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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW 
 

Nazwa kierunku studiów: Automatyka i robotyka 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Czas trwania studiów (liczba 

semestrów) i łączna liczba godzin: 

Trzy semestry  

 2310 tryb stacjonarny 

 1720 tryb niestacjonarny 
Liczba punktów ECTS konieczna do 

ukończenia studiów na danym 

poziomie: 
299 

Tytuł zawodowy nadawany 

absolwentom: 
inżynier 

Dziedzina/-y nauki, do której/-ych 

przyporządkowany jest kierunek 

studiów: 
Dziedzina nauk techniczno - inżynieryjnych 

Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-

ych przyporządkowany jest kierunek 

studiów: 

 Automatyka, elektronika i elektrotechnika  

 Inżynieria mechaniczna  

W przypadku programu studiów dla 

kierunku przyporządkowanego do 

więcej niż jednej dyscypliny należy 

określić procentowy udział liczby 

punktów ECTS dla każdej  

z dyscyplin w łącznej liczbie punktów 

ECTS, ze wskazaniem dyscypliny 

wiodącej; 

 Automatyka, elektronika i elektrotechnika (68% 

punktów ECTS) – dyscyplina wiodąca  

 Inżynieria mechaniczna (32% punktów ECTS) 

Termin rozpoczęcia cyklu: 
Październik 2020/2021 

 

Wskazanie związku kierunku studiów 

ze strategią rozwoju PWSZ w Krośnie: 

Krośnieńska Uczelnia na bieżąco aktualizuje procesy 

organizacyjne oraz programy studiów, adaptując cykle 

dydaktyczne wszystkich kierunków i specjalności do 

aktualnych wymagań rynku pracy oraz do obowiązujących w 

Polsce i Europie regulacji prawnych. Strategia Uczelni 

zakłada pakiet działań, które mają na celu identyfikację i 

wsparcie edukacyjnych, gospodarczych, społecznych i 

kulturowych potrzeb rozwojowych miasta Krosna, jego 

najbliższego otoczenia, a także regionu podkarpackiego, 

mieszczących się w szerokiej strategii rozwoju kraju. 

Planowanie strategiczne Uczelni i realizacja jego celów jest 

spójne ze strategią rozwoju Województwa Podkarpackiego (na 

lata 2013-2020), uwzględnia potrzeby rozwojowe miasta 

Krosna i regionu, a także w szerokim pojęciu uwzględnia 

Długookresową Strategię Rozwoju Kraju 2030.  

Uruchomienie studiów I stopnia na kierunku Automatyka i 

robotyka bezpośrednio wpisuje się w tak zarysowaną strategię 

i misję Uczelni. Utworzenie nowego kierunku umożliwi 

dostęp do zawodu inżyniera  młodzieży z Krosna i okolic, 
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adekwatnie do zmieniających się uwarunkowań na rynku 

pracy, co przełoży się  z pewnością na wzrost jakości 

i poziomu życia oraz konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczości. Studia na kierunku Automatyka 

i robotyka będą pozwalały studentom rozwijać własne talenty 

i realizować pasje, a także przygotować ich do pracy 

zawodowej.  Kierunek Automatyka i robotyka w pełni wpisuje 

się również inteligentne specjalizacje przyjęte dla 

województwa podkarpackiego, o co dba także Uczelnia. 

Podkarpacie wyznaczyło trzy najważniejsze dla siebie obszary 

inteligentnych specjalizacji: lotnictwo i kosmonautykę, jakość 

życia, informację i telekomunikację (specjalizacja 

wspomagająca). Wszystkie trzy specjalizację potrzebują 

wysoko wykwalifikowanej kadry, zaopatrzonej w wiedzę, 

umiejętności i kompetencje na poziomie studiów z zakresu 

Automatyki robotyki. 

Zgodnie z założeniami strategii PWSZ w Krośnie, Uczelnia 

promuje kierunki studiów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju 

współczesnej nauki, techniki gospodarki regionu. Programy 

studiów, tworzone w oparciu o analizy rynku pracy, zawierają 

elementy sprzyjające koncepcji kształcenia ustawicznego, dają 

możliwość bezpośredniego reagowania na potrzeby społeczne i 

konkurencyjność rynku pracy. Analogicznie było w przypadku 

tworzenia programu kształcenia dla kierunku Automatyka i 

robotyka. Koncepcja programowa kierunku Automatyka i 

robotyka zakłada zdobycie przez absolwenta, w trakcie siedmiu 

semestralnych studiów inżynierskich, kompetencji 

zawodowych, pogłębionej wiedzy technicznej oraz umiejętności 

logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, w 

tym podejmowania wyważonych decyzji, trafnego 

wnioskowania, a także innowacyjnych inicjatyw w zakresie 

rozwiązywania złożonych zagadnień technicznych, w 

połączeniu z umiejętnością współpracy z ludźmi i przejmowaniu 

odpowiednich ról w zespole.  

