległych. Równowaga 
układów płaskich, kratownice. Równowaga układów z tarciem, hamulce. Kinematyka punktu 
we współrzędnych kartezjańskich, krzywoliniowych i w układzie naturalnym. Ruch obrotowy i 
płaski bryły. Ruch złożony punktu, prędkość bezwzględna i przyspieszenie bezwzględne. 
Podstawowe prawa dynamiki, zasada pędu, zasada krętu, metoda kinetostatyki. Praca i moc 
siły zmiennej, potencjał pola sił, zasada zachowania energii mechanicznej. Równania 
różniczkowe ruchu układu punktów materialnych. Pęd, kręt i energia kinetyczna układu 
punktów materialnych. Zasada ruchu środka masy. Momenty statyczne i bezwładności. 
Dynamika bryły w ruchu obrotowym, reakcje dynamiczne, wyważanie dynamiczne. 
Dynamika bryły w ruchu płaskim, zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Elementy 
drgań układów mechanicznych. Wybrane zagadnienia mechaniki analitycznej.  
Ćwiczenia  
Rozwiązywanie płaskich układów, wyznaczanie reakcji. Układanie warunków równowagi 
układów przestrzennych. Wyznaczanie środków ciężkości. Równowaga prostych i złożonych 
układów płaskich z uwzględnieniem tarcia. Wyznaczanie torów, prędkości i przyspieszeń 
punktu. Obliczanie prędkości i przyspieszeń w ruchu płaskim bryły. Obliczanie prędkości 
bezwzględnej i przyspieszenia bezwzględnego. Całkowanie równań różniczkowych ruchu. 
Zastosowanie metod energetycznych i zasady ruchu środka masy. Układanie równań 
różniczkowych w ruchu obrotowym i płaskim bryły. Wyznaczanie charakterystyk 
amplitudowo-częstotliwościowych. Zastosowania równań Lagrange’a II-go rodzaju. 

Literatura     
[1] Leyko J.: Mechanika Ogólna, tom 1 i 2. PWN, Warszawa 1999. 
[2] Nizioł J.: Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki. WNT, Warszawa 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Jan Łuczko prof. PK. 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A216 - Wytrzymało ść materiałów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W30 + C15 + L15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W18 + C9 + L9 5 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z problematyką analizy 
wytrzymałościowej i projektowania elementów konstrukcji w prostym i złożonym stanie 
naprężenia 

Metody dydaktyczne:  udział w ćwiczeniach i laboratoriach, samodzielne rozwiązywanie 
prostych problemów analizy wytrzymałościowej i projektowania elementów konstrukcji, 
opracowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie zaliczenia ćwiczeń i laboratoriów, 
zdanie egzaminu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe założenia wytrzymałości materiałów. Modele obliczeniowe. Uogólnione siły 
zewnętrzne i wewnętrzne. Określanie rozkładów sił wewnętrznych w prętach i układach 
prętowych. Definicja naprężenia, przemieszczenia, odkształcenia. Szczeble analizy 
wytrzymałościowej: punkt, przekrój, ciało. Podstawowe próby wytrzymałościowe, 
schematyzacja wykresu rozciągania. Modele fizyczne materiału. Teoria stanu naprężenia i 
odkształcenia. Warunki równowagi wewnętrznej, równania geometryczne, związki 
konstytutywne. Jednowymiarowe rozciąganie i ściskanie, warunek bezpieczeństwa i 
sztywności. Konstrukcje prętowe, wymiarowanie i elementy optymalizacji. Czyste ścinanie i 
ścięcie techniczne. Skręcanie prętów o przekroju kołowym. Zginanie prętów prostych w 
zakresie sprężystym, naprężenia, warunek bezpieczeństwa i sztywności. Zginanie ukośne. 
Zginanie z udziałem siły podłużnej. Równanie różniczkowe linii ugięcia belki. Metoda różnic 
skończonych. Podstawowe twierdzenia o energii sprężystej. Energetyczna metoda 
wyznaczania przemieszczeń w układach sprężystych. Zagadnienia statycznie 
niewyznaczalne. Metoda sił, metoda przemieszczeń. Zjawisko utraty stateczności. Metody 
wyznaczania obciążeń krytycznych. Obliczenia wytrzymałościowe prętów z uwagi na 
stateczność. Obliczenia wytrzymałościowe w złożonym stanie naprężenia, pojęcie 
wytężenia, wybrane hipotezy wytężeniowe. Wytrzymałość złożona układów prętowych, 
zginanie ze skręcaniem, zginanie ze ścinaniem. Cylindry grubościenne i tarcze kołowe w 
stanie sprężystym, wytężenie, obliczenia wytrzymałościowe. Osiowosymetryczne powłoki w 
stanie błonowym. 
Ćwiczenia  
Momenty geometryczne figur płaskich. Siły wewnętrzne w prętach i układach prętowych. 
Obliczenia wytrzymałościowe rozciąganych, skręcanych i zginanych elementów prętowych, 
naprężenia, przemieszczenia, warunek bezpieczeństwa i sztywności. Energetyczna metoda 
wyznaczania przemieszczeń. Układy statycznie niewyznaczalne. Analiza wytrzymałościowa 
prętów narażonych na utratę stateczności. Pręty i układy prętowe w złożonym stanie 
naprężenia. Cylindry grubościenne i tarcze kołowe. Osiowosymetryczne powłoki w stanie 



błonowym. 
Laboratoria  
Statyczne próby rozciągania i ściskania metali. Charakterystyka własności mechanicznych i 
plastycznych. Badanie własności udarowych i dynamicznych metali. Zagadnienie naprężeń 
kontaktowych i pomiary twardości. Badanie własności mechanicznych i reologicznych 
tworzyw sztucznych, próba rozciągania, pełzanie i relaksacja. Doświadczalna weryfikacja 
teorii zginania prętów. Zastosowanie metody tensometrii elektrooporowej do pomiaru 
odkształceń w konstrukcjach. 

