
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T812 – Silniki spalinowe w transporcie drogowym 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W30+L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W18+L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Znajomość podstaw mechaniki i 
termodynamiki – „Silniki Spalinowe” 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zastosowanie silników spalinowych w transporcie 
samochodowym. Poznanie właściwości trakcyjnych współczesnych silników 
samochodowych i ich dostosowanie do potrzeb trakcyjnych. 

Metody dydaktyczne:  Aktywny udział w wykładach i laboratoriach silnikowych. Hamownia 
silnikowa i stanowiska bezsilnikowe. Dyskusje problemowe. Wykłady multimedialne z 
wykorzystaniem symulacji komputerowych.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   Pisemny i ustny egzamin po zaliczeniu 
laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Teoretyczne podstawy pracy nowoczesnego silnika spalinowego.   Rzeczywisty obieg 
cieplny silnika czterosuwowego i dwusuwowego ZI oraz ZS. Parametry robocze silników 
spalinowych. Paliwa silnikowe.  Współczynnik składu mieszanki i jego wpływ na emisję 
składników spalin. Bilans energetyczny silnika spalinowego. Nowoczesne systemy wymiany 
ładunku w silnikach tłokowych. Dobór parametrów roboczych silnika do warunków 
trakcyjnych. Kształtowanie charakterystyki napełniania silników czterosuwowych i 
dwusuwowych dla silników samochodowych. Anomalie procesu spalania. Tworzenie 
mieszanki i proces spalania w silnikach o zapłonie samoczynnym. Wpływ czynników 
eksploatacyjnych i konstrukcyjnych na parametry robocze silników. Czynniki ograniczające 
emisję szkodliwych składników spalin. Systemy doładowania trakcyjnych silników tłokowych. 
Kinematyka i dynamika układu korbowego silnika. Drgania skrętne wałów korbowych i ich 
wpływ na wytrzymałość zmęczeniową. Konstrukcja elementów układu tłokowo – korbowego, 
kadłuba i głowicy. Rozrząd zaworowy nowoczesnych silników czterosuwowych oraz 
szczelinowo-tłokowy silników dwusuwowych. Układy zasilania silników z zapłonem iskrowym 
i z zapłonem samoczynnym (paliwa alternatywne). Układy dolotowe i wylotowe silników i ich 
wpływ na charakterystyki silnika, hałas i zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Układy 
olejenia i chłodzenia silnika tłokowego. Modelowanie i symulacja. Nowoczesne systemy 
sterowania pracą silnika spalinowego i jego zespołów. 
Laboratorium  
Wyznaczenie charakterystyk samochodowych silników spalinowych (prędkościowe, 
regulacyjne, uniwersalne). Określenie wskaźników elastyczności pracy silnika wolnossącego 
oraz doładowanego. Wyznaczanie zuŜycia paliwa oraz stopnia napełnienia cylindra. Pomiar 
stęŜenia oraz wyznaczanie emisji szkodliwych składników spalin na podstawie badań 
stanowiskowych. Monitoring pracy silnika samochodowego na stanowisku i w pojeździe. 
Badania stanowiskowe systemów doładowania mechanicznego i turbodoładowania silników 
trakcyjnych. Wyznaczanie bilansu cieplnego silnika spalinowego. „Tuning” elektroniczny i 
mechaniczny silników spalinowych. Metody komputerowego wspomagania w symulacji pracy 
silnika spalinowego. Wizualizacja procesów spalania w silniku i na stanowisku 
bezsilnikowym. 
Literatura   
[1] Wajand J., Wajand T., Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe, WNT, 
Wydanie 4, Warszawa 2005 



[2] Kowalewicz A., Wybrane zagadnienia samochodowych silników spalinowych, 
Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2002 
[3] Mysłowski J., Kołtun J., Elastyczność tłokowych silników spalinowych, WNT, Warszawa 
2000 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inŜ. Władysław Mitianiec 

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

 
 



 

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T813 - Dynamika samochodów 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + C9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z ekstremalnymi parametrami ruchu pojazdów w 
stanach granicznych z uwzględnieniem dynamiki podłuŜnej i poprzecznej. 