Informacja na temat uwzględnienia w 

programie studiów potrzeb społeczno-

gospodarczych oraz zgodności 

zakładanych efektów uczenia się z 

tymi potrzebami: 

Krosno jest miastem o silnie rozwiniętej przedsiębiorczości. 

Działa w nim ponad 5 tyś. podmiotów gospodarczych. 

Dominujące branże to przemysł lotniczy, motoryzacyjny, 

naftowy, szklarski i meblarski. Dzięki realizowanemu przez 

miasto projektowi rozbudowy krośnieńskiego lotniska oraz 

uzbrojeniu terenów pod inwestycje w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, w Krośnie istnieją bardzo dobre warunki dla 

rozwoju przemysłu lotniczego oraz innych innowacyjnych 

przedsięwzięć.  

Analizy i konsultacje z otoczeniem społeczno- 

gospodarczym skłaniają do wniosku, że odpowiedni wydaje 

się wybór kierunku Automatyka i robotyka, który wpisuje się 

w istniejący na rynku pracy niedobór wykwalifikowanej 



6/145 

 

kadry mogącej działać  w zakładach przemysłowych 

dowolnej gałęzi gospodarki, gdzie realizowana jest 

modernizacja oraz wdrażane są procesy automatyzacji 

i robotyzacji. 

Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający dla 

absolwentów szkół wyższych. Śledząc dane statystyczne 

i komentarze do nich, można dostrzec zmieniające się 

uwarunkowania tego rynku, szczególnie związane z nowymi 

trendami zawodowymi. Analizy skłaniają do wniosku, że 

odpowiedni wydaje się wybór takiego kierunku, który 

wpisuje się w istniejącą lub wyłaniającą się tendencję na 

rynku pracy i na którym sprawdzają się najbardziej 

zaskakujące połączenia wiedzy i doświadczeń, z wielu 

dziedzin i dyscyplin naukowych czy zawodowych.  

Ogólne cele kształcenia oraz 

możliwości zatrudnienia, typowe 

miejsca pracy i możliwości 

kontynuacji kształcenia przez 

absolwentów: 

Inżynier ‒ absolwent kierunku Automatyka i robotyka ‒ 

zdobywając wykształcenie zarówno teoretyczne, jak i 

praktyczne, może pracować zarówno nad wdrożeniem produktu 

do użytku, jak i jego obsługą czy modernizacją. Działając w 

oparciu o zdobytą wiedzę, absolwent Automatyki i robotyki, 

może rozwijać produkty dotychczas wykorzystywane, 

dostosowując je do wymagań i oczekiwań współczesnych 

procesów produkcyjnych, projektować nowe rozwiązania, bądź 

nadzorować pracę już istniejących. Student na tym kierunku 

zdobędzie wiedzę z podstawowych zasad projektowania, 

obliczeń numerycznych, systemów sterowania 

i komunikacji pomiędzy urządzeniami. Pozna również 

podstawowe metody programowania 

i optymalizacji w celu zastosowania układów sterowania 

opartych o systemy mikroprocesorowe lub sterowniki PLC. 

Będzie miał do czynienia z zasadami nowoczesnego 

prototypowania z zastosowaniem komputerowych metod 

symulacyjnych. Absolwent Automatyki i robotyki zdobywając 

umiejętności pracy w grupie, będzie mógł brać czynny udział w 

procesie projektowania produktów, nadzoru ich pracy oraz 

późniejszych zmian 

w celu dostosowania do zapotrzebowania zmieniającego się 

rynku. Absolwent może podjąć pracę między innymi w firmach 

działających w branży gospodarki, opartej o systemy automatyki 

i robotyki, czy w firmach wymagających umiejętności 

programowania mikroprocesorów. Dodatkowo absolwent 

Automatyki i robotyki może podjąć pracę 

w ośrodkach badawczych, laboratoriach lub placówkach gdzie 

wdrażane są najnowsze technologie. Absolwent może również 

kontynuować edukację na studiach II stopnia. 

