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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

a)

Nazwa kierunku studiów: mechanika i budowa maszyn.

b)

Poziom ksztacenia: studia II stopnia.

c)

Profil ksztacenia: ogólnoakademicki.

d)

Forma studiów: niestacjonarne.

e)

Tytu zawodowy uzyskiwany przez absolwenta, oraz ogólne informacje zwizane z programem
ksztacenia: magister in"ynier.

f)

Przyporzdkowanie do obszaru lub obszarów ksztacenia: obszar nauk technicznych.

g)

Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnosz si efekty ksztacenia: dziedzina
nauk technicznych w zakresie dyscyplin naukowych: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn.

h)

Wskazanie zwizku z misj Uczelni i strategi jej rozwoju:

i)

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$zkiem
wobec przysz#ych pokole%. Mechanika i Budowa Maszyn jest kierunkiem prowadzonym wy#$cznie
przez Wydzia# Mechaniczny Politechniki Lubelskiej. W obszarze dziedziny nauk technicznych
jednostka prowadz$ca posiada znacz$cy dorobek dydaktyczny i naukowy, a zakres kszta#cenia na
kierunku studiów pokrywa si& z dzia#alno!ci$ statutow$ jednostki. Gwarantuje to wysok$ jako!'
kszta#cenia oraz pozwala uzyska' przez studenta specjalistyczn$ wiedz&, umiej&tno!ci oraz
kompetencje.
Ogólne cele ksztacenia oraz mo%liwo#ci zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji ksztacenia
przez absolwentów studiów:
Absolwent posiada szczegó#ow$ i rozszerzon$ wiedz& z zakresu mechaniki i budowy maszyn, w tym
równie" wiedz& specjalistyczn$ z wybranych obszarów dziedziny nauk technicznych. Absolwent
posiada umiej&tno!ci pos#ugiwania si& zaawansowan$ wiedz$ z zakresu mechaniki, projektowania,
wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz posiada wiedz& w zakresie
technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagaj$cych
prace in"ynierskie, w tym: projektowanie, wytwarzanie, eksploatacj& maszyn i dobór materia#ów
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j)

inynierskich. Posiada równie wiedz z zakresu technologii proekologicznych i systemów
zintegrowanego zarzdzania rodowiskiem, bezpieczestwem i jakoci w procesach wytwórczych.
Absolwent jest przygotowany do: twórczej dziaalnoci w zakresie projektowania, wytwarzania i
eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w
przedsibiorstwach przemysowych oraz zarzdzania procesami technologicznymi; samodzielnego
prowadzenia bada w instytutach naukowo-badawczych; zarzdzania pracowniami projektowymi z
zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i
decyzji; samodzielnego prowadzenia dziaalnoci gospodarczej oraz podjcia studiów trzeciego
stopnia. Absolwent ma opanowan umiejtno! wspópracy z lud"mi, kierowania zespoami oraz
zarzdzania jednostkami przemysowymi i naukowo-badawczymi. Absolwent jest przygotowany do
pracy w: jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych; przedsibiorstwach
przemysu maszynowego i przemysów pokrewnych; instytutach naukowo-badawczych oraz
orodkach badawczo-rozwojowych; jednostkach zajmujcych si doradztwem i upowszechnianiem
wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inynierii wytwarzania.
Wymagania wstpne (oczekiwane kompetencje kandydata)  zwaszcza w przypadku studiów drugiego
stopnia:
Ukoczenie studiów pierwszego stopnia w zakresie kierunku mechanika i budowa maszyn lub
kierunku pokrewnego, który pozwala uzyska! kwalifikacje pierwszego stopnia studiów na kierunku
mechaniki i budowy maszyn oraz posiadanie kompetencji niezbdnych do kontynuowania ksztacenia
na studiach drugiego stopnia.
Ukoczenie studiów pierwszego stopnia, które nie zapewniy uzyskanie czci wymaganych
kompetencji, uprawnia do podjcia studiów drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa
maszyn pod warunkiem, e zostan uzupenione braki kompetencyjne poprzez zaliczenie zaj!, ale
tylko w wymiarze nieprzekraczajcym 30 punktów ECTS.