Metody dydaktyczne:  wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych i programów 
komputerowych oraz udział w zajęciach laboratoryjnych z wykorzystaniem samochodu 
badawczego. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie: przedmiot i zakres wykładu. Charakterystyki silników dla potrzeb przedmiotu. 
Siły działające na pojazd . Mechanika ogumionego koła: opory ruchu, równania sił, 
kinematyka, sprawność koła, opory ruchu pojazdów i moce oporów: opory drogowe, opór 
powietrza, opór bezwładności i ich wyznaczanie . Równania sił i mocy pojazdu, 
charakterystyka dynamiczna i charakterystyka mocy . Straty w układzie przeniesienia napędu 
na koła, sprawności. Wyznaczanie osiągów pojazdu: prędkości maksymalnej, pokonywanych 
wzniesień, przyspieszeń, czasu i drogi rozpędzania. Trakcyjne obliczenia samochodu. 
Hamowanie pojazdu: równanie ruchu, dobór hamulców, regulatorów rozdziału sił hamowania, 
wymagania norm, badania, droga hamowania, średnie opóźnienie. Kierowalność 
i stateczność ruchu samochodu: boczne znoszenie koła, ruch samochodu na łuku przy kołach 
sztywnych i podatnych, warunki zachowania statecznego ruchu, modele pojazdów i kół 
ogumionych, równania ruchu samochodu z kołami elastycznymi. 
Laboratoria  
Przygotowanie pojazdu do badań: kontrolna próba wybiegu, wyznaczanie połoŜenia środka 
masy, wyznaczanie momentów bezwładności układu napędowego. Pomiary osiągów: 
wyznaczanie minimalnych prędkości jazdy, pomiary rozpędzania samochodu, pomiar 
maksymalnej prędkości jazdy. Pomiar zuŜycia paliwa: eksploatacyjne, przy rozpędzaniu i 
ustalonych prędkościach. Pomiar głośności zewnętrznej, wewnętrznej i na postoju. Pomiar 
elementów stateczności 

Literatura  
[1] Arczyński S.: Mechanika ruchu samochodu. WNT, W-wa 1993. 
[2] Lanzendoerfer J., Szczepaniak C.: Teoria ruchu samochodu. WKiŁ, W-wa 1980. 
[3] Mitschke M.: Dynamika samochodu, t. I. Napęd i hamowanie. WKiŁ, W-wa 1987. 
[4] Orzełowski S.: Eksperymentalne badania samochodów i  ich zespołów. WNT, W-wa 1995.  
[5] Prochowski L.: Mechanika ruchu. WKiŁ, W-wa 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Piotr Świder 

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

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T814 - Budowa samochodów 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + L30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + L18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  mechanika, wytrzymałość materiałów, teoria 
ruchu pojazdu  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zaznajomienie się z konstrukcją  i obliczeniami elementów   
złoŜonych układów napędowych w tym układów hybrydowych. Zapoznanie się z 
zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa czynnego pojazdów.     

Metody dydaktyczne:  Wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin 
przedmiotowy  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Dynamika układu napędowego pojazdu samochodowego. Budowa modeli obliczeniowych 
układów napędowych. Zrobotyzowane układy napędowe pojazdów. Układy napędowe 4x4, 
sprzegło Haldex i Visco. Mechanizmy róŜnicowe o zwiększonym tarciu, mechanizm Torsena, 
mechanizmy aktywne. Klasyfikacja hybrydowych układów napędowych. Hybryda szeregowa, 
opis rozwiązań konstrukcyjnych. Opis konstrukcji zintegrowanych układów typu IMA. 
Hybryda równoległa, konstrukcja układu napędowego. Przekładnie planetarne i cięgnowe w 
układach hybrydowych. Systemy bezpieczeństwa czynnego pojazdu. Podstawy działania 
systemów poprawiających stabilność ruchu ESP. Nowoczesne rozwiązania układów 
hamulcowych, Hamulce klinowe, elektryczne i elektrohydrauliczne. Zawieszenia półaktywne i 
aktywne kół samochodowych. Zastosowanie cieczy magnetoreologicznych w układach 
zawieszeń kół  Układy kierownicze steer by wire. Ogniwa paliwowe i ich zastosowanie w 
układach napędowych pojazdów samochodowych. 
Laboratoria  
Badanie jakości zawieszeń. Wyznaczanie charakterystyk amortyzatorów. Wyznaczanie 
charakterystyki przechyłowej samochodu. Wyznaczenie charakterystyki podciśnieniowego i 
nadciśnieniowego układu wspomagającego hamulce. Wyznaczanie kinematyki układu 
kierowniczego. Wyznaczanie charakterystyki układu kierowniczego ze wspomaganiem. 
Badanie komfortu jazdy.   

Literatura    
[1] Fachkunde Kraftfahrzeutechnik Verlag-Europa Lehrmittel 2002 

[2]  J. Reimpell, Podwozia samochodów Podstawy konstrukcji WKiŁ Warszawa 1997 

      [3] K. Studziński, Samochód Teoria, konstrukcja i obliczanie WKiŁ 1980    

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab.inŜ. Witold GrzegoŜek prof.PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Instytut Pojazdów samochodowych i Silników 