Informacja na temat uwzględnienia w 

programie studiów wniosków z analizy 

wyników monitoringu karier 

zawodowych studentów i 

absolwentów: 

Badanie losów absolwentów jest jednym z działań 

prowadzonych przez Biuro Karier PWSZ im. Stanisława 

Pigonia w Krośnie. System ankietyzacji polega na wypełnianiu 

przez absolwentów ankiety podstawowej oraz ankiety 

rozszerzonej. Ankieta podstawowa zawiera pytania dotyczące 

ukończonego kierunku studiów, specjalności, planów 
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edukacyjnych, planów indywidualnego rozwoju, planów 

zatrudnienia czy podjętej już pracy. Ankieta rozszerzona 

dotyczy podjętego zatrudnienia, jego przełożenia na ukończony 

kierunek studiów, zdobytej wiedzy i umiejętności, które 

absolwent bezpośrednio wykorzystuje w pracy zawodowej. 

Badanie jest realizowane za pomocą internetowego 

kwestionariusza ankiety. Sytuacja zawodowa absolwentów 

badana jest po roku, trzech oraz pięciu latach od złożenia 

egzaminu dyplomowego. Od roku akademickiego 2012/2013 

został opracowany system analizy losów absolwenta, który jest 

monitorowany przez Dział Studiów PWSZ w Krośnie. Biuro 

Karier posiada bazę danych absolwentów PWSZ w Krośnie, 

utworzoną na podstawie wypełnianych przez nich deklaracji. W 

styczniu 2013 roku wprowadzony został internetowy system 

ankietyzacji. W badaniu biorą udział absolwenci na podstawie 

deklaracji dostarczanej  

w momencie składania dokumentów niezbędnych do 

przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.  
Informacja na temat uwzględnienia w 

programie studiów wymagań i zaleceń 

komisji akredytacyjnych,  

w szczególności Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej: 

Nie dotyczy 

Informacja na temat uwzględnienia w 

programie studiów przykładów 

dobrych praktyk: 

Dorą praktyką kierunku jest współpraca z interesariuszami 

zewnętrznymi przy kształtowaniu kierunku. Utrzymuje się silne 

formalne i nieformalne relacje z interesariuszami zewnętrznymi 

pozwalające na kształtowanie koncepcji kształcenia oraz 

lokowanie oferty kształcenia na rynku regionalnym. 

Informacja na temat współdziałania w 

zakresie przygotowania programu 

studiów z interesariuszami 

zewnętrznymi: 

Analiza zgodności zakładanych efektów uczenia 

z potrzebami rynku pracy dokonana została na podstawie: 

 opinii interesariuszy zewnętrznych – m.in. członków 

Rady Instytutu Politechnicznego; 

 instytucji publicznych; 

 licznych spotkań i konsultacji z przedstawicielami 

lokalnego rynku pracy; 

 opinii i sugestii płynących od studentów; 

 analizy opinii absolwentów w ramach programu 

monitorowania karier absolwentów. 

 

Opis kompetencji oczekiwanych od 

kandydata ubiegającego się o przyjęcie 

na studia: 

Rekrutacja na kierunek Automatyka i robotyka przeprowadzona 

zostanie na podstawie konkursu świadectw maturalnych. 

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia w danym roku 

akademickim określa Uchwała Senatu. 

Kierunek Automatyka i robotyka (studia I stopnia 

stacjonarne i niestacjonarne): 

- Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z 

uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych.  

- Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw 

obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka 

polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo 
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informatyki.  

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na 

studia ubiegać się mogą laureaci 

i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady 

matematycznej, fizycznej, informatycznej, wiedzy technicznej. 

 

 

 



2. OPIS ZAKŁADANYCH KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Tabela odniesień kierunkowych efektów uczenia się [KEU] do charakterystyk efektów uczenia się [CEU] 

Nazwa kierunku studiów: automatyka i robotyka 

Dziedzina/-y nauki: nauki inżynieryjno-techniczne 

Dyscyplina/-y nauki :automatyka, elektronika i elektrotechnika (dyscyplina wiodąca) oraz inżynieria mechaniczna 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia, 6 poziom PRK 

Profil studiów: praktyczny 

Tytuł zawodowy: inżynier 
Opis zakładanych kierunkowych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu uwzględnia efekty uczenia się zdefiniowane w postaci uniwersalnych 

charakterystyk poziomów 6 i 7 pierwszego stopnia typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego określone w załączniku do ustawy z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2153)oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

14listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. poz. 2218) 

Symbol efektu 

uczenia się 
dla kierunku 

studiów [KEU] 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku automatyka 

i robotyka, w kategorii: 

Odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się [CEU]:  

pierwszego 

stopnia  

drugiego stopnia 

Efekty z części I  Efekty dla kwalifikacji 

obejmujące 
kompetencje inżynierskie 

(rozwinięcie opisów 

zawartych w części I) 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie: 
K_W01 w zaawansowanym stopniu podstawową wiedzę matematyczną 

w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania prostych zagadnień 

związanych z automatyką i robotyką  

P6U_W P6S_WG_2.2 
P6S_WG_2.8 

- 

K_W02 w zaawansowanym stopniu wybrane prawa i zjawiska fizyczne, chemiczne oraz 

metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące 

podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin związanych z automatyką i 

robotyką  

P6U_W P6S_WG_2.2 
P6S_WG_2.8 

- 

K_W03 w zaawansowanym stopniu budowę i zasady działania komponentów 

i systemów związanych z automatyką i robotyką, w tym teorie, metody 

i złożone zależności między nimi i ich zastosowanie praktyczne 

w działalności zawodowej 

P6U_W P6S_WG_2.2 
P6S_WG_2.8 

- 

K_W04 w zaawansowanym stopniu zasady, metody i techniki programowania oraz 

zasady tworzenia oprogramowania komputerów, programowania urządzeń lub 

sterowników wykorzystujących mikroprocesory albo elementy lub układy 

programowalne, specyficznych dla automatyki 

i robotyki, a także organizację pracy systemów wykorzystujących komputery 

P6U_W P6S_WG_2.2 
P6S_WG_2.8 

- 
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lub te urządzenia, oraz ich zastosowanie praktyczne 

w działalności zawodowej 

K_W05 w zaawansowanym stopniu podstawowe metody podejmowania decyzji oraz 

metody i techniki projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów regulacji 

automatycznej, zastosowania komputerów do sterowania i monitorowania 

systemów produkcyjnych oraz zastosowanie praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej 

P6U_W P6S_WG_2.2 
P6S_WG_2.8 

- 

K_W06 w zaawansowanym stopniu podstawową wiedzę w zakresie metrologii, 

systemów pomiarowych, mechaniki i wytrzymałości materiałów, w tym wiedzę 

dotyczącą przyrządów pomiarowych analogowych i cyfrowych, urządzeń 

wskazujących i rejestrujących, ponadto podstawy wytrzymałości materiałów - 

analizy statycznej oraz kinematyki 

i dynamiki układu punktów materialnych i bryły sztywnej oraz wiedzę 

dotyczącą elementów teorii stanu naprężenia i odkształcenia, układów liniowo-

sprężystych oraz wytrzymałości zmęczeniowej 

P6U_W P6S_WG_2.8 - 

K_W07 w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia stanowiące wiedzę 

szczegółową w zakresie automatyki, w tym wiedzę dotyczącą rodzajów 

i struktur układów sterowania, elementów układów regulacji oraz ich modeli i 

analizy, a także ich zastosowanie praktyczne w działalności zawodowej 

P6U_W P6S_WG_2.2 
 

- 

K_W08 w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia stanowiące wiedzę 

szczegółową w zakresie robotyki, w tym wiedzę dotyczącą rodzajów 

i elementów składowych robotów, sterowania i podstaw programowania 

robotów, a także ich zastosowanie praktyczne w działalności zawodowej 

P6U_W P6S_WG_2.2 
 

- 

K_W09 w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia stanowiące wiedzę 

szczegółową w zakresie elektrotechniki i elektroniki, w tym zna podstawy 

miernictwa i teorii obwodów, rozumie istotę działania elektronicznych układów 

analogowych i cyfrowych oraz przetworników energoelektronicznych, a także 

ich zastosowanie praktyczne 

w działalności zawodowej 

P6U_W P6S_WG_2.2 
 

- 

K_W10 w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia stanowiące wiedzę 

szczegółową w zakresie sygnałów i systemów dynamicznych, w tym zna 

metody przetwarzania i transmisji sygnałów oraz zna sposoby opisywania 

liniowych układów dynamicznych  

P6U_W P6S_WG_2.2 
 

- 

K_W11 w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia stanowiące wiedzę 

szczegółową w zakresie automatyki przemysłowej lub zastosowania 

komputerowych systemów w automatyce i robotyce 

P6U_W P6S_WG_2.2 
 

- 

K_W12 podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów 

i systemów technicznych specyficznych dla automatyki i robotyki  

P6U_W P6S_WG_2.2 
P6S_WG_2.8 

P6S_WG_INŻ 

K_W13 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz podstawowe P6U_W P6S_WK_2.2 - 
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ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań 

związanych z automatyka i robotyką, w tym podstawowe pojęcia 

i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego  

P6S_WK_2.8 

K_W14 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych, form 

indywidualnej przedsiębiorczości i prowadzenia przedsięwzięć związanych z 

automatyką i robotyką 

P6U_W P6S_WK_2.2 
P6S_WK_2.8 

P6S_WK_INŻ 

K_W15 posiada znajomość struktur gramatycznych oraz obszarów leksykalnych 

niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym w zakresie języka 

ogólnego oraz specjalistycznego związanego z automatyką i robotyką  

P6U_W P6S_WK_2.2 
P6S_WK_2.8 

- 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 
K_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać 

złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania związane 

z automatyką i robotyką w warunkach zmiennych i nie w pełni 

przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł i informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji 