k)

l)

Wymagane kompetencje obejmuj w szczególnoci:
- wiedz z zakresu matematyki, umoliwiajc formuowanie i rozwizywanie prostych zada z
zakresu analizy, opisu i modelowania ukadów mechanicznych oraz wykonywania oblicze
podczas konstruowania maszyn i projektowania ich technologii, a take podstaw informatyki;
- wiedz z zakresu fizyki i chemii, umoliwiajc zrozumienie podstawowych zjawisk
wystpujcych w budowie maszyn;
- wiedz z zakresu mechaniki, niezbdn do zrozumienia funkcjonowania maszyn, materiaów
stosowanych w budowie maszyn oraz wytrzymaoci materiaów;
- wiedz z zakresu grafiki inynierskiej i konstruowania typowych elementów maszyn, z
wykorzystaniem technik komputerowych;
- wiedz z zakresu wytwarzania elementów maszyn, obejmujc obróbk ubytkow, obróbk
plastyczn, przetwórstwo tworzyw polimerowych, odlewnictwo i spawalnictwo, a take
projektowanie procesów technologicznych i maszyny technologiczne;
- wiedz z zakresu technik pomiarowych w budowie maszyn, a take podstaw eksploatacji maszyn;
- wiedz z zakresu podstaw sterowania i automatyki, a take termodynamiki i mechaniki pynów;
- wiedz z zakresu zarzdzania, ochrony wasnoci intelektualnej, prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej, prawnych uwarunkowa dziaalnoci inynierskiej i gospodarczej.
Zasady rekrutacji w przypadku studiów drugiego stopnia:
Rekrutacja odbywa si na warunkach i w trybie okrelonym przez uchwa Senatu Politechniki
Lubelskiej przyjt na dany rok akademicki  Zacznik 1.
Ró"nice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach ksztacenia
prowadzonych w Uczelni:
Program ksztacenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn pozwala na osigniecie celów i
efektów ksztacenia odnoszcych sie do dyscyplin naukowych mechanika i budowa i eksploatacja
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maszyn do których w zakresie osiganych celów i efektów ksztacenia nie odnosz sie inne programy
w Uczelni.

2
a)

EFEKTY KSZTA!CENIA
Tabela 1.
Efekty ksztacenia dla kierunku studiów II stopnia: mechanika i budowa maszyn

Opis efektów ksztacenia dla kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn
Poziom
ksztacenia:

Studia II stopnia

Profil
ksztacenia:

Ogólnoakademicki
Osoba posiadajca kwalifikacje II stopnia:
Wiedza

MBM2A_W01

MBM2A_W02
MBM2A_W03
MBM2A_W04

MBM2A_W05
MBM2A_W06
MBM2A_W07
MBM2A_W08
MBM2A_W09

MBM2A_W10

MBM2A_W11
MBM2A_W12
MBM2A_W13

ma rozszerzon i pog"bion wiedz" w zakresie niektórych dziaów matematyki,
niezb"dn do formuowania i rozwizywania zo#onych zada$ z zakresu:
1) opisu, analizy i modelowania ukadów mechanicznych,
2) wykonywania oblicze$ podczas konstruowania maszyn i projektowania ich
technologii.
ma rozszerzon i pog"bion wiedz" w zakresie niektórych dziaów fizyki,
obejmujc fizyk" ciaa staego, w tym wiedz" niezb"dn do zrozumienia zjawisk
fizycznych wyst"pujcych w budowie maszyn
ma rozszerzon, uporzdkowan i podbudowan teoretycznie wiedz" w zakresie
mechaniki ogólnej, mechaniki analitycznej, teorii drga$ oraz dynamiki maszyn
ma rozszerzona wiedz" w zakresie wytrzymaoci konstrukcji i numerycznych metod
obliczeniowych; ma podstawow wiedz" z zakresu wytrzymaoci struktur
kompozytowych
ma rozszerzon wiedz" w zakresie in#ynierii materiaowej, szczególnie w zakresie
fizycznej i chemicznej budowy oraz struktury nowoczesnych materiaów
in#ynierskich
ma rozszerzon wiedz" w zakresie zastosowa$ informatyki w mechanice i budowie
maszyn
ma rozszerzon wiedz" w zakresie technik pomiarowych, zwaszcza w zakresie
systemów pomiarowych
ma szczegóow i pog"bion wiedz" obejmujc wybrane zagadnienia w zakresie
konstrukcji i technologii maszyn
ma uporzdkowan i pog"bion wiedz" w zakresie optymalnego konstruowania
elementów maszyn, zespoów i mechanizmów, m. in. z uwzgl"dnieniem
wytrzymaoci zm"czeniowej i przy wykorzystaniu systemów CAD/MES
ma rozszerzon wiedz" w zakresie analizy i syntezy ukadów kinematycznych, teorii
maszyn oraz modelowania wspomagajcego projektowanie maszyn i procesów
technologicznych
ma rozszerzon wiedz" w zakresie wytwarzania elementów maszyn, obejmujc
zintegrowane systemy wytwarzania
ma rozszerzon wiedz" w zakresie podstaw eksploatacji, obejmujc teori"
niezawodnoci ukadów mechanicznych
orientuje si" w obecnym stanie, trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych
osigni"ciach z zakresu mechaniki i budowy maszyn
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Umiejtnoci

MBM2A_U01

MBM2A_U02

MBM2A_U03

MBM2A_U04
MBM2A_U05

MBM2A_U06

MBM2A_U07
MBM2A_U08
MBM2A_U09
MBM2A_U10
MBM2A_U11
MBM2A_U12

MBM2A_U13

MBM2A_U14
MBM2A_U15
MBM2A_U16
MBM2A_U17

MBM2A_U18

potrafi pozyskiwa informacje z literatury, baz danych i innych róde, take w
j!zyku angielskim lub innym j!zyku obcym uznawanym za j!zyk komunikacji
mi!dzynarodowej, w zakresie mechaniki i budowy maszyn, potrafi integrowa i
interpretowa uzyskane informacje, a take wyci"ga wnioski oraz formuowa
opinie wraz z ich wyczerpuj"cym uzasadnieniem
potrafi przygotowa dobrze udokumentowane opracowanie naukowe w j!zyku
polskim i krótkie doniesienie naukowe w j!zyku obcym z zakresu mechaniki i
budowy maszyn
potrafi przygotowa i przedstawi w j!zyku polskim i j!zyku obcym ustn"
prezentacj! dotycz"c" szczegóowych zagadnie# z zakresu mechaniki i budowy
maszyn
potrafi pracowa indywidualnie i w zespole, umie opracowa harmonogram prac
zapewniaj"cy dotrzymanie terminów, potrafi porozumiewa si! przy uyciu rónych
technik, take w j!zyku obcym
ma umiej!tno$ samoksztacenia, a tym samym podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, potrafi okre$li kierunki dalszego uczenia si!
potrafi posugiwa si! j!zykiem angielskim lub innym j!zykiem obcym uznawanym
za j!zyk komunikacji mi!dzynarodowej w stopniu wystarczaj"cym do
porozumiewania si! oraz czytania ze zrozumieniem katalogów, instrukcji urz"dze#
mechanicznych oraz literatury technicznej
potrafi zinterpretowa i opracowa dokumentacj! konstrukcyjn" maszyn i urz"dze#,
z wykorzystaniem programów grafiki komputerowej
potrafi posugiwa si! technikami informacyjno-komunikacyjnymi do realizacji
zada# inynierskich
potrafi sformuowa problem projektowy i zaprojektowa urz"dzenie mechaniczne,
wykonuj"c niezb!dne obliczenia i symulacje, w tym analiz! kosztów
potrafi dobra materiay do wytwarzania elementów maszyn z zastosowaniem metod
komputerowego wspomagania projektowania materiaowego
potrafi przeprowadzi analiz! ruchów zoonych ukadów mechanicznych, stosowa
równania mechaniki analitycznej, wyznacza odpowiedzi ukadów wynikaj"ce z
wymusze#
potrafi modelowa i oblicza zoone ukady mechaniczne z wykorzystaniem metod
numerycznych
potrafi podnosi efektywno$ systemów wytwarzania elementów maszyn poprzez
zastosowanie zintegrowanych systemów wytwarzania, dobieraj"c odpowiednie
narz!dzia i maszyny technologiczne oraz korzystaj"c z informatycznego
wspomagania procesów wytwarzania
potrafi formuowa i testowa hipotezy przy rozwi"zywaniu problemów
inynierskich i badawczych
potrafi oceni przydatno$ i moliwo$ wykorzystania nowych osi"gni! w
mechanice i budowie maszyn
potrafi konstruowa maszyny, przyrz"dy i narz!dzia, uywaj"c wa$ciwych metod i
technik
potrafi, korzystaj"c z komputerowych systemów pomiarowych, sprawdzi
poprawno$ wykonania elementów maszyn, a take dokona krytycznej analizy
istniej"cych rozwi"za# w budowie maszyn
potrafi posugiwa si! metodami analitycznymi, symulacyjnymi i
eksperymentalnymi przy rozwi"zywaniu zada# inynierskich z zakresu konstrukcji i
technologii maszyn
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MBM2A_U19