Spalinowych/Katedra Budowy Pojazdów 
Samochodowych 

 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T815- Mechatronika samochodowa 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Elektrotechnika”, „Elektronika” 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie 
elementów i układów mechatronicznych w pojazdach. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych, opracowywanie 
sprawozdań z ćwiczeń, uczestnictwo w wykładach. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia i zakres mechatroniki samochodowej. Pomiary w mechatronice 
samochodowej. Systemy zasilania w energię elektryczną w pojazdach. Koncepcje instalacji 
dwunapięciowych 14/42V. Systemy rozruchu silnika. Nowoczesne rozwiązania  
prądnicorozruszników. Czujniki i aktuatory w mechatronice samochodowej. Sterowniki w 
systemach samochodowych. Sterowanie silnika krokowego i silnika prądu stałego. 
Elektroniczne układy zapłonowe. Elektroniczne układy wtrysku paliwa silnika ZI i ZS. 
Autoalarmy i immobilizery. Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego. Systemy ABS, 
ASR, ESP, ACC, zawieszenia aktywne. Sterowanie układami bezpieczeństwa biernego i 
komfortu (pasy bezpieczeństwa, poduszki gazowe, układy klimatyzacji). Sieci 
wewnątrzpojazdowe CAN. 
Laboratoria  
Badanie charakterystyk elektronicznego układu zapłonowego. Sterowanie silnikiem 
krokowym i silnikiem prądu stałego za pomocą mikrokomputera jednoukładowego. 
Badanie układu wtrysku paliwa silnika ZI. Badania układu Common Rail. Badania układu 
ABS. 
Literatura  
[1] Ribbens W.:Understanding Automotive Electronics, Newnes, Burlington, 2003, USA. 
[2] Bolton W.: Mechatronics – Electronic Control Systems In Mechanical and Electrical 
     Engineering. Addison Wesley Longmann Limited. Harlow 1999. 
[3] Onwubolu G.: Mechatronics – principles and applications, Elsevier Butterworth- 
     Heinemann, Burlington 2005. 
[4] Herner A., Riehl H. J.: Elektrotechnika I Elektronika w Pojazdach Samochodowych, WKŁ 
Warszawa, 2004. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Zdzisław Juda 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodów 
Kod - nazwa 
przedmiotu T816 - Trwało ść i niezawodno ść samochodów 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Silniki spalinowe w transporcie drogowym” 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  ZałoŜeniem jest opanowanie podstaw problematyki 
niezawodnościowej obiektów technicznych. Celem jest umiejętność  wykorzystania nabytej 
wiedzy do rozwiązywania zagadnień eksploatacyjnych samochodów.  

Metody dydaktyczne:  Wykłady oraz ćwiczenia tablicowe w zastosowaniu do rozwiązania 
konkretnych przykładów z zakresu niezawodności samochodów.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest 
uczestnictwo i pozytywna ocena z ćwiczeń i pisemnego sprawdzianu.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady:  
Podstawowe pojęcia i określenia. Wskaźniki trwałości. Tarcie. Klasyfikacja i teorie tarcia. 
Parametry i właściwości warstwy wierzchniej. Rodzaje i charakterystyka zuŜycia 
tribologicznego elementów i zespołów samochodowych. ZuŜycie nie tribologiczne (kawitacja, 
korozja). Metody zwiększenia odporności na zuŜycie części samochodowych. Mechanizmy 
powstawania uszkodzeń obiektów technicznych i generowane przez nie rozkłady zmiennych 
losowych opisujących ich niezawodność.  Wskaźniki niezawodności obiektów naprawialnych 
i nienaprawialnych dotyczące zdatności, trwałości, naprawialności i innych. Struktury 
niezawodnościowe. Charakterystyki niezawodnościowe. Prognozowanie i niezawodności. 
Eksploatacyjne badania niezawodności pojazdów. Zmienne losowe definiujące badane 
wielkości. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach i ocenie niezawodności . 

Ćwiczenia: 

Przykłady doboru warunków do realizacji bada ń tribologicznych i sposobu 
opracowania wyników. Wybór wska źników niezawodno ści. Analiza statystyczna 
próbki. Rozkłady prawdopodobie ństw w analizie statystycznej. Modele systemów 
niezawodno ściowych. Weryfikacja hipotez o postaci rozkładu. Es tymacja punktowa i 
przedziałowa wska źników niezawodno ści na podstawie  danych eksperymentalnych. 
Weryfikacja hipotez o postaci rozkładu. Obliczanie wska źników niezawodno ści 
układów zło Ŝonych. 

Literatura     
[1] Jaźwiński J., Borgoń J.: Niezawodność eksploatacyjna. WKŁ, Warszawa 2002.  
[2] Krysicki W. i współautorzy, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna  
     w zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004. 
[3] Oprzędkiewicz J.: Wspomaganie komputerowe w niezawodności maszyn, Wydawnictwo 
     Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993. 
[4] Szczerek M., Wiśniewski M.: Tribologia i tribotechnika. Radom, ITE, Radom 2000.  
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Edward Kołodziej, prof. PK 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Pamochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T817 - Eksploatacja pojazdów samochodowych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + L30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + L18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zaliczone przedmioty techniczne z 
pierwszego semestru zgodnie z planem studiów 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: ZałoŜeniem jest zapoznanie z problematyką eksploatacji, 
bazując na uzyskanej wiedzy z przedmiotów technicznych i kierunkowych. Celem przedmiotu 
jest nabycie umiejętności do prawidłowego zarządzania  eksploatacją samochodów. 