P6U_U P6S_UW_2.2 

P6S_UW_2.8 
- 

K_U02 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać 
złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania związane 

z automatyką i robotyką w warunkach zmiennych i nie w pełni 

przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod 

i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

P6U_U P6S_UW_2.2 

P6S_UW_2.8 
- 

K_U03 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać 
problemy, także nietypowe oraz innowacyjnie wykonywać zadania typowe dla 

działalności zawodowej związanej z automatyką i robotyką 

P6U_U P6S_UW_2.2 

P6S_UW_2.8 
- 

K_U04 zaplanować i przeprowadzić eksperymenty, w tym pomiary i symulacje 

komputerowe, związane z automatyzacją i robotyzacją oraz interpretować 

uzyskane wyniki i poprawnie formułować wnioski na ich podstawie 

P6U_U P6S_UW_2.2 

P6S_UW_2.8 
P6S_UW_INŻ 

K_U05 przy identyfikacji, formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich 

o charakterze projektowym z zakresu automatyki i robotyki, wykorzystać 

metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne 

z uwzględnieniem nowych osiągnięć z zakresu automatyzacji i robotyzacji, oraz 

potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe, uwzględniające także aspekty 

pozatechniczne, w tym etyczne i dokonać wstępnej oceny ekonomicznej 

proponowanych działań i rozwiązań inżynierskich 

P6U_U P6S_UW_2.2 

P6S_UW_2.8 
P6S_UW_INŻ 

K_U06 wykonać krytyczną analizę sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań 

technicznych i procesowych z zakresu automatyki i robotyki oraz dokonać 

oceny tych rozwiązań 

P6U_U P6S_UW_2.2 

P6S_UW_2.8 
P6S_UW_INŻ 

K_U07 zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonać typowe dla 

kierunku automatyka i robotyka proste urządzenia, obiekty, systemy lub 

P6U_U P6S_UW_2.2 

P6S_UW_2.8 
P6S_UW_INŻ 
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zrealizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi 

i materiałów 
K_U08 rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze 

standardów i norm inżynierskich oraz stosowania technologii właściwych dla 

kierunku automatyka i robotyka, wykorzystując doświadczenie zdobyte w 

środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską  

P6U_U P6S_UW_2.2 

P6S_UW_2.8 
P6S_UW_INŻ 

K_U09 wykorzystywać zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością 

inżynierską doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i 

systemów typowych dla kierunku automatyka 

i robotyka 

P6U_U P6S_UW_2.2 

P6S_UW_2.8 
P6S_UW_INŻ 

K_U10 stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące 

w środowisku przemysłowym  
P6U_U P6S_UW_2.2 

P6S_UW_2.8 
- 

K_U11 komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii 

z zakresu automatyki i robotyki 
P6U_U P6S_UK_2.2 

P6S_UK_2.8 

- 

K_U12 brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie 
i stanowiska, uzasadniać swoje stanowisko oraz dyskutować o nich 

P6U_U P6S_UK_2.2 

P6S_UK_2.8 
- 

K_U13 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6U_U P6S_UK_2.2 

P6S_UK_2.8 
- 

K_U14 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole P6U_U P6S_UO_2.2 

P6S_UO_2.8 

- 

K_U15 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym także o 

charakterze interdyscyplinarnym 
P6U_U P6S_UO_2.2 

P6S_UO_2.8 
- 

K_U16 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie P6U_U P6S_UU_2.2 

P6S_UU_2.8 

- 

KOMPETENCJESPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 
K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P6U_K P6S_KK - 
K_K02 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów 
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P6U_K P6S_KK - 

K_K03 wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na 

rzecz środowiska społecznego 
P6U_K P6S_KO - 

K_K04 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego P6U_K P6S_KO - 
K_K05 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6U_K P6S_KO - 
K_K06 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki 

zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości 

o dorobek i tradycje zawodu 

P6U_K P6S_KR - 
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… 2.2. – efekty w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika 

… 2.8. – efekty w dyscyplