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1.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

a)
b)
c)
d)
e)

Nazwa kierunku studiów: Mechanika i Budowa Maszyn.
Poziom kszta!cenia: studia I stopnia.
Profil kszta!cenia: ogólnoakademicki.
Forma studiów: studia niestacjonarne
Tytu! zawodowy uzyskiwany przez absolwenta, oraz ogólne informacje zwi$zane z programem kszta!cenia:
in"ynier.
f) Przyporz$dkowanie do obszaru lub obszarów kszta!cenia: obszar nauk technicznych
g) Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnosz$ si efekty kszta!cenia: dziedzina
nauk technicznych w zakresie dyscyplin naukowych: mechanika, in"ynieria materia#owa, in"ynieria
!rodowiska, budowa pojazdów, in"ynieria procesowa, budowa i eksploatacja maszyn, automatyka
i robotyka
h) Wskazanie zwi$zku z misj$ Uczelni i strategi$ jej rozwoju: Podstawowym zadaniem Politechniki
Lubelskiej jest kszta#cenie m#odzie"y studenckiej na kompetentnych specjalistów oraz !wiat#ych
i odpowiedzialnych obywateli naszej Ojczyzny. Zapewnienie najwy"szego poziomu pracy
dydaktycznej, naukowej i wychowawczej jest g#ówn$ spo#eczn$ rol$ Uczelni, a udzia# w tworzeniu
europejskiej przestrzeni edukacyjnej - obowi$zkiem wobec przysz#ych pokole%. Mechanika i Budowa
Maszyn jest nowoczesnym interdyscyplinarnym kierunkiem studiów #$cz$cym wiedz& z obszaru nauk
technicznych. S#u"y to wspieraniu !rodowiska gospodarczego i technicznego szczególnie regionu
w kierunku kszta#cenia in"ynierów posiadaj$cych kompetencje niezb&dne do wspierania rozwoju jego
kapita#u technicznego.
i) Ogólne cele kszta!cenia oraz mo%liwo#ci zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kszta!cenia przez
absolwentów studiów:
Absolwent posiada podstawy do prowadzenia projektów konstrukcyjnych, stosowania nowoczesnych
metod organizacji pracy w celu osi$gni&cia wysokiej jako!ci i efektywno!ci dzia#ania. Podczas
kszta#cenia k#adziony jest równie" nacisk na to, aby absolwent umia# wspó#pracowa' z niemechanikami. Absolwent powinien zna' j&zyk obcy na poziomie pozwalaj$cym na swobodne
porozumiewanie si&, czytanie ze zrozumieniem katalogów, instrukcji urz$dze% mechanicznych oraz
podobnych dokumentów, jak równie" powinien posiada' umiej&tno!ci pos#ugiwania si& j&zykiem
specjalistycznym z zakresu kierunku kszta#cenia. W trakcie studiów student mo"e zalicza' wybrany
kurs w j&zyku obcym (ze studentami Erasmusa).
Po zako%czeniu studiów Absolwent:
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1. ma opanowany aparat pojciowy niezbdny do rozumienia dziaania podstawowych ukadów
inynierii mechanicznej i technik wytwarzania,
2. ma opanowany, co najmniej jeden powszechnie uywany system projektowania CAD, oraz
zasady modelowania konstrukcyjnego i technologicznego z wykorzystaniem techniki MES,
3. ma w podstawowym zakresie opanowane umiejtno!ci pracy zespoowej oraz umiejtno!"
wspópracy z nie-mechanikami,
4. umie posugiwa" si biernie, jednym jzykiem obcym w zakresie technologii mechanicznej.
Zasadniczym celem jest wyksztacenie mechaników mog#cych podj#" prace przy nowoczesnych
technologiach mechanicznych. Absolwent powinien by" przygotowany do podjcia studiów drugiego
stopnia.
j) Wymagania wstpne (oczekiwane kompetencje kandydata)  zw!aszcza w przypadku studiów drugiego
stopnia: uko$czenie szkoy !redniej i zdanie egzaminu maturalnego lub posiadanie równowanego
dokumentu zagranicznego potwierdzonego przez polskie wadze o!wiatowe.
k) Zasady rekrutacji w przypadku studiów drugiego stopnia:
. ..
l) Rónice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach ksztacenia
prowadzonych w Uczelni: Ksztacenie ukierunkowane jest na zdobycie wiedzy technicznej z zakresu
mechaniki i budowy i eksploatacji maszyn. Student otrzymuje wszechstronn# wiedz obejmuj#c# wiele
dziedzin nauki i techniki, oraz umiejtno!ci stosowania tej wiedzy w praktyce.
2. EFEKTY KSZTA%CENIA
a). Tabela 1. Efekty ksztacenia dla kierunku studiów I stopnia: Mechanika i Budowa Maszyn
(Za#cznik 1)
Opis efektów ksztacenia dla kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn
Poziom ksztacenia: Studia I stopnia
Profil ksztacenia:
ogólnoakademicki
Osoba, posiadaj#ca kwalifikacje I stopnia:
Wiedza

