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CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI II STOPNIA 
NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI SPECJALISTYCZNE ABSOLWENTA 
 

Specjalność MASZYNY INŻYNIERYJNO - BUDOWLANE I DROGOWE 
wiedza specjalistyczna:  
Przygotowująca absolwentów, którzy będą zajmowali się 
eksploatacją, oraz organizacją pracy maszyn  
w przedsięwzięciach inżynieryjno-budowlanych i drogowych, a 
także innymi zagadnieniami (produkcja, remont itp.) związanymi 
z tymi maszynami. Program nauczania obejmuje podstawową 
wiedzę z zakresu budowy maszyn inżynieryjno - budowlanych  
i drogowych, charakterystyk technicznych tych maszyn, zasad 
ich eksploatacji, diagnostyki, i zasad organizacji pracy. Studenci 
zdobywają wiedzę specjalistyczną w zakresie nowoczesnych 
metod projektowania układów nośnych tych maszyn oraz ich 
układów napędowych i sterowania. 
umiejętności specjalistyczne: 
Zapoznanie się z budową maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych, zasadami ich 
projektowania oraz eksploatacji, oraz organizacji pracy podczas zajęć laboratoryjnych  
i ćwiczeń na uczelni, oraz podczas praktyk w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych. 
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są 
przygotowani do pracy: 

- na stanowiskach związanych z eksploatacją maszyn w przedsiębiorstwach budowlanych, 
budownictwa inżynieryjnego, budowy dróg i autostrad,  

- do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem, oraz 
obsługą i remontem maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych, 

- w instytutach branżowych, biurach projektowych oraz w zakładach produkujących tego typu 
maszyny, 

- naukowej w szkołach wyższych, wyższych szkołach zawodowych oraz szkołach średnich w 
zakresie prowadzenia zajęć z budowy i eksploatacji maszyn inżynieryjno-budowlanych i 
drogowych, 

- w organach administracji rządowej i samorządowej, szczególnie przy pracach związanych z 
zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. 

Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia. 
 
Specjalność MECHATRONIKA I DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA 
wiedza specjalistyczna: 
Zapewnia studentom gruntowną znajomość techniki 
motoryzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem 
znajomości nowoczesnych układów mechatronicznych 
stosowanych w samochodach oraz ich eksploatacji. Zakres 
przedmiotów obejmuje m.in. następującą problematykę: 
teorię ruchu pojazdów, teorię silników spalinowych, badania 
eksperymentalne i CAE, podstawy projektowania układów 
mechatronicznych, organizację i technologię napraw 
układów mechatronicznych, ekonomikę eksploatacji, 
organizację i projektowanie stacji diagnostycznych, systemy 
informatyczne w diagnostyce samochodów oraz 
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niezawodność układów mechatronicznych. 
 
umiejętności specjalistyczne: 
Ukierunkowane na wykształcenie pracowników produkcji i zaplecza obsługowo-naprawczego 
samochodów o gruntownej wiedzy odpowiadającej wyzwaniom współczesnej i przyszłej motoryzacji 
charakteryzującej się coraz większym nasyceniem nowoczesną elektroniką. Zarządzanie badaniami 
diagnostycznymi i wdrażanie systemów informatycznych w firmach branży motoryzacyjnej. 
Organizowanie i projektowanie stacji diagnostycznych samochodów. 
 
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są 
przygotowani do pracy:  

- w instytutach i ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu motoryzacyjnego; 
- w przedsiębiorstwach produkcji samochodów i ich zespołów, sieciach sprzedaży 

samochodów i ich zespołów; 
- zawodowej głównie w przedsiębiorstwach transportowych i stacjach diagnostycznych oraz w 

warsztatach naprawczych; 
- w wyższych uczelniach technicznych; 

Absolwenci przygotowani również do zarządzania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
w dziedzinach związanych z elektroniką samochodową oraz do podjęcia studiów III stopnia. 

 
Specjalność POJAZDY SAMOCHODOWE I SPECJALNE 
 
wiedza specjalistyczna:   
Zapewnia gruntowną znajomość techniki 
motoryzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem: 
budowy i działania układów i systemów pojazdów 
mechanicznych, mechaniki ruchu pojazdów 
mechanicznych, organizacji procesów wytwarzania i 
technologii napraw oraz badań eksperymentalnych 
pojazdów, diagnozowania pojazdów, techniki i 
organizacji transportu drogowego, ekonomiki 
eksploatacji pojazdów oraz rzeczoznawstwa 
samochodowego. 
 
 
umiejętności specjalistyczne: 
Umiejętność rozpoznawania oraz oceny cech użytkowych i jakości pojazdów, analiza ruchu 
samochodów i symulacja prostych sytuacji drogowych, prowadzenie badań pojazdów oraz ich 
zespołów, umiejętność racjonalnego doboru pojazdów do zadań transportowych i organizowania 
bezpiecznego transportu. Dysponują również umiejętnościami z zakresu: projektowania pojazdów i 
ich zespołów oraz obiektów zaplecza motoryzacji, stosowania techniki komputerowej oraz 
oprogramowania użytkowego w konstrukcji, badaniach i eksploatacji pojazdów. Specjalizacja 
następuje również poprzez realizację odpowiedniej tematyki pracy przejściowej i pracy dyplomowej. 