Literatura  
[1] Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów, tom 1, 2. WNT, 2007, 2009. 
[2] Cegielski E., Wytrzymałość materiałów. Teoria, przykłady zadania, tom 1, 2. 
Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, 2002, 2006. 
[3] Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. 
WNT, 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Bogdan Bochenek, prof. PK 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A217 - Sterowanie procesami ci ągłymi 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 + Lk15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 + Lk9 4 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zasadami projektowania układów sterowania 
procesami ciągłymi ze sprzężeniem od wyjścia lub od stanu 

Metody dydaktyczne:  wykład prowadzony w sposób tradycyjny, aktywny udział w zajęciach 
laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Modelowanie procesów ciągłych metodami przestrzeni stanów: układy jedno- i 
wielowymiarowe. Rozwiązania równań stanu, znaczenie macierzy stanu. Macierz stanu w 
postaci kanonicznej Jordana oraz w postaci kanonicznej sterowalnej – wykorzystanie w 
sterowaniu procesami ciągłymi. Sterowalność i obserwowalność układów liniowych, warunki 
sterowalności i obserwowalności. Przesuwanie zer i biegunów. Układy ze sprzężeniem 
zwrotnym od stanu, obserwatory stanu. Struktury z regulatorem PID. 
Laboratoria  
Charakterystyki czasowe. Regulacja dwupołożeniowa obiektem inercyjnym. Regulacja 
dwupołożeniowa z korekcją PD oraz PID. Regulacja PID. Stabilność podukładu regulacji 
prędkości serwonapędów obrabiarek NC. Dokładność statyczna serwonapędów obrabiarek 
NC. 
Laboratoria komputerowe  
Modelowanie i symulacja układów ciągłych w programie LabView. Dokładność 
jednowymiarowych ciągłych układów sterowania: regulacja statyczna i astatyczna, 
możliwości zwiększania dokładności. Układ sterowania położeniem wału silnika prądu 
stałego ze wzbudzeniem stałym - model matematyczny (transmitancja operatorowa i opis w 
przestrzeni stanów) weryfikacja sterowalności, przesuwanie biegunów układu. Projekt układu 
sterowania ze sprzężenia zwrotnym od stanu. 

Literatura  
[1] Pełczewski W.: Teoria sterowania. WNT, Warszawa 1980. 
[2] Kaczorek T.: Teoria sterowania, tom 1. PWN, Warszawa 1977. 
[3] Emirsajłow Z.: Teoria układów sterowania, Część I. Układy liniowe z czasem ciągłym. 
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2000. 

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A218 - Sterowanie procesami dyskretnymi 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 + Lk15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 + Lk9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Lokalne układy sterowania maszyn 
i urządzeń”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z metodami sterowania dyskretnymi systemami 
wytwarzania. 

Metody dydaktyczne:  wykład wspomagany technikami multimedialnymi, samodzielne 
opracowanie modeli sterowania procesami dyskretnymi. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów i kolokwiów 
zaliczeniowych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe definicje. Charakterystyka procesów dyskretnych. Modelowanie i symulacja 
procesów dyskretnych. Przeprowadzanie eksperymentu symulacyjnego. Procesy dyskretne 
w systemach produkcyjnych. Metody sterowania procesami dyskretnymi. Centralne i 
rozproszone sterowanie dyskretnymi procesami produkcyjnymi. Sterowanie sekwencyjne. 
Priorytetowe reguły szeregowania. Sieci kolejkowe. Narzędzia do modelowania i sterowania 
procesami dyskretnymi. Sterowanie a zarządzanie. 
Laboratoria  
Analiza metod sterowania dyskretnymi systemami produkcyjnymi na przykładzie systemu 
TOR i EMCO. Analiza struktury rzeczywistego sytemu produkcyjnego TOR. Analiza struktury 
rzeczywistego sytemu edukacyjnego EMCO. Sterowanie rzeczywistym systemem 
dyskretnym EMCO za pomocą programu Arena. 
Laboratoria komputerowe  
Modelowanie i symulacja w programie Arena dyskretnego systemu: produkcyjnego, 
montażowego, obsługi masowej, transportowego, produkcyjnego z podsystemem transportu. 
Modelowanie i symulacja systemów transportowych z elementami wizualizacji przestrzennej. 

Literatura  
[1] Kelton W. D.: Simulation with Arena. McGraw-Hill, New York, 2004. 
[2] Banks J., Carson J. S. II, Nelson B. L., Nicol D. M.: Discrete-Event System Simulation. 
5/E, Prentice Hall, 2010. 
[3] Barczyk J.: Automatyzacja procesów dyskretnych. Oficyna Wydawnicza PW, 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Waldemar Małopolski 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A219 - Wspomaganie decyzji 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + Lk15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + Lk9 + P9 3 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  Poznanie problematyki optymalizacji w podejmowaniu decyzji 
z wykorzystaniem metod badań operacyjnych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do 
wspomagania podejmowania decyzji. 

Metody dydaktyczne:  Aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych. Samodzielne wykonanie 
projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Zaliczenie laboratoriów i projektów. Zdanie 
egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do zagadnień problematyki wspomagania decyzji. Fazy procesu 
decyzyjnego. Strategia optymalna (kryteria oceny). Formułowanie funkcji celu i ograniczeń. 
Metody poszukiwania rozwiązań optymalnych. Typy modeli decyzyjnych: deterministyczny, 
probabilistyczny, statystyczny, strategiczny. Podejmowanie decyzji w warunkach modelu 
statystycznego oraz strategicznego. Wprowadzenie do tematyki badań operacyjnych. 
Programowanie liniowe, zarys programowania nieliniowego. Wybrane zagadnienia badań 
operacyjnych jako metody wspomagania podejmowania decyzji. Optymalne i parametryczne 
reguły decyzyjne. Analiza jedno i wielokryterialna. Komputerowe systemy wspomagania 
decyzji. Rola danych w podejmowaniu decyzji. Gromadzenie, analiza, transfer i konwersja 
danych. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do analizy danych i podejmowania decyzji.  
Laboratoria  
Zapoznanie się z możliwościami arkusza kalkulacyjnego. Gromadzenie, transfer, konwersja i 
analiza danych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do wspomagania podejmowania 
decyzji w warunkach modelu strategicznego. Grupowanie, selekcja i analiza danych – tabele, 
tabele skośne, tabele przestawne. Zastosowanie solver-a do rozwiązywania zagadnień 
wybranych przykładów badań operacyjnych: asortyment produktów, trasy przewozów, 
obsada stanowisk. Zastosowanie języka programowania Basic do rozwiązywania zagadnień 
nietypowych. 
Projekty  
Wykorzystanie metod badań operacyjnych do podejmowania decyzji optymalnych. 
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązania wybranego zagadnienia z zakresu 
wspomagania podejmowania decyzji: minimalizacja kosztów, maksymalizacja zysków 
przedsięwzięć produkcyjnych. 

Literatura  
[1] Cyklis J. (praca zbiorowa): Optymalne decyzje w procesach produkcyjnych. Cz. II. Metody 
matematyczne. Skrypt Politechniki Krakowskiej, Kraków 1981. 



[2] Wagner H.M.: Badania operacyjne. PWE, Warszawa 1980. 
[3] Trzaskalik T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, 2004. 
[4] Jędrzejczyk Z. (praca zbiorowa): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN, 
2000. 
[5] Göttner R.: Badania operacyjne – oczekiwania i zastosowania. PWE, Warszawa 1975. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Krzysztof Krupa 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A220 - Symulacja i prognozowanie 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + Lk30 3 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + Lk18 3 
 

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

Założenia i cele przedmiotu:  Poznanie problematyki modelowania systemów. Budowa 
modelu systemu, analiza działania, analiza błędów, quasi-optymalizacja. 

Metody dydaktyczne:  Aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe: model, modelowanie, system, symulacja, prognozowanie, 
optymalizacja, procesy ciągłe i dyskretne. Obiekty – atrybuty, relacje. Struktura systemu, 
dynamika systemów (SD), wzmocnienia sygnałów, opóźnienia, modyfikacje oddziaływań, 
sprzężenia zwrotne. Rola czasu w dynamice systemów. Symulacja systemów ciągłych. 
Symulacja w dyskretnych systemach produkcyjnych. Myślenie systemowe, systemy uczące 
się. Programy symulacyjne, modelowanie sytuacji decyzyjnych, powtarzana optymalizacja. 
Budowa modelu wybranego systemu, aplikacja programowa, analiza funkcjonowania, 
analiza i korekta błędów, badanie poziomu istotności parametrów, modyfikacje modelu i 
quasi-optymalizacja. 
Laboratoria  
Tworzenie modeli symulacyjnych wybranych systemów z wykorzystaniem programu Vensim. 
Analiza i interpretacja rozwiązań. Decyzje w oparciu o powtarzaną optymalizację. Przykłady 
zastosowań programu do symulacji systemów fizycznych, technicznych, biologicznych 
i ekonomicznych. Wielowariantowe scenariusze działań.  

Literatura  
[1] Krupa K.: Modelowanie, symulacja i prognozowanie. Systemy ciągłe. WNT, Warszawa, 
2008.  
[2] von Bertalanffy, L.: Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. PWN, 
Warszawa 1984. 
[3] Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom 
Wydawniczy ABC, Warszawa 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Krzysztof Krupa 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A417 - Metody i środki wytwarzania 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 
I 
II 

2 
3 

W30 + L15 
W15 + L15 

4 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 
I 
II 

2 
3 

W18 + L9 
W9 + L9 

4 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z różnymi metodami wytwarzania, takimi jak 
obróbka ubytkowa, przyrostowa, plastyczna, cieplna, technologia odlewania, spajania. 
Zdobycie umiejętności doboru narzędzi obróbkowych oraz podstawowych parametrów  
procesu 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podział metod wytwarzania. Środki wytwarzania. Podstawowe pojęcia. Powiązanie wyrobu 
finalnego z metodą jego wytwarzania. Materiały konstrukcyjne i narzędziowe oraz ich 
właściwości eksploatacyjne. Charakterystyka obróbki ubytkowej. Kinematyka obróbki. 
Klasyfikacja metod i technik obróbkowych. Dobór stereometrii ostrzy. Charakterystyka 
warstwy skrawanej. Mechanika procesu skrawania. Siły, praca i ciepło w procesach obróbki 
ubytkowej. Kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej. Metody optymalizacji warunków 
obróbki. Dobór parametrów obróbki. Charakterystyka podstawowych metod obróbki 
ubytkowej (toczenie i wytaczanie, przeciąganie, wiercenie, pogłębianie i rozwiercanie, 
frezowanie, obróbka uzębień, gwintowanie, obróbka ścierna). Geometria i mikrogeometria 
narzędzi ściernych. Szlifowanie ściernicowe i taśmowe. Polerowanie. Gładzenie 
długoskokowe. Dogładzanie oscylacyjne. Docieranie. Obróbka udarowa i turbościerna. 
Obróbka erozyjna. Obróbka elektrochemiczna. Obróbka skoncentrowanymi nośnikami 
energii. Wybrane metody hybrydowego, ubytkowego kształtowania. Istota i klasyfikacja 
obróbki przyrostowej. Koncepcja RP, RT i RM. Metody i środki obróbki przyrostowej. 
Obrabiarki skrawające: definicja, układ roboczy, napędowy, kształtowania, geometryczny. 
Kryteria oceny obrabiarek: przeznaczenie i możliwości obróbkowe obrabiarek, dokładność 
geometryczna, kinematyczna, ustawcza, obróbki. Miejsce i rola odlewnictwa, obróbki 
plastycznej, metalurgii proszków, spawalnictwa i obróbki cieplnej w technologii maszyn. 
Stopy odlewnicze. Zarys technologii odlewania. Charakterystyka obróbki plastycznej. 
Kształtowane materiały i wyroby. Zjawiska towarzyszące odkształceniom plastycznym. 
Odkształcenia graniczne. Technologia kształtowania plastycznego: procesy walcowania, 
ciągnienia, wyciskania, kucia, tłoczenia, wyoblania i zgniatania obrotowego oraz nagniatania. 
Podstawy fizyczne i metalurgiczne procesów spajania. Metody i zarys technologii spajania. 
Metody wytwarzania proszków metali. Właściwości chemiczne, fizyczne i technologiczne 
proszków. Formowanie kształtek: prasowanie w sztywnych matrycach, zagęszczanie 
wibracyjne, izostatyczne i wysokociśnieniowe, wyciskanie past proszkowych, kształtowanie 