MBM1A_W01

Ma wiedz w zakresie matematyki, obejmujc algebr, geometri analityczn, analiz
matematyczn i probabilistyk, niezbdne do:
1) opisu, analizy i modelowania uk!adów mechanicznych,
2) wykonywania oblicze" podczas konstruowania maszyn i projektowania ich
technologii.

MBM1A_W02

Ma wiedz w zakresie fizyki, obejmujc mechanik, akustyk, optyk, fizyk
czsteczkow, elektryczno#$ i magnetyzm, w tym wiedz niezbdn do zrozumienia
podstawowych zjawisk fizycznych wystpujcych w budowie maszyn

MBM1A_W03

Ma wiedz w zakresie chemii, obejmujc charakterystyk pierwiastków i zwizków
chemicznych oraz podstawowe typy reakcji chemicznych, niezbdn do zrozumienia
procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn

MBM1A_W04

Ma uporzdkowan i podbudowan teoretycznie wiedz w zakresie statyki, kinematyki i
dynamiki punktu materialnego, cia!a sztywnego i uk!adów cia! materialnych, w tym
wiedz niezbdn do modelowania i rozumienia funkcjonowania maszyn oraz
wykonania pomiarów podstawowych wielko#ci mechanicznych

MBM1A_W05

Ma uporzdkowan wiedz w zakresie analizy wytrzyma!o#ciowej elementów
konstrukcji, prostych konstrukcji mechanicznych oraz wykonania pomiarów niezbdnych
do oceny wytrzyma!o#ci konstrukcji

MBM1A_W06

Ma podstawow wiedz w zakresie in%ynierii materia!owej, obejmujc w szczególno#ci
materia!y metalowe, polimerowe, kompozytowe i ceramiczne, stosowane do
wytwarzania elementów maszyn oraz obróbk ciepln i cieplno-chemiczn stopów
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metali
MBM1A_W07

Ma podstawow wiedz w zakresie podstaw informatyki i technik informacyjnokomunikacyjnych

MBM1A_W08

Ma podstawow wiedz w zakresie technik pomiarowych oraz komputerowych systemów
pomiarowych, obejmujc w szczególno!ci metody i przyrzdy pomiarowe stosowane w
budowie maszyn

MBM1A_W09

Ma uporzdkowan wiedz w zakresie podstaw teoretycznych grafiki in"ynierskiej oraz
zasad zapisu konstrukcji z uwzgldnieniem mo"liwo!ci grafiki komputerowej

MBM1A_W10

Ma szczegó#ow wiedz w zakresie modelowania i konstruowania prostych maszyn,
mechanizmów, przyrzdów i narzdzi

MBM1A_W11

Ma uporzdkowan wiedz w zakresie konstruowania typowych elementów maszyn i
mechanicznych zespo#ów konstrukcyjnych, z uwzgldnieniem wytrzyma#o!ci
zmczeniowej, tak"e z u"yciem systemów CAD/MES

MBM1A_W12

Ma uporzdkowan wiedz w zakresie kszta#towania elementów maszyn metodami
obróbki ubytkowej, obróbki plastycznej, przetwórstwa tworzyw polimerowych,
odlewania oraz #czenia materia#ów, z uwzgldnieniem dok#adno!ci wykonania tych
elementów i stanu ich powierzchni

MBM1A_W13

Ma wiedz w zakresie !rodków pracy stosowanych w przemy!le maszynowym, w tym
wiedz w zakresie budowy narzdzi i maszyn technologicznych, a tak"e podstaw
programowania maszyn technologicznych

MBM1A_W14

Ma uporzdkowan wiedz w zakresie projektowania i nadzorowania procesów
technologicznych elementów maszyn, tak"e z wykorzystaniem technik komputerowych,
oraz przebiegu i organizacji monta"u

MBM1A_W15

Ma podstawow wiedz w zakresie syntezy uk#adów sterowania oraz automatyzacji
maszyn i procesów technologicznych, z wykorzystaniem napdów: pneumatycznego,
hydraulicznego i elektrycznego

MBM1A_W16

Ma podstawow wiedz w zakresie termodynamiki, z uwzgldnieniem obiegów
termodynamicznych, procesu spalania i wymiany ciep#a, a tak"e wiedz w zakresie
mechaniki p#ynów, z uwzgldnieniem praw i zasad dotyczcych przep#ywów cieczy i
gazów oraz op#ywów cia# sta#ych

MBM1A_W17

Ma wiedz w zakresie podstaw eksploatacji maszyn, z uwzgldnieniem prewencji i
diagnostyki, zasad analizy danych eksploatacyjnych i organizacji procesów
obs#ugowych

MBM1A_W18

Ma elementarn wiedz w zakresie podstaw elektrotechniki i elektroniki, z
uwzgldnieniem zastosowa$ w budowie maszyn

MBM1A_W19

Ma ogóln wiedz w zakresie in"ynierii ekologicznej i recyklingu, z uwzgldnieniem
systemu zarzdzania !rodowiskowego

MBM1A_W20

Ma podstawow wiedz w zakresie zarzdzania, w tym zarzdzania logistycznego i
zarzdzania jako!ci, oraz organizacji produkcji

MBM1A_W21

Ma ogóln wiedz w zakresie ochrony w#asno!ci intelektualnej i prawa patentowego

MBM1A_W22

Ma ogóln wiedz w zakresie zasad ergonomii oraz bezpiecze$stwa i higieny pracy,
obowizujcych w przemy!le maszynowym, a tak"e wiedz niezbdn do rozumienia
pozatechnicznych uwarunkowa$ dzia#alno!ci in"ynierskiej, w tym aspektów
historycznych rozwoju techniki

MBM1A_W23

Ma elementarn wiedz w zakresie prowadzenia dzia#alno!ci gospodarczej

MBM1A_W24

Orientuje si w obecnym stanie i trendach rozwojowych budowy maszyn
Umiejtnoci
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MBM1A_U01

Potrafi pozyskiwa informacje z literatury, baz danych i innych !róde, potrafi
integrowa i interpretowa uzyskane informacje, a tak#e wyciga wnioski oraz
formuowa opinie wraz z ich uzasadnieniem

MBM1A_U02

Potrafi przygotowa dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu
mechaniki i budowy maszyn

MBM1A_U03

Potrafi przygotowa ustn prezentacj dotyczc szczegóowych zagadnie z zakresu
mechaniki i budowy maszyn

MBM1A_U04

Potrafi pracowa indywidualnie i w zespole, umie opracowa harmonogram prac
zapewniajcy dotrzymanie terminów

MBM1A_U05

Ma umiejtno! samoksztacenia, a tym samym podnoszenia kwalifikacji zawodowych

MBM1A_U06

Potrafi posugiwa si jzykiem angielskim lub innym jzykiem obcym uznawanym za
jzyk komunikacji midzynarodowej w stopniu wystarczajcym do porozumiewania si
oraz czytania ze zrozumieniem katalogów, instrukcji urzdze mechanicznych oraz
podobnych dokumentów

MBM1A_U07

Potrafi wykorzysta nabyt wiedz, w tym wiedz z zakresu matematyki, fizyki i chemii,
do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych dziaa
zwizanych z mechanik i budow maszyn

MBM1A_U08

Potrafi wyznacza reakcje w prostych konstrukcjach oraz stosowa prawa dynamiki do
analizy ruchu ukadów punktów materialnych i bry sztywnych

MBM1A_U09

Potrafi identyfikowa przypadki wytrzymao!ciowe oraz wyznacza wymiary elementów
poddanych prostym i zo"onym stanom obci"e, a tak"e wykona badania
do!wiadczalne podstawowych wa!ciwo!ci materiaowych oraz przeprowadzi analiz
obci"e prostych i zo"onych ukadów mechanicznych

MBM1A_U10

Potrafi czyta, interpretowa oraz opracowywa wybrane skadniki dokumentacji
konstrukcyjnej maszyn i urzdze, tak"e z wykorzystaniem grafiki komputerowej

MBM1A_U11

Potrafi posugiwa si technikami informacyjno-komunikacyjnymi do realizacji zada
typowych dla in"yniera, posugiwa si przynajmniej jednym jzykiem programowania
oraz budowa i stosowa bazy danych

MBM1A_U12

Potrafi zaprojektowa proste ukady mechaniczne, wykonujc niezbdne obliczenia
statyczne, kinematyczne, dynamiczne oraz wytrzymao!ciowe

MBM1A_U13

Potrafi dobra odpowiedni materia do wykonania elementów maszyn i urzdze oraz
narzdzi i przyrzdów obróbkowych

MBM1A_U14

Potrafi dobra wa!ciwe metody ksztatowania elementów maszyn, uwzgldniajc
wymagania zawarte w dokumentacji konstrukcyjnej

MBM1A_U15

Potrafi zaprojektowa proces technologiczny typowych elementów maszyn oraz monta"u
maszyn i urzdze, z uwzgldnieniem mo"liwo!ci technik komputerowych

MBM1A_U16

Potrafi dobra narzdzia i maszyny technologiczne niezbdne do wykonania typowych
elementów maszyn

MBM1A_U17

Potrafi formuowa elementarne zadania projektowe oraz konstruowa proste
urzdzenia mechaniczne, przyrzdy i narzdzia

MBM1A_U18

Potrafi sprawdzi poprawno! wykonania elementów maszyn, posugujc si aparatur
pomiarow, metrologi warsztatow i metodami szacowania bdów pomiarów

MBM1A_U19

Potrafi wykorzysta do formuowania i rozwizywania zada z zakresu mechaniki i
budowy maszyn metody analityczne oraz eksperymentalne, w tym pomiary i symulacje
komputerowe, interpretowa uzyskane wyniki i wyciga wnioski

MBM1A_U20

Potrafi projektowa i stosowa ukady i algorytmy sterownia maszynami oraz procesami
technologicznymi
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MBM1A_U21

Potrafi stosowa termodynamik do opisu zjawisk fizycznych i modelowania
matematycznego wymiany ciep!a w procesach technologicznych

MBM1A_U22

Potrafi dobiera i analizowa elektryczne uk!ady napdowe i uk!ady sterowania maszyn

MBM1A_U23

Ma przygotowanie niezbdne do pracy w "rodowisku przemys!owym, zw!aszcza w
przemy"le maszynowym, oraz zna zasady bezpiecze#stwa pracy

MBM1A_U24

Potrafi dokona wstpnej analizy ekonomicznej podejmowanych dzia!a# in$ynierskich,
potrafi zaplanowa proces produkcyjny i zarz%dza tym procesem

MBM1A_U25

Potrafi dokona krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i oceni istniej%ce
rozwi%zania techniczne w konstrukcji i technologii maszyn

MBM1A_U26

Potrafi  przy formu!owaniu i rozwi%zywaniu zada# obejmuj%cych konstruowanie
maszyn i projektowanie ich technologii  dostrzega ich aspekty pozatechniczne, w tym
ochrony "rodowiska przyrodniczego, ekonomiczne i prawne
Kompetencje spoeczne

MBM1A_K01

Rozumie potrzeb ci%g!ego kszta!cenia si (np. studia II-go stopnia, studia
podyplomowe, studiowanie literatury); potrafi zachci do kszta!cenia si inne osoby i
zorganizowa ich dokszta!canie

MBM1A_K02

Ma "wiadomo" pozatechnicznych skutków dzia!alno"ci in$yniera mechanika, w tym jej
wp!ywu na "rodowisko, co kszta!tuje du$e poczucie odpowiedzialno"ci za podejmowane
decyzje

MBM1A_K03

Ma poczucie odpowiedzialno"ci za wykonywan% prac; potrafi podporz%dkowa si
regu!om pracy obowi%zuj%cym w zespole i ma "wiadomo" odpowiedzialno"ci
spoczywaj%cej na osobie posiadaj%cej tytu! in$yniera

MBM1A_K04

Ma "wiadomo" znaczenia profesjonalizmu w pracy in$yniera mechanika i
przestrzegania zasad etyki zawodowej

MBM1A_K05

Ma "wiadomo" potrzeby my"lenia i dzia!ania w sposób przedsibiorczy

MBM1A_K06

Ma "wiadomo" spo!ecznej roli in$yniera mechanika, rozumie potrzeb formu!owania i
przekazywania, w sposób powszechnie zrozumia!y, spo!ecze#stwu informacji
dotycz%cych osi%gni techniki i innych aspektów dzia!alno"ci in$ynierskiej, posiada
umiejtno" pos!ugiwania si pojciami technicznymi

Gdzie:
MBM  ksztacenie w zakresie kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn
1  studia I stopnia
A  profil ogólnoakademicki
symbol po podkre!lniku:
W  kategoria wiedzy
U  kategoria umiej"tno!ci
K  kategoria kompetencji spoecznych
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu ksztacenia
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