Metody dydaktyczne:  Podczas wykładów prezentowane są konkretne przykłady z jakimi 
mamy do czynienia w eksploatacji, zaś zajęcia laboratoryjne prowadzone na rzeczywistych 
obiektach pojazdów samochodowych i wykorzystaniu nowoczesnego wyposaŜenia.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest 
uczestnictwo i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdanie egzaminu.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zmiana stanu technicznego pojazdów. Klasyfikacja i organizacja obsług. WyposaŜenie stacji 
obsługowo-naprawczych. Materiały eksploatacyjne i ich wpływ na trwałość części i zespołów. 
Obsługa, kontrola i regulacja układów i zespołów samochodowych: silników z zapłonem 
iskrowym i samoczynnym oraz ich osprzętu; układu przeniesienia napędu; zawieszeń i kół 
jezdnych; układów kierowniczych; hydraulicznych i pneumatycznych układów hamulcowych 
oraz układów i systemów współpracujących. Obsługa i kontrola osprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz wyposaŜenia samochodów. Badania samochodów na linii 
diagnostycznej. Konserwacja i pielęgnacja nadwozia i podwozia samochodów. Wpływ 
warunków eksploatacji na niezawodność elementów i zespołów samochodu. Eksploatacja 
samochodów w trudnych warunkach uŜytkowania. Badania eksploatacyjne nadzorowane .  
Laboratoria  
Badania elementów i zespołów układu wtryskowego i zapłonowego silników z zapłonem 
iskrowym. Kontrola i regulacja aparatury wtryskowej silników z zapłonem samoczynnym. 
Stanowiskowe badania pompy olejowej. Kontrola i regulacja zespołów układu przeniesienia 
napędu. Kontrola i regulacja geometrii ustawienia kątów kół. WyrównowaŜenie kół. Badania 
hydraulicznych oraz pneumatycznych układów hamulcowych i ich zespołów. Badania 
osprzętu elektrycznego i oświetlenia samochodu. 
Literatura   
[1] Hebda M.: Eksploatacja pojazdów samochodowych. WKiŁ, Warszawa 2002. 
[2] Uzdowski M., Abramek K. F.,Garczyński K.: Pojazdy samochodowe. Eksploatacja  
     techniczna i naprawa. WKiŁ, Warszawa 2003. 
[3] Zwierzycki W.: Płyny eksploatacyjne do środków transportu drogowego. Wydawnictwo 
     Politechniki Poznańskiej. Poznań 2006.   

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

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T818 - Diagnostyka komputerowa samochodów  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + L15 2 

Niestacjonarne II stopie ń II 3 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Silniki spalinowe, Budowa samochodów 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie studentów z systemami diagnostyki pokładowej 
oraz z zastosowaniem testerów komputerowych i diagnoskopów. Zapoznanie z 
oprogramowaniem testerów i zasadami prawidłowego wnioskowania przy badaniach z 
zastosowaniem testerów komputerowych  
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, samodzielne 
wykonywanie testów diagnostycznych, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Cel i zakres stosowania diagnostyki komputerowej. Podstawy prawne i normalizacja w 
zakresie diagnostyki komputerowej: OBD, ODB-II. Charakterystyka systemów sterowania 
podzespołów pojazdów samochodowych. Komunikacja diagnoskop – jednostki sterujące 
podzespołów pojazdu: złącza diagnostyczne, protokoły wymiany informacji, kody impulsów 
świetlnych. Komputerowe urządzenia diagnostyczne – charakterystyka funkcjonalna. Tryby 
pracy testera diagnostycznego. Procedury diagnostyczne Kryteria diagnostycznej oceny 
elementów w systemie OBD-II: monitory diagnostyczne, strategie decyzyjne. Diagnostyka 
układów bezpieczeństwa czynnego i biernego. Dokumentacja techniczna. Diagnoskopy 
warsztatowe stacjonarne. Systemy eksperckie w diagnostyce pojazdów samochodowych. 
Tendencje rozwojowe w diagnostyce pokładowej pojazdów. 
 
Laboratoria  
Charakterystyka i konfiguracja komputerowych urządzeń i systemów diagnostycznych. 
Konfiguracja połączeń komputerowych systemów diagnostycznych. Badania diagnostyczne 
elektronicznie sterowanych podzespołów pojazdów samochodowych: identyfikacja jednostek 
sterujących, odczytywanie, analiza i kasowanie zapisu pamięci diagnostycznych kodów 
usterek, pasywne i aktywne testy sprawności czujników, testy funkcjonalności elementów 
wykonawczych. Badania układu zasilania i zapłonowego z wykorzystaniem diagnoskopu 
warsztatowego. Badania diagnostyczne z wykorzystaniem systemów eksperckich. 
Posługiwanie się systemem elektronicznej informacji serwisowej.  
Literatura  
[1] Mazurek St., Merkisz J.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, 
WKŁ, W-wa 2007. 
[4] Trzeciak K. Diagnostyka samochodów osobowych. WKŁ, W-wa 2008. 
[5] Lozia Zb. Diagnostyka samochodowa. Laboratorium. Praca zbiorowa. Politechnika  
     Warszawska, W-wa 2007 [1]  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inŜ. Andrzej Gajek 

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

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 

Kod - nazwa 
przedmiotu T819 - Zarządzanie transportem samochodowym 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W 15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W 9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z organizacją, metodami zarządzania i 
zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych.  