 
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są 
przygotowani do pracy: 

- na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych i serwisowych pojazdów 
mechanicznych,  

- w przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych,  
- w firmach związanych z motoryzacją (handel, wynajem, ubezpieczenia i likwidacja szkód 

komunikacyjnych, ruch drogowy)  
- w ośrodkach naukowo-badawczych.  

Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia. 
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Specjalność TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII MECHANICZNEJ 
 
wiedza specjalistyczna: 

Studenci nabywają rozszerzoną wiedzę teoretyczną w zakresie 
następujących działów inżynierskich: metoda elementów skończonych, 
podstawy teorii sprężystości i plastyczności, metody numeryczne w analizie 
konstrukcji, kody komputerowe do analiz inżynierskich CAE, modelowanie 
układów liniowych/nieliniowych fizycznie i geometrycznie, komputerowa 
symulacja zagadnień zmęczenia, sterowanie numeryczne obrabiarek, 
techniki eksperymentalne badania materiałów i konstrukcji, inżynierskie bazy 
danych.  
 
umiejętności specjalistyczne: 

Studenci nabywają zaawansowaną wiedzę praktyczną w zakresie 
następujących działów inżynierskich: modelowanie numeryczne i symulacja 
procesów statycznych i dynamicznych w konstrukcjach przy zastosowaniu 
wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich 
(CAE), modelowanie numeryczne zaawansowanych materiałów, symulacje 
MES stanu przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w złożonych 
konstrukcjach i układach mechanicznych przy zastosowaniu systemów CAE, 
techniki eksperymentalne pomiaru odkształceń, przemieszczeń i drgań, 
wspomagane komputerowo projektowanie konstrukcji, w tym dobór 
materiałów konstrukcyjnych. 

Wykształcenie przygotowuje specjalistów na poziomie magisterskim w 
zakresie komputerowego wspomagania modelowania, symulacji i 
projektowania konstrukcji, m.in. maszyn i układów mechanicznych. Absolwenci posiadają 
umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych i systemów obliczeniowych CAE 
do analizy konstrukcji na etapie projektowania, eksploatacji lub modernizacji konstrukcji. 
 
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są 
przygotowani pracy: 

- w uczelniach m.in. w zespołach obliczeniowo – projektowych, 
- w przedsiębiorstwach, jednostkach badawczych i biurach projektowych branż reprezentujących 

inżynierię mechaniczną  
Absolwenci przygotowani są do studiów III stopnia.  

 
 
Specjalność URZĄDZENIA I ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW NAFTOWYCH 
wiedza specjalistyczna:  
Wiedza specjalistyczna z zakresu technologii 
przeróbki ropy naftowej, właściwości i metod 
kontroli jakości paliw, olejów i smarów, 
organizacji i zarządzania ich transportem i 
dystrybucją na drodze od producenta, poprzez 
sieć baz i składów paliwowych, magazynów i 
stacji paliw, aż do znajomości budowy i 
eksploatacji konkretnych urządzeń technicznych, 
w których te produkty są użytkowane. 
 
umiejętności specjalistyczne: 
Uzyskanie kompleksowego wykształcenia 
odpowiadającego potrzebom dynamicznie rozwijającego się współczesnego rynku paliwowo - 
smarowniczego i związanej z nim logistyki. 
 
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są 
przygotowani do pracy:  

- zawodowej jako: kierowniczy personel techniczny w firmach krajowych i zagranicznych 
zajmujących się dystrybucją paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych, personel kierujący 
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gospodarką paliwowo – smarowniczą w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, 
transportowych, handlowych i usługowych;  

- zawodowej jako personel kierowniczy sieci stacji paliw oraz zakładów transportu paliw, 
personel kierowniczy baz paliw; 

- zawodowej, jako personel kierowniczy zajmujący się ochroną środowiska  
w przedsiębiorstwach transportujących, przechowujących i użytkowujących paliwa, oleje i 
smary, personel kierowniczy oddziałów analityczno – badawczych lub szkoleniowych 
przedsiębiorstw i firm zajmujących się logistyką produktów naftowych; 

- w ośrodkach badawczo – rozwojowych i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, w charakterze cywilnego personelu kierowniczego, personelu naukowo-
badawczego. 

Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia. 
 

 