wtryskowe, prasowanie dynamiczne i wybuchowe, natryskiwanie. Urządzenia do prasowania 
i podstawy projektowania matryc. Podstawy teoretyczne i zarys technologii spiekania. 
Atmosfery i piece do spiekania. Infiltracja. Wytwarzanie spieków o specjalnych 
właściwościach. Metody badań właściwości spiekanych materiałów. Operacje, zabiegi i 
czynności obróbki cieplnej. Czynniki wpływające na szybkość grzania. Ośrodki grzewcze. 
Atmosfery ochronne i aktywne. Mechanizm oziębiania w cieczach. Czynniki wpływające na 
szybkość chłodzenia. Ośrodki chłodzące. 
Laboratoria  
Badania procesów: toczenia i wytaczania, wiercenia i rozwiercania, frezowania, obróbki 
uzębień i uzwojeń, szlifowania ściernicowego i taśmowego oraz obróbki erozyjnej. 
Wytwarzanie powłok jonowych. Regeneracja narzędzi skrawających. Zużycie i trwałość 
ostrzy. Kształtowanie warstwy wierzchniej. Dobór warunków obróbki. Pomiar dokładności 
geometrycznej obrabiarki. Wyznaczanie wskaźników energetycznych obrabiarki. Frezarka 
obwiedniowa do obróbki kół zębatych walcowych, dobór kół wymiennych przekładni 
gitarowych. Badania procesów odlewania. Badania materiałów do obróbki plastycznej 
(wyznaczanie krzywych wzmocnienia, współczynników anizotropii, badania technologiczne). 
Badania zjawiska tarcia w procesach obróbki plastycznej. Badania wybranych procesów 
obróbki plastycznej (tłoczenie, kucie, wyciskanie). Dobór i sterowanie parametrami 
zgrzewania rezystancyjnego punktowego i intruzyjnego. Badanie wybranych właściwości 
fizycznych i technologicznych proszków. Prasowanie proszków (prasowanie kształtek z 
różnych mieszanek przy różnych ciśnieniach prasowania, oznaczenie gęstości i spoistości 
wyprasek). Spiekanie w fazie stałej i w fazie ciekłej mieszanek Fe-Cu. Badania właściwości 
spieków. 

Literatura  
[1] Praca zbiorowa pod red. Czesława Niżankowskiego: Laboratorium obróbki ubytkowej i 
powłok ochronnych. Wydawnictwo PK, Kraków 2008. 
[2] Praca zbiorowa pod redakcją H. Żebrowskiego: Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa, 
ścierna i erozyjna. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004. 
[3] Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów metalowych. WNT, Warszawa 1998. 
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Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
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Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń 
I 
II 

2 
3 

W30 + L15 
W15 + L15 

4 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 
I 
II 

2 
3 

W18 + L9 
W9 + L9 

4 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi procesami wytwarzania 
części maszyn, budową, działaniem oraz eksploatacją obrabiarek klasycznych i CNC, 
poznanie podstaw procesów technologicznych obróbek ubytkowych, bezubytkowych i 
przyrostowych, poznanie budowy i eksploatacji narzędzi obróbkowych.  

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klasyfikacja metod i technik obróbkowych. Podstawowe pojęcia. Materiały narzędziowe oraz 
ich właściwości eksploatacyjne. Powłoki ochronne na narzędzia. Kinematyka obróbki na 
obrabiarkach klasycznych i sterowanych numerycznie. Dobór narzędzi obróbkowych i 
oprzyrządowania technologicznego. Charakterystyka warstwy skrawanej. Mechanika 
procesu skrawania. Siły, praca i ciepło w procesach obróbki ubytkowej.  Modelowanie i 
symulacja zjawisk fizykalnych w strefie skrawania. Ciecze i gazy obróbkowe oraz ich 
właściwości. Procesy zużycia narzędzi. Trwałość i żywotność ostrzy. Rola układu OUPN w 
procesach obróbki ubytkowej. Dobór parametrów obróbki i metody ich optymalizacji. 
Toczenie i wytaczanie. Przeciąganie. Wykonywanie otworów. Frezowanie. Obróbka uzębień 
i uzwojeń. Obróbka ścierna zgrubna i wykończeniowa. Obróbka udarowa i turbościerna. 
Obróbka elektroerozyjna wgłębna i kształtowa. Obróbka elektrochemiczna. Obróbka 
skoncentrowanymi nośnikami energii. Wybrane metody hybrydowego, ubytkowego 
kształtowania. Istota i klasyfikacja obróbki przyrostowej, RP, RT i RM. Metody i środki 
obróbki przyrostowej. Obrabiarki skrawające i centra obróbcze: definicja, układ roboczy, 
napędowy, kształtowania, geometryczny. Różnica pomiędzy obrabiarkami klasycznymi i 
sterowanymi numerycznie. Kryteria oceny obrabiarek i centrów obróbczych: przeznaczenie i 
możliwości obróbkowe, dokładność geometryczna, kinematyczna, ustawcza, obróbki. 
Technologie bezubytkowe – ogólna charakterystyka procesów wytwarzania w zakresie: 
odlewnictwa, metalurgii proszków, obróbki plastycznej, spawalnictwa i obróbki cieplnej. 
Podstawy fizyczne i metalurgiczne oraz warunki termodynamiczne procesów. Materiały 
kształtowane i wyroby. Jakość technologiczna i użytkowa. Maszyny i urządzenia. Podstawy 
modelowania procesów. Podstawy projektowania procesów technologicznych i narzędzi. 
Tendencje rozwojowe. 
Laboratoria  
Badania procesów: toczenia, wykonywania otworów, frezowania, obróbki uzębień i uzwojeń, 
szlifowania ściernicowego oraz obróbki elektroerozyjnej. Wytwarzanie powłok jonowych. 



Regeneracja narzędzi skrawających. Zużycie i trwałość ostrzy. Kształtowanie warstwy 
wierzchniej. Wykorzystanie programów CAD/CAM w procesach obróbkowych. Wspomagany 
komputerowo dobór warunków obróbki. Pomiar dokładności geometrycznej obrabiarki. 
Wyznaczanie wskaźników energetycznych obrabiarki. Przykłady obróbki na obrabiarkach 
CNC. Badania wybranych zjawisk fizycznych w zakresie technologii bezubytkowych 
(wzmocnienie, anizotropia, tarcie, przemiany fazowe itp.). Badania własności fizycznych 
procesów technologicznych kształtowania materiałów i wyrobów. Badania wpływu 
parametrów obróbki na przebieg wybranych procesów technologicznych oraz jakość 
wyrobów wytwarzanych za pomocą odlewnictwa, metalurgii proszków, obróbki plastycznej, 
spawalnictwa, procesów obróbki cieplnej. 

Literatura     
[1] Praca zbiorowa pod red. Czesława Niżankowskiego: Laboratorium obróbki ubytkowej i 
powłok ochronnych. Wydawnictwo PK, Kraków 2008. 
[2] Praca zbiorowa pod redakcją H. Żebrowskiego: Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa, 
ścierna i erozyjna. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004. 
[3] Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów metalowych. WNT, Warszawa 1998. 
[4] Przybylski W., Deja M.: Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. WNT, 
Warszawa 2007. 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

A419 – Projektowanie i automatyzacja procesów 

technologicznych 
 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Metody i środki wytwarzania”, 
„Dokumentacja techniczna”, „Procesy wytwarzania części maszyn”. 
Założenia i cele przedmiotu:  zdobycie umiejętności projektowania procesów 
technologicznych obróbki i montażu. Zapoznanie się z metodami projektowania tradycyjnego 
i wspomaganego komputerowo.  

Metody dydaktyczne:  indywidualne opracowanie procesu technologicznego i programu 
obróbki operacji, opracowanie projektów procesu technologicznego obróbki i montażu - 
zespołowo, samodzielne opracowanie wskazanych operacji.  

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wyrób w procesie produkcyjnym. Zasady projektowania procesów technologicznych obróbki. 
Zasady projektowania półfabrykatów. Rodzaje naddatków. Bazy obróbkowe. Dokładność 
obróbki. Oprzyrządowanie technologiczne. Kształtowanie struktury procesu 
technologicznego. Projektowanie operacji obróbki. Metodyka projektowania procesów 
technologicznych typowych części maszyn. System doboru obrabiarek. Technologiczność 
konstrukcji. Norma czasu pracy. Projektowanie procesu technologicznego montażu. 
Jednostki montażowe. Kolejność montażu części. Metody montażu. Automatyzacja montażu. 
Montaż stacjonarny i ruchomy. Automatyzacja procesów technologicznych. Metody 
projektowania procesów technologicznych. Maszyny i urządzenia sterowane numerycznie. 
Punkty charakterystyczne. Budowa programu sterującego. Instrukcje standardowe.  
Laboratoria  
Demontaż wyrobu na części. Zidentyfikowanie zdemontowanych części z rysunkiem 
złożeniowym wyrobu. Montaż gotowego wyrobu. Wykonanie modeli 3D zmontowanych 
zespołów. Optymalizacja kolejności obróbki otworów za pomocą pakietu QSB. 
Programowanie obrabiarki Arrow 500. Programowanie operacji tokarskiej z zastosowaniem 
systemu MTS. Opracowanie dokumentacji technologicznej.  
Projekty  
Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu dla części klasy: wałek, tarcza, tuleja, 
korpus, dźwignia. Projekt procesu technologicznego montażu wyrobu.  

Literatura  
[1] Choroszy B.:Technologia maszyn. Oficyna Wyd. Polit. Wroc., Wrocław 2000. 
[2] Feld M.: Technologia budowy maszyn. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000. 
[3] Puff T., Sołtys W.: Podstawy technologii montażu maszyn i urządzeń. WNT, Warszawa 
1980. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK 



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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A420 - Projektowanie zautomatyzowanych procesów wyt warzania 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Dokumentacja techniczna”, „Podstawy 
technicznego przygotowania produkcji”, „Metody i środki wytwarzania”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z procesami wytwarzania i ich automatyzacją. 
Opanowanie umiejętności projektowania procesów i struktur systemów wytwarzania. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, samodzielne wykonanie trzech projektów. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Systemowy model procesu produkcyjnego.  
Systemy montażu, struktury, metody i formy organizacyjne montażu. Projektowanie 
procesów, dobór środków technicznych. Metody normowania. Balansowanie linii 
montażowych. Systemy obróbkowe. jedno- i wielostanowiskowe systemy wytwarzania. 
Projektowanie procesów, dane wejściowe, naddatki, projektowanie półfabrykatu. Klasyfikacja 
części. Typizacja procesów. Procesy wytwarzania przedmiotów typowych klas. Dobór 
obrabiarek i wyposażenia. Metody komputerowo wspomaganego projektowania procesów.  
Projektowanie operacji na obrabiarki SN, adaptacja konwencjonalnego projektu operacji do 
zapisu w postaci programu sterującego, metody programowania obrabiarek NC, 
zastosowanie systemów CAD/CAM do generowania kodu NC.  
Projektowanie procesów dla systemów jedno- i wielostanowiskowych. Projektowanie struktur 
wielostanowiskowych systemów obróbkowych. 
Laboratoria  
Projektowanie struktury pt. montażu metodą demontażu wyrobu, projekty stanowisk i 
wyposażenia, normowanie operacji. Analiza i optymalizacja przebiegu obróbki otworów na 
obrabiarce ARROW 500 z zastosowaniem pakietu QSB. Programowanie ręczne z 
zastosowaniem systemu MTS. 
Projekty  
Projekt procesu montażu wyrobu dla wielostanowiskowego systemu wytwarzania, agregacja 
części, proces technologiczny montażu wyrobu. Projekt procesu technologicznego obróbki 
części, norma czasu, przyjęcie koncepcji systemu obróbki i formy organizacyjnej. Projekt 
struktury systemu produkcyjnego. 

Literatura   
[1] Tymowski J.: Technologia Budowy Maszyn. PWN, Warszawa. 
[2]  Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. 
WNT, Warszawa. 2000. 
[3] Choroszy B.: Technologia maszyn. Oficyna Wyd. Pol. Wrocł., Wrocław, 2000. 



[4] Feld M.: Uchwyty obróbkowe. WNT, Warszawa, 2002. 
[5] Wit G., Niesłony P., Bartoszuk M.: Programowanie obrabiarek NC/CNC. WNT, 
Warszawa, 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Marian Kwatera 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A421 - Metrologia techniczna 

 

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

Stacjonarne – I  stopie ń III 5 W15 + L30 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  Nabycie umiejętności planowania i realizacji pomiarów w 
warunkach przemysłowych i laboratoryjnych oraz interpretacji wyników badań.  

Metody dydaktyczne:  wykłady oraz zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem współczesnych  
przyrządów i systemów pomiarowych. Samodzielne opracowywanie sprawozdań z ćw. lab. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Metrologia, jej przedmiot i zadania. Pomiar jako źródło informacji. Prawne aspekty metrologii. 
Spójność pomiarowa i jej praktyczne aspekty. Metrologia stacjonarna i mobilna wielkości 
technicznych. Proces pomiarowy. Klasyfikacja i charakteryzacja  metod pomiarowych. 
Wyposażenie do pomiarów technicznych i jego podział. Podstawowe parametry i 
charakterystyki narzędzi pomiarowych. Maszyny i ramiona pomiarowe współrzędnościowe. 
Metody oceny dokładności robotów przemysłowych. Racjonalny dobór narzędzi 
pomiarowych. Makro i mikrogeometria warstwy wierzchniej. Odchyłki wymiaru, kształtu, 
kierunku i położenia i  metody ich pomiaru. Przetworniki i przyrządy do pomiaru wielkości 
mechanicznych. Teoria błędów. Obliczanie błędów pomiaru. Prawo propagacji błędów w 
ujęciu tradycyjnym oraz macierzowym. Błąd dynamiczny. Niepewność pomiaru.  
Statystyczne metody analizy wyników pomiarów. Zastosowania robotów w automatyzacji 
pomiarów. Zadania metrologii w  zautomatyzowanych systemach wytwarzania.  
Laboratoria  
Pomiary uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi. Pomiary przyrządami cyfrowymi  
wspomaganymi komputerowo. Wyznaczanie charakterystyki błędów wybranego przyrządu. 
Wzorcowanie czujników. Zastosowanie metod i przyrządów optycznych do kontroli 
wymiarowej. Pomiary chropowatości powierzchni. Identyfikacja odchyłek kształtu. Pomiary  
metodami pośrednimi. Racjonalny dobór przyrządów pomiarowych do zadanych operacji 
metrologicznych. Pomiary wybranych wielkości mechanicznych. Zastosowanie 
współrzędnościowych maszyn i ramion pomiarowych do kontroli tolerancji geometrycznych. 

Literatura  
[1] Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa 
2004. 
[2] Adamczak S., Makieła W.: Metrologia w budowie maszyn. WNT, Warszawa, 2004. 
[3] Białas S.: Metrologia techniczna z podstawami tolerowania wielkości geometrycznych dla 
mechaników. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999. 
[4] Piotrowski J.: Teoria pomiarów. Pomiary w fizyce i technice. PWN, Warszawa 1986. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Marek Kowalski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (M-10) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A422 - Statystyczne sterowanie procesami 

 

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

Stacjonarne –  I  stopie ń III 5 W15 + L30 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie statystycznej metody sterowania  procesami 
produkcyjnymi. Nabycie praktycznych umiejętności przygotowywania, wdrażania i 
stosowania  kart kontrolnych oraz interpretacji wykresów regulacyjnych. 