Metody dydaktyczne:  przekaz werbalny poparty przykładami i wspomagany prezentacją 
multimedialną.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie pisemne i aktywny udział w zajęciach. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Transport w gospodarce, potrzeby transportowe. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach 
transportowych. Formy prawne działalności transportowej. Organizacja firmy transportowej, 
struktura przedsiębiorstwa. Problemy zarządzania firmą transportową: zarządzanie 
strategiczne – zadania, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością w firmie 
transportowej. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne działania firmy transportowej. Rejestracja 
pracy przewozowej. Rodzaje i charakterystyka systemów transportowych. Kierunki zmian 
systemów transportowych. Logistyka w transporcie samochodowym. Specyfika 
samochodowego transportu miejskiego, popyt na usługi komunikacji miejskiej, polityka 
komunikacyjna miast. Zagadnienia ekonomiki transportu. Koszty w komunikacji. Rozwój 
rynku transportu w Polsce. Problemy rozwoju infrastruktury transportu. Badania rynkowe i 
marketingowe. Zasady ubezpieczeń komunikacyjnych. Wybrane zagadnienia zarządzania 
bezpieczeństwem w transporcie.  
 

Literatura    
[1] Transport. Pod red W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król. PWN, Warszawa 2008 
[2] T. Pusty. Przewóz towarów niebezpiecznych. WKŁ, Warszawa 2009  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Wojciech Szczypiński-Sala 

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

 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych  
Kod - nazwa 
przedmiotu T820 - Seminarium dyplomowe 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 S30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 S18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  ZałoŜeniem jest wskazanie jak naleŜy postępować przy 
wykonaniu pracy dyplomowej na poszczególnych etapach jej realizacji. Celem przedmiotu 
zdobycie umiejętności wykonania pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami, tak aby 
spełniała wymagania stawiane pracom magisterskim.  

Metody dydaktyczne:  seminarium jest prowadzone z uzupełniającymi elementami wykładu 
dotyczącego prezentowanych przez studentów tematów swoich prac.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  przedstawienie planów pracy i ich realizacji, 
obecność na seminariach i aktywny udział w dyskusji oraz przygotowanie prezentacji do 
obrony pracy. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminarium  
Omówienie procedury związanej z realizacją pracy od wyboru tematu do zakończenia pracy. 
Zasady formułowania celu i zakresu pracy. Opracowanie planu pracy. Zbieranie literatury do 
tematu pracy. Omówienie zasad i sposobu wykorzystywania źródeł oraz sposób cytowania 
literatury. Zasady dotyczące pisania pracy – podział na rozdziały i podrozdziały, 
formatowanie i inne. Podsumowanie pracy. Spis literatury. Załączniki. Końcowe sprawdzenie 
pracy. Czynności formalne związane z zakończeniem pracy. Przygotowanie prezentacji do 
obrony pracy. Prezentacja przez studentów planów i fragmentów pracy. Dyskusja nad 
prezentowanymi pracami.   
 

Literatura     
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik spejalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T919 - Wyposa Ŝenie techniczne zaplecza motoryzacji 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: brak  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zasady sprawdzania pojazdów – przewoŜących towary 
niebezpieczne. Zasady sprawdzania pojazdów przeznaczonych do transportu cięŜkiego. 
Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi stacji obsługowo – naprawczych pojazdów w 
zakresie funkcji oraz organizacji. Zdobycie wiedzy nt. stacji kontroli pojazdów SKP - 
klasyfikacja stacji, zakres kontroli pojazdów, wyposaŜenie SKP. 

Metody dydaktyczne:  przekaz werbalny wspomagany prezentacjami multimedialnymi. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów i laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
WyposaŜenie zaplecza technicznego w eksploatacji pojazdów. Składniki i organizacja oraz zasady 
funkcjonowania zaplecza technicznego. Zajezdnie autobusowe - zasady organizacji i zarządzania. 
Zajezdnie pojazdów transportu cięŜkiego - zasady organizacji i zarządzania. Stacje kontroli stanu 
technicznego pojazdów – SKP zakres kontroli. WyposaŜenie stacji kontroli pojazdów. Zasady kontroli 
pojazdów. Zasady sprawdzania pojazdów ADR – przewoŜących towary niebezpieczne. Zasady 
sprawdzania pojazdów przeznaczonych do transportu cięŜkiego. Technologia obsług technicznych. 
Rodzaje i charakterystyka paliw. Organizacja zaopatrzenia w zespoły i części zamienne oraz materiały 
eksploatacyjne. Recykling odpadów motoryzacyjnych i ekologia wyposaŜenia technicznego zaplecza 
motoryzacji. 
LABORATORIA : WyposaŜenie i organizacja procesu obsługi i napraw w zajezdni miejskiego 
przedsiębiorstwa komunikacyjnego. WyposaŜenie serwisu obsługowo naprawczego floty samochodów 
cięŜarowych. Stacja napraw samochodów osobowych – wyposaŜenie stacji. Zaplecze techniczne 
stacji kontroli pojazdów o zakresie podstawowym i okręgowym. WyposaŜenie SKP w urządzenia do 
badań pojazdów pod względem bezpieczeństwa dopuszczające pojazd do ruchu drogowego. 
Urządzenia, sposób wykonywania i warunki badań: hamulców, układu kierowniczego i zawieszenia, 
toksyczności spalin, oświetlenia zewnętrznego, ogólnego wyposaŜenia i stanu technicznego 
samochodów. 

Literatura  
1. Słaboń St. „Kodeks drogowy - cz. 1 i 2, Ustawa Prawo o ruchu drogowym” Warszawa 2005. 
2. Trzeciak K. - WyposaŜenie warsztatów samochodowych. 
3. Materiały do Vademecum Diagnosty zbiór rozporządzeń Ministerstwa Infrastruktury 
4. Adamiec P., Dziubiński J., Filipczyk J. – Technologia napraw pojazdów samochodowych, 
5. Gawlik Z., Sikora Zb., Tabor A. Vademecum diagnosty Kraków 2008. 

6. Chęciński J., Jędrzejowski Z. - Zaplecze techniczne transportu samochodowego. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Skrzyniowski 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów TRANSPORT 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T920 - Zarządzanie stacjami obsługowo - naprawczymi 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: brak  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie wiedzy z zarządzania firmą obsługowo – naprawczą 
i SKP, komunikacja interpersonalna w stacji obsługowo naprawczej, zapoznanie się z 
systemem obsług technicznych w eksploatacji pojazdów samochodowych. 
Odpowiedzialność karna i cywilna w stacjach napraw. 

Metody dydaktyczne:  przekaz werbalny wspomagany prezentacjami multimedialnymi. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów i laboratorium 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia dotyczące stacji obsługowo naprawczej. Podstawy wiedzy z zakresu 
stacji kontroli pojazdów Zarządzanie i struktura organizacyjna stacji obsługowej i napraw. 
Organizacja i struktura stacji kontroli pojazdów. Wybrane zagadnienia zarządzania firmą 
obsługowo – naprawczą: funkcje zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie 
jakością wykonywania usług obsługowo naprawczych. Komunikacja interpersonalna w stacji 
obsługowo naprawczej. Relacje pracowników stacji obsługowo – naprawczej z klientem 
stacji. Zagadnienia ekonomii w przedsiębiorstwie obsługowo naprawczym i w stacji kontroli 
pojazdów. Organizacja i zarządzanie stacji obsług i napraw w części zamienne i materiały 
eksploatacyjne. Systemy obsług technicznych w eksploatacji pojazdów samochodowych. 
Odpowiedzialność karna i cywilna w firmie obsługowo naprawczej i w stacji kontroli 
pojazdów. Przestrzeganie zasad BHP na stacjach obsługowo naprawczych. 

LABORATORIA : 
Organizacja i zarządzanie w stacjach obsługowo-naprawczych i diagnostycznych. Proces 
realizacji systemów obsług technicznych samochodów osobowych i cięŜarowych na 
przykładzie wybranych firm. Systemy komputerowe stosowane w funkcjonowaniu firm 
obsługowych, naprawczych i diagnostycznych. Gospodarka materiałami eksploatacyjnymi i 
częściami zamiennymi - magazynowanie części. 
Literatura  

1. Górski W. Mendyk E. Prawo transportu lądowego WKŁ 
2. Trzeciak K. - WyposaŜenie warsztatów samochodowych. 
3. Słaboń St. „Kodeks drogowy - cz. 1 i 2, Ustawa Prawo o ruchu drogowym” Warszawa 

2005. 
4. Hebda M. Eksploatacja samochodów ITE Radom 2007 
5. Sitek K. Diagnostyka samochodowa Wydawnictwo Auto Warszawa 
6. Czasopisma techniczne: Poradnik Serwisowy, Auto - Moto Serwis, Auto-Expert. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Skrzyniowski 

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

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T921 - Badania eksploatacyjne samochodów 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zasadami oraz metodyką badań 
eksploatacyjnych pojazdów samochodowych 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w laboratoriach, opracowanie sprawozdań 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów, zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Cel i zakres badań eksploatacyjnych samochodów. Podział badań pojazdów. Badania 
własności ruchowych pojazdu. Badania eksploatacyjne w warunkach drogowych oraz 
stacjonarnych. Planowanie badań. Zakres i moŜliwości badań samochodów na hamowni 
podwoziowej. Komputerowe badania samochodów jego zespołów i układów w warunkach 
drogowych. Urządzenia pomiarowe, rejestracja wyników badań oraz zasady ich 
opracowania. Analiza wpływu czynników eksploatacyjnych na własności uŜytkowe 
samochodów. Badania eksploatacyjne oraz diagnostyczne wybranych układów samochodu 
(w szczególności układu hamulcowego, parametrów roboczych silnika). Telematyka w 
badaniach drogowych. 
Laboratoria  
Badania pojazdów na hamowni podwoziowej. Wybrane badania drogowe własności 
ruchowych samochodów: konfiguracja układów pomiarowych, rejestracja wyników i ich 
opracowanie. Badania eksploatacyjne układu hamulcowego w warunkach drogowych. 
Stanowiskowe badania diagnostyczne hamulców. Ocena stanu technicznego pojazdów 
samochodowych: badania oświetlenia, badania hałasu. 
Literatura  
[1] Orzełowski S., Eksperymentalne badania samochodów i ich zespołów. WNT, Warszawa 
1995 
[2] Lanzendoerfer J. Badania pojazdów samochodowych WKiŁ, Warszawa 1977 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Piotr Strzępek 

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

 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T922 - Nowe technologie naprawy pojazdów 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagadnieniami organizacji i nowych techniki 
oraz technologii naprawy pojazdów  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w laboratoriach, opracowanie sprawozdań 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów, zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Współczesne systemy obsługiwania i napraw pojazdów. Organizacja warsztatów naprawy 
samochodów, Naprawa i obsługa współczesnych pojazdów osobowych i uŜytkowych, nowe 
techniki naprawy silników spalinowych (złoŜenie tłok-tuleja-pierścienie, wał korbowy) 
naprawa i regeneracja wielozaworowych głowic silników spalinowych, naprawa osprzętu 
silnika, nowe techniki napraw podzespołów pojazdów, tworzywa sztuczne w naprawie 
pojazdów, naprawa ogumienia, nowe technologie napraw blacharskich i lakierniczych. 
Laboratoria  
Zasady demontaŜu podzespołów, weryfikacja części, weryfikacja wałów korbowych i wałków 
rozrządu, naprawa silników spalinowych, naprawa głowic silników, naprawa zespołów układu 
napędowego: kontrola sprzegieł wielomasowych, zasady demontaŜu i montaŜu skrzyń 
biegów oraz przekładni głównych, naprawa układu kierowniczego i zawieszenia: zasady 
kontroli zawieszenia na skomputeryzowanych stanowiskach diagnostycznych, obsługa i 
naprawa układu hamulcowego, diagnostyka i naprawa osprzętu elektrycznego pojazdów 

Literatura  
[1] K. Aramek, M. Uzdowski, „Pojazdy samochodowe. Podstawy obsługiwania i napraw” 
WKiŁ Warszawa 2009 
[2] S. Kostrzewa, B Nowak, „Podstawy regeneracji części pojazdów samochodowych” WKiŁ 
Warszawa 1979  
[3] Instrukcje naprawy samochodów róŜnych marek 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Piotr Strzępek 

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

 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T923 - Wybrane zagadnienia technologii samochodów 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Budowa samochodów”, „Silniki spalinowe 
w transporcie drogowym”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie technologii stosowanych w przemyśle 
motoryzacyjnym. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. Samodzielne opracowanie sprawozdania 
z laboratorium. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Nowe materiały  stosowane w produkcji samochodów. Wytwarzanie wybranych elementów 
tłokowych silników spalinowych. Technologie montaŜu silnika. Zagadnienia kontroli jakości w 
 procesie produkcji silnika. Nowe kierunki w technologii budowy samonośnych nadwozi 
samochodowych. Pokrycia ochronne i dekoracyjne nadwozi. Technologia elementów 
z tworzyw sztucznych. Technologia opon samochodowych. Kontrola i odbiór jakości opon.  

Laboratorium  
Prezentacja procesów technologicznych wybranych elementów silnika spalinowego. MontaŜ 
silnika spalinowego. Prezentacja przebiegu procesu produkcji samonośnych nadwozi 
samochodów osobowych. MontaŜ samochodu. Prezentacja etapów procesu 
technologicznego opon samochodowych.   
 
Literatura  
[1] Adamiec P., Dziubiński J.: Wybrane zagadnienia materiałów konstrukcyjnych i technologii  
    wytwarzania pojazdów. Wyd. Pol.Śl., Gliwice 1999. 
[2] Jezierski J.: Technologia tłokowych silników wysokopręŜnych. WNT, W-wa 1999. 
[3] Zieliński A.: Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych. WKŁ, W-wa 2003.  
[4] Karpiński S.: Kształtowanie elementów nadwozi samochodów. WKŁ, W-wa 1996. 
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inŜ. Andrzej Mruk, prof. PK 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T924 - InŜynieria produkcji samochodów 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Budowa samochodów”, „Silniki spalinowe 
w transporcie drogowym”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie zagadnień związanych z produkcją pojazdów 
samochodowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. Samodzielne opracowanie sprawozdania 
z laboratorium. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Uwarunkowania uruchomienia produkcji nowego modelu samochodu. Organizacja produkcji 
samochodów. Zagadnienia kooperacji produkcji oraz unifikacji części i zespołów. Proces 
produkcji tłokowych silników spalinowych. Proces produkcji nadwozi samochodowych. 
Zagadnienia zapewnienia jakości w procesie produkcji.  

Laboratorium  
Prezentacja przebiegu produkcji elementów silników spalinowych. MontaŜ silnika 
spalinowego. Prezentacja przebiegu produkcji elementów samonośnych nadwozi. MontaŜ 
nadwozi samochodów. MontaŜ samochodów.   
 
