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OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
na kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn” 

Studia II stopnia 
 
 
Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia:  

– uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w załączniku do ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  

– charakterystyki drugiego stopnia określone w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk 
drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji, w tym również umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich1 

i jest ujęty w trzech kategoriach: 

– kategoria wiedzy (W), która określa: 
– zakres i głębię (G) – kompletność perspektywy poznawczej i zależności, 
– kontekst (K) – uwarunkowania, skutki. 

– kategoria umiejętności (U), która określa: 
– w zakresie wykorzystania wiedzy (W) – rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania, 
– w zakresie komunikowania się (K) – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszech-

nianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym, 
– w zakresie organizacji pracy (O) – planowanie i pracę zespołową, 
– w zakresie uczenia się (U) – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób. 

– kategoria kompetencji społecznych (K) – która określa: 
– w zakresie ocen (K) – krytyczne podejście, 
– w zakresie odpowiedzialności (O) – wypełnianie zobowiązań społecznych i dzia-

łanie na rzecz interesu publicznego, 
– w odniesieniu do roli zawodowej (R) – niezależność i rozwój etosu. 

 
Objaśnienie oznaczeń: 
– w kolumnie symbol i numer efektu: 

– K – kierunkowe efekty uczenia się; 
– W, U, K (po podkreślniku) – kategoria – odpowiednio: wiedzy, umiejętności, 

kompetencji społecznych; 
– 01, 02, 03, ... – numer efektu uczenia się. 

– w kolumnie kod składnika opisu – Inż2_P7S_WG – kod składnika opisu charak-
terystyk drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziome 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

                                            
1
 dotyczy kierunków studiów, absolwentom których nadawany jest tytuł zawodowy: inż., mgr inż. 

2
 w przypadku kompetencji inżynierskich; 
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 WIEDZA Absolwent:  

K_W01 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów mate-
matyki, obejmujące elementy matematyki dyskretnej i stosowanej oraz metody 
optymalizacji, w tym metody matematyczne niezbędne do: 
1) opisu dynamiki złożonych układów mechanicznych, 
2) modelowania i obliczeń inżynierskich złożonych układów mechanicz-

nych z wykorzystaniem metod numerycznych.  

P7S_WG 

K_W02 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki, obejmującą podstawy 
fizyki kwantowej i fizykę ciała stałego w tym wiedzę niezbędną do zrozumie-
nia zjawisk fizycznych i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu mechaniki 
i budowy maszyn.  

P7S_WG 

K_W03 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu mechaniki 
analitycznej.  

P7S_WG 

K_W04 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu modelowania 
wspomagającego projektowanie maszyn.  

P7S_WG 

K_W05 Ma podbudowaną teoretycznie i zaawansowaną wiedzę z zakresu współ-
czesnych materiałów inżynierskich ich trendach rozwojowych i najistotniej-
szych nowych osiągnięciach.  

P7S_WG 

K_W06 Ma podbudowaną teoretycznie i pogłębioną wiedzę z zakresu zintegrowa-
nych systemów wytwarzania.  

P7S_WG 

K_W07 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z za-
kresu mechatroniki oraz modelowania układów mechanicznych. 

P7S_WG 

K_W08 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska 
oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi, 
stanowiące zaawansowaną wiedzę z zakresu grupy treści wybieralnych. 

P7S_WG 

K_W09 Zna i rozumie typowe technologie inżynierskie, ma orientację w obecnym sta-
nie oraz w zakresie głównych tendencji rozwojowych inżynierii mechanicznej. 

P7S_WG 

K_W10 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody, techniki, narzędzia i mate-
riały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu 
mechaniki i budowy maszyn. 

P7S_WG 

K_W11 Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, pojęcia 
i zasady z zakresu ochrony środowiska, własności przemysłowej, prawa autor-
skiego, zarządzania zasobami własności intelektualnej, umie korzystać z za-
sobów informacji patentowej. 

P7S_WK 

K_W12 Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przed-
siębiorczości (w tym indywidualnej przedsiębiorczości) z uwzględnieniem 
analizy ryzyka, wykorzystującej wiedzę z zakresu mechaniki i budowy maszyn. 

P7S_WK  
Inż_P7S_WK 

K_W13 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu międzydyscyplinarny charakter nauk 
inżynieryjno-technicznych, rozumie miejsce i znaczenie nauk społecznych 
i humanistycznych oraz ich relację do nauk inżynieryjno-technicznych.  

P7S_WG 

K_W14 Zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, 
obiektów i systemów technicznych stosowanych w inżynierii mechanicznej. 

Inż_P7S_WG 

K_W15 Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne uwarunkowania działalności 
inżyniera mechanika oraz zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  

P7S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI Absolwent:  

K_U01 Potrafi wykorzystywać posiadana wiedzę – formułować i rozwiązywać zło-
żone i nietypowe problemy z zakresu mechaniki i budowy maszyn poprzez 
właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywać ich 
oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji. 

P7S_UW 

K_U02 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne przy użyciu różnych 
technik (ustnych, pisemnych, wizualnych, technicznych, pracy w grupie) ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców i działać w środowisku krajowym 
i międzynarodowym. 

P7S_UK 
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K_U03 Potrafi prowadzić debatę związaną z upowszechnianiem wiedzy w środo-
wisku naukowym, związaną z inżynierią mechaniczną oraz omawiać pomysły 
i problemy w środowisku zawodowym, niezawodowym i międzynarodowym. 

P7S_UK 

K_U04 Potrafi innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach 
z zakresu mechaniki i budowy maszyn poprzez twórczą interpretację infor-
macji i prezentację opracowań.  

P7S_UK 

K_U05 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 
życie m.in. w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz 
ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

P7S_UU 

K_U06 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią.  

P7S_UK 

K_U07 Potrafi dobierać oraz posługiwać się metodami i narzędziami oraz mode-
lami matematycznymi, a także wykonywać symulacje komputerowe do reali-
zacji zadań złożonych i nietypowych w zakresie analizy i oceny działania 
elementów maszyn. 

P7S_UW 

K_U08 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary wielkości 
fizycznych (np. mechanicznych i elektrycznych) i symulacje komputerowe 
zmian wartości w funkcji przyjętych zmiennych, interpretować uzyskane 
wyniki i wyciągać wnioski.  

Inż_P7S_UW 

K_U09 Potrafi – przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich 
z zakresu mechaniki i budowy maszyn (obiektów, procesów i systemów) 
oraz ich rozwiązywaniu – wykorzystać metody analityczne, symulacyjne 
i eksperymentalne.  

Inż_P7S_UW 

K_U10 Potrafi – przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich 
oraz ich rozwiązywaniu – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatech-
niczne, w tym aspekty socjalne, zdrowotne, etyczne, środowiskowe, eko-
nomiczne i prawne.  

Inż_P7S_UW 

K_U11 Potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania syg-
nałów, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia 
sprzętowe i programowe. 

P7S_UW 

K_U12 Potrafi porównywać rozwiązania projektowe elementów i układów mecha-
nicznych i mechatronicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe.  

P7S_UW 

K_U13 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożli-
wiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy 
i układy mechaniczne. 

P7S_UW 

K_U14 Potrafi zaprojektować proces testowania elementów maszyn i prostych sys-
temów mechanicznych oraz – w przypadku wykrycia błędów – przeprowa-
dzić ich diagnozę.  

P7S_UW 

K_U15 Potrafi korzystać z kart katalogowych, norm przedmiotowych i not aplikacyj-
nych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanych urządzeń 
lub systemów mechanicznych. 

Inż_P7S_UW 

K_U16 Potrafi zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonać 
typowe, proste urządzenie, obiekt, system lub zrealizować proces w sys-
temie mechanicznym, używając odpowiednio dobranych metod, technik, 
narzędzi i materiałów. 

Inż_P7S_UW 

K_U17 Potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami 
badawczymi obejmującymi projektowanie elementów, układów i maszyn. 

P7S_UW 

K_U18 Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć 
(technik i technologii) w zakresie projektowania, konstruowania, wytwarzania 
i eksploatacji maszyn. 

P7S_UW 

K_U19 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do pracy w przedsiębiorstwach prze-
mysłowych oraz innych zajmujących się wytwarzaniem produktów, eksploata-
cją, projektowaniem i badaniami, i umie zastosować zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy związane z tą pracą.  

P7S_UW 

K_U20 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących 
rozwiązań technicznych, w szczególności urządzeń, obiektów, systemów, 
procesów i usług oraz oceniać te rozwiązania.  

Inż_P7S_UW 
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K_U21 Potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań 
technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn korzystając również 
z zasobów informacji patentowej.  

P7S_UW 

K_U22 Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań 
inżynierskich, charakterystycznych dla kierunku mechanika i budowa maszyn, 
w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne.  

P7S_UW 

K_U23 Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zło-
żonego zadania inżynierskiego, zawierającego również elementy nietypowe 
oraz proste problemy badawcze, charakterystycznego dla studiów na kie-
runku mechanika i budowa maszyn, w tym dostrzec ograniczenia tych metod 
i narzędzi; 

P7S_UW 

K_U24 Potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatech-
niczne – zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, zwią-
zane z zakresem mechaniki i budowy maszyn, oraz zrealizować ten projekt 
– co najmniej w części – używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym 
przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia.  

P7S_UW 

K_U25 Potrafi kierować pracą zespołu w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów 
oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmo-
wać wiodącą rolę w zespołach (moderatora), ma świadomość odpowiedzial-
ności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy 
w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. 

P7S_UO 

K_U26 Potrafi w pogłębionym stopniu identyfikować i interpretować podstawowe 
zjawiska i procesy społeczne, humanistyczne i prawne w zakresie dyscy-
pliny inżynieria mechaniczna.  

P7S_UW 

K_U27 Potrafi – przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich 
oraz ich rozwiązywaniu – dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej propo-
nowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich.  

Inż_P7S_UW 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Absolwent:  

K_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych 
i praktycznych a także zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności 
z samodzielnym rozwiązywaniem problemu. 

P7S_KK 

K_K02 Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizo-
wania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania 
na rzecz interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsię-
biorczy.  

P7S_KO 

K_K03 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnie-
niem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku 
zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad 
etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.  

P7S_KR 

 
 
 