Metody dydaktyczne:  wykłady i laboratoria aparaturowe 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Proces produkcyjny i jego naturalna zmienność. Pomiarowa identyfikacja zmienności w 
procesach zautomatyzowanych. Modele statystyczne procesu produkcyjnego. Proces 
uregulowany statystycznie i nieuregulowany statystycznie. Wskaźniki zdolności procesu. 
Idea kontroli statystycznej procesu produkcyjnego. Sterowalność procesu. Karty kontrolne 
Shewharta dla cech mierzalnych i niemierzalnych. Parametry statystyczne dla kontroli wg 
właściwości liczbowych i alternatywnej. Błędy pierwszego i drugiego rodzaju. Czułość kart 
kontrolnych. Charakterystyka wykresu regulacyjnego. Nietypowe konfiguracje punktów 
wykresu regulacyjnego. Obliczanie kart kontrolnych. Zasady wdrażania SPC do praktyki 
produkcyjnej. Metody pomiarowe stosowane w SPC. Obieg informacji pomiarowych w 
procesie podlegającym SPC. 
Laboratoria  
Pomiary i prowadzenie kart wg właściwości liczbowych. Prowadzenie wykresu regulacyjnego 
dla kart wielotorowych. Wykorzystanie kart dla kontroli alternatywnej. Karty Shewharta wg 
danych pomiarowych (bez zadanych wartości normatywnych). Obliczenia kart Shewharta z 
zadanymi wartościami normatywnymi. Wyznaczanie wg pomiarów wskaźników zdolności 
zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Analiza przebiegów regulacyjnych na kartach 
– poszukiwanie nietypowych konfiguracji punktów wykresu regulacyjnego. Wyznaczanie 
prawdopodobieństwa występowania mylnych sygnałów dla zmierzonego przebiegu. Badania 
statystyczne jakości za pomocą planów odbiorczych. Zastosowanie planów 
wielostopniowych (pomiary i kwalifikacja). Komputerowe wspomaganie SPC.  

Literatura  
[1] Praca zbiorowa: Nowoczesne zarządzanie jakością. Tom II. Centrum Szkolenia i 
Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004. 
[2] Czarski A., Satora K.: Statystyczne sterowanie procesem. Wyd. AGH, Kraków 1998. 
[3] Płaska S.: Wprowadzenie do statystycznego sterowania procesami technologicznymi. 
Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2000. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Marek Kowalski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (M-10) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A301 – Roboty i manipulatory wspomagaj ące funkcje człowieka 

 

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 robotyki”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z modelami kinematycznymi układu szkieletowo-
mięśniowego człowieka, układów wspomagania niepełnosprawnych 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładach i badaniach laboratoryjnych 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie, pojęcia: manipulator, pedipulator, ortoza, proteza, maszyna krocząca, robot 
medyczny, laparoskop. Modele kinematyczne manipulatorów i robotów wspomagających 
człowieka. Wymiarowanie modeli, transformacje układów odniesienia, równania więzów, 
analiza położeń członu roboczego, przemieszczeń i obciążeń członów. Modelowanie układu 
szkieletowo-mięśniowego człowieka jako biomechanizmu. Modele kinematyczne stawów, 
charakterystyki siłowe układów mięśniowych w napędach stawów. Pomiary parametrów 
kinematycznych ruchu. Analiza obciążeń stawów i kręgosłupa. Analiza ruchu ciała kierowcy w 
trakcie próby zderzeniowej samochodu. Parapodium poruszane za pomocą sprawnych 
kończyn człowieka. Pojazdy kołowe dla niepełnosprawnych. Wózek inwalidzki o napędzie 
ręcznym, pojazd o napędzie elektrycznym, samochód przystosowany dla kierowcy 
niepełnosprawnego i pasażera na wózku, urządzenia wspomagające w samochodzie. 
Laboratoria  
Opracowanie schematów kinematycznych układów sterowania i napędu wózka inwalidzkiego, 
ich wymiarowanie, analiza kinematyczna i dynamiczna. Pokazy urządzeń do załadowania i 
mocowania wózka w samochodzie. Schematy urządzeń wspomagających niepełno-
sprawnego kierowcę samochodu, badania stanowiskowe tych urządzeń: automatycznego 
sprzęgła, wspomagania układu kierowniczego i hamulcowego. 

Literatura  
[1] Morecki A., Knapczyk J., Kędzior K.: Teoria mechanizmów i manipulatorów. WNT, 
Warszawa 2002. 
[2] Będziński R., Kędzior K. i inni.(red.): Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna. Akad. 
Oficyna Wyd. Exit, Warszawa 2004. 
[3] Morecki A., Ramotowski W.: Biomechanika. WKiŁ, Warszawa 1990. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. zw. dr hab. inż. Józef Knapczyk 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A302 - Modelowanie i optymalizacja systemów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + Lk15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + Lk9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Sterowanie procesami dyskretnymi”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z metodami modelowania i optymalizacji 
systemów wytwarzania. 

Metody dydaktyczne:  wykład wspomagany technikami multimedialnymi, samodzielne 
opracowanie modeli i optymalizacja systemów wytwarzania. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów i kolokwiów 
zaliczeniowych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Metody optymalizacji – dokładne i przybliżone. Modele 
optymalizacyjne: grafowe, kombinatoryczne, programowania dyskretnego. Złożoność 
obliczeniowa. Optymalizacja oparta na eksperymentach symulacyjnych. Zasady i etapy 
budowania modeli symulacyjnych. Przeprowadzanie eksperymentu symulacyjnego. Analiza 
wyników optymalizacji opartej na symulacji. Języki i narzędzia do modelowania i symulacji 
procesów dyskretnych. Zalety i wady symulacji. Wizualizacja procesu symulacji. Metody 
i cele optymalizacji systemów wytwarzania. 
Laboratoria komputerowe  
Opracowanie modelu dyskretnego systemu produkcyjnego i przeprowadzenie optymalizacji z 
wykorzystaniem narzędzi Process Analyzer i Optquest for Arena z uwzględnieniem 
optymalnego rozmieszczenia stanowisk i liczby zasobów.  
Opracowanie modelu procesu dyskretnego i przeprowadzenie optymalizacji opartej na 
symulacji z wykorzystaniem programu iGrafx. 