Literatura  
[1] Jezierski J.: Technologia tłokowych silników wysokopręŜnych. WNT, W-wa 1999. 
[2] Zieliński A.: Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych. WKŁ, W-wa 2003.  
[3] Karpiński S.: Kształtowanie elementów nadwozi samochodów. WKŁ, W-wa 1996. 
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inŜ. Andrzej Mruk, prof. PK 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja pojazdów samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu XXXX- Rzeczoznawstwo samochodowe 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W10+S5 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W6+S3 1 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z kompetencjami i zasadami działania 
rzeczoznawców samochodowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i seminariach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zdanie kolokwium zaliczeniowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rola i funkcje rzeczoznawcy samochodowego. Przeznaczenie ocen i opinii 
rzeczoznawczych. Kompetencje rzeczoznawcy w zakresie „technika samochodowa”. 
Rodzaje opinii i ocen technicznych. Identyfikacja pojazdu. Diagnostyka i ocena stanu 
technicznego samochodu. Awaryjne uszkodzenia zespołów i ustalanie przyczyn ich 
powstania. Kompetencje w zakresie „ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji i wypadków”. 
Metodyka wykonywania opinii rekonstrukcyjnych. Kompetencje w zakresie „wycena wartości 
oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych”. Określanie wartości rynkowej 
pojazdu. Ustalanie zakresu uszkodzeń wypadkowych samochodu. Metody weryfikacji 
uszkodzeń wypadkowych i zgłaszanych okoliczności ich powstania. Metody szacowania 
kosztów napraw powypadkowych. 
 
Seminaria  
Prawne uwarunkowania funkcjonowania rzeczoznawców samochodowych. Jednostki 
certyfikujące osoby w Polsce. Warunki i proces uzyskiwania certyfikatów. 
 

Literatura  
[1] Praca zbiorowa: Materiały szkoleniowe w procesie certyfikacji rzeczoznawców 

samochodowych: „Technika samochodowa – CA”, „Ruch drogowy i odtwarzanie wypadków 
drogowych – CB”, „Wycena wartości pojazdów – CC”. Wyd. SRTSiRD „EKSPERTMOT” 
Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych, Warszawa 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Witold Jordan 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T925 - Rzeczoznawstwo samochodowe 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W10 + C5 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W6 + C3 1 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z kompetencjami i zasadami działania 
rzeczoznawców samochodowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i seminariach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zdanie kolokwium zaliczeniowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rola i funkcje rzeczoznawcy samochodowego. Przeznaczenie ocen i opinii 
rzeczoznawczych. Kompetencje rzeczoznawcy w zakresie „technika samochodowa”. 
Rodzaje opinii i ocen technicznych. Identyfikacja pojazdu. Diagnostyka i ocena stanu 
technicznego samochodu. Awaryjne uszkodzenia zespołów i ustalanie przyczyn ich 
powstania. Kompetencje w zakresie „ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji i wypadków”. 
Metodyka wykonywania opinii rekonstrukcyjnych. Kompetencje w zakresie „wycena wartości 
oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych”. Określanie wartości rynkowej 
pojazdu. Ustalanie zakresu uszkodzeń wypadkowych samochodu. Metody weryfikacji 
uszkodzeń wypadkowych i zgłaszanych okoliczności ich powstania. Metody szacowania 
kosztów napraw powypadkowych. 
 
Seminaria  
Prawne uwarunkowania funkcjonowania rzeczoznawców samochodowych. Jednostki 
certyfikujące osoby w Polsce. Warunki i proces uzyskiwania certyfikatów. 
 

Literatura  
[1] Praca zbiorowa: Materiały szkoleniowe w procesie certyfikacji rzeczoznawców 

samochodowych: „Technika samochodowa – CA”, „Ruch drogowy i odtwarzanie wypadków 
drogowych – CB”, „Wycena wartości pojazdów – CC”. Wyd. SRTSiRD „EKSPERTMOT” 
Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych, Warszawa 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Witold Jordan 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T926 - Rekonstrukcja wypadków drogowych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W10 + C5 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W6 + C3 1 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zasadami rekonstruowania wypadków 
i kolizji drogowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i seminariach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zdanie kolokwium zaliczeniowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Bezpieczeństwo prawne uczestnika ruchu drogowego. Przebieg zdarzeń drogowych. Ruch 
pojazdu w warunkach granicznych. Zasady opisu miejsca zdarzenia drogowego. Analiza 
procesu zderzania samochodów. Proces reagowania kierujących pojazdami. Wypadki 
w warunkach ograniczonej widoczności. Czasowo – przestrzenna analiza wypadku. Metody 
rekonstrukcji wypadków z udziałem samochodów, pojazdów jednośladowych, pieszych. 
Komputerowe systemy wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych. 
 
Seminaria  
Ocena niepewności w obliczeniach związanych z rekonstrukcją wypadku drogowego.  

Literatura  
[1] Prochowski L. i inni: Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych. WKŁ, W-wa 2008. 
[2] Praca zbiorowa: Wypadki drogowe – Vademecum biegłego sądowego. IES Kraków 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Witold Jordan 

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

 
 