potrafi, posugujc si aparatur pomiarow, planowa i przeprowadza
eksperymenty, interpretowa uzyskane wyniki i wyciga wnioski
potrafi zaproponowa usprawnienia istniejcych rozwiza% w budowie maszyn

MBM2A_U20

MBM2A_U21
MBM2A_U22
MBM2A_U23
MBM2A_U24
MBM2A_U25

potrafi przeprowadza analizy funkcjonowania istniejcych rozwiza% technicznych
w zakresie budowy maszyn na podstawie zaprojektowanego systemu
informatycznego
ma przygotowanie niezbdne do pracy w $rodowisku przemysowym oraz zna zasady
bezpiecze%stwa pracy
potrafi dokona wstpnej analizy ekonomicznej podejmowanych dziaa%
in#ynierskich w zakresie budowy maszyn
potrafi dokona krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i oceni istniejce
rozwizania techniczne w konstrukcji i technologii maszyn
potrafi  przy formuowaniu i rozwizywaniu zada% obejmujcych konstruowanie
maszyn i projektowanie ich technologii  dostrzega ich aspekty pozatechniczne
Kompetencje spoeczne

MBM2A_K01

MBM2A_K02
MBM2A_K03
MBM2A_K04
MBM2A_K05
MBM2A_K06

rozumie potrzeb cigego ksztacenia si (np. studia doktoranckie, studia
podyplomowe, studiowanie literatury); potrafi zachci! do ksztacenia si inne osoby
i zorganizowa! ich doksztacanie
ma "wiadomo"! pozatechnicznych, w tym ekonomicznych, skutków dziaalno"ci
in#yniera mechanika oraz jej wpywu na "rodowisko, co ksztatuje du#e poczucie
odpowiedzialno"ci za podejmowane decyzje
ma poczucie odpowiedzialno"ci za wykonywan prac; potrafi podporzdkowa! si
reguom pracy obowizujcym w zespole
ma "wiadomo"! znaczenia profesjonalizmu w pracy in#yniera mechanika i
przestrzegania zasad etyki ogólnej i zawodowej
ma "wiadomo"! potrzeby my"lenia i dziaania w sposób kreatywny i przedsibiorczy
ma "wiadomo"! spoecznej roli in#yniera mechanika, rozumie potrzeb
formuowania i przekazywania, w sposób powszechnie zrozumiay, spoecze%stwu
informacji dotyczcych osigni! techniki i innych aspektów dziaalno"ci
in#ynierskiej, rozumie potrzeb uwzgldnienia ró#nych punktów widzenia

Gdzie:
MBM  ksztacenie w zakresie kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn
2  studia II stopnia
A  profil ogólnoakademicki
Symbol po podkre"lniku:
W  kategoria wiedzy
U  kategoria umiejtno"ci
K  kategoria kompetencji spoecznych
01, 02, 03 i kolejne  numer efektu ksztacenia
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