Literatura  
[1] Kelton W. D.: Simulation with Arena. McGraw-Hill, New York 2004. 
[2] Stachurski A.: Wprowadzenie do optymalizacji. Oficyna Wydawnicza PW 2009. 
[3] Lasek M., Otmianowski B., Pęczkowski M.: Modelowanie analiza oraz zarządzanie 
procesami biznesowymi na potrzeby metodologii Six Sigma z wykorzystaniem narzędzi. 
Wydawnictwo WSISiZ, 2005. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Waldemar Małopolski 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A303 – Sterowanie i automatyzacja maszyn 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + Lk15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + Lk9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy automatyki”, „Sterowanie i napęd 
hydrauliczny i pneumatyczny”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z technikami projektowania i modelowania 
analogowo-cyfrowych układów sterowania maszyn. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  testy i zadania realizowane w ramach 
poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wybrane elementy układów automatyki w maszynach: elementy pneumatyczne, elementy 
hydrauliczne, elementy elektryczne. Sterowanie i regulacja analogowa i cyfrowa: 
dyskretyzacja sygnałów ciągłych, wykorzystywany sprzęt (karty sterujące, przetworniki A/C, 
C/A itp), stosowane oprogramowanie. Sterowniki PLC, magistrale typu CANBUS. Technika 
proporcjonalna i sterowniki pneumatycznych i hydraulicznych członów wykonawczych. 
Wybrane systemy sterowania ruchem w manipulatorach i maszynach roboczych: rodzaje 
regulacji położenia, zautomatyzowane systemy przy budowie obiektów inżynieryjnych. 
Przykłady automatyzacji pracy maszyn roboczych: układy „load sensing”, „power sensor” w 
maszynach roboczych, systemy ważąco – ostrzegawcze oraz systemy zabezpieczeń przed 
przeciążeniem i utratą stateczności. Automatyzacja prac montażowych: urządzenia 
„indeksujące”, urządzenia podające, mechanizmy wykonawcze, programowanie i systemy 
zabezpieczające. 
Laboratoria  
Wykorzystanie programu Matlab-Simulink do budowania i modelowania układów sterowania. 
Badania pneumatycznego systemu pozycjonowania. Badanie układu „load sensing”. 
Programowanie pracy manipulatora pneumatycznego. Badanie cyfrowego układu sterowania 
ruchem. Opracowanie i uruchomienie analogowo-cyfrowego algorytmu sterowania układu 
elektro-hydraulicznego.  

Literatura  
[1] Praca zbiorowa pod kierunkiem Dietmara Schmida: Mechatronika. REA, Warszawa 2002. 
[2] Craig M., Gillian E.: Zarys cyfrowego przetwarzania sygnałów. WKŁ, Warszawa 1999. 
[3] Bubnicki Z.: Teoria i algorytmy sterowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Janusz Pobędza 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A304 - Automatyzacja Systemów Wytwarzania  

 

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:  Przedstawienie budowy, zasad sterowania, programowania 
zautomatyzowanych obrabiarek i maszyn technologicznych oraz urządzeń transportu, 
manipulacji, magazynowania dla przedmiotów i narzędzi. 

Metody dydaktyczne:  multimedialne wykłady, samodzielna analiza wybranych SW, 
przygotowanie i praktyczna implementacja programów sterujących lokalnymi układami 
sterowania, opracowanie dokumentacji i sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Definicje, określenia, wiadomości podstawowe z zakresu automatyzacji i robotyzacji w 
systemach wytwarzania. Obrabiarki sterowane numerycznie, klasyfikacja, zadania, 
unifikacja, rozbudowa, centra obróbkowe, autonomiczne stacje obróbkowe. Charakterystyka 
współczesnych układów napędowych ruchu głównego i posuwowego, serwonapędy prądu 
stałego i zmiennego, napędy z silnikami liniowymi, napędy z silnikami krokowymi. Układy 
pomiarowe położenia i przemieszczenia zespołów obrabiarek i maszyn technologicznych. 
Układy kodowania palet i narzędzi. Sterowanie obrabiarek i systemów obróbkowych, osie 
współrzędnych i struktury ruchowe, podstawy sterowania numerycznego, interpolatory, 
sterowanie w układzie otwartym i zamkniętym, sterowanie adaptacyjne, sterowanie 
sekwencyjne, podstawy programowania sterowników CNC. Maszyny i urządzenia 
obsługujące obrabiarki, automatyzacja transportu, manipulacji, magazynowania przedmiotów 
i narzędzi, sterowanie urządzeniami – sterowniki PLC. Organizacja systemu wytwarzania, 
gniazda i linie, sterowanie bezpośrednie DNC i rozproszone. Automatyzacja i robotyzacja 
wybranych procesów przemysłowych: montaż, spawanie, paletyzacja, malowanie, obsługa 
obrabiarek sterowanych numerycznie. Przykłady zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych 
w wybranych gałęziach przemysłach. 
Laboratoria  
Badanie i analiza zamkniętego układu sterowania pojedynczą osią CNC z silnikiem prądu 
stałego, ustalanie parametrów sterownika PID ze względu na stabilność. Badanie i analiza 
otwartego układu sterowania z silnikiem krokowym. Automatyczne sterowanie sekwencyjne 
podajnikiem pneumatycznym o dwupołożeniowych osiach liniowych i obrotowych w oparciu o 
sterownik PLC – analiza sygnałów, oprogramowanie, fizyczna implementacja. Zapoznanie 
się z układami napędowymi i sterowania osi CNC na przykładzie rozwiązań firmy Siemens i 
Fanuc, badanie wybranych charakterystyk. Analiza możliwości technologicznych tokarki 
CNC TKX 50N, programowanie układu sterowania dla obróbki zadanego przedmiotu typu 
wałek. 

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] Mueller J.: Controlling with SIMATIC. Wyd. Siemens AG, 2005. 
[5] Dokumentacja techniczna systemów TOR, EMCO oraz sterowników CNC Sinumeric 
802D, PLC Simatic S7-200. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Stanisław Krenich 

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

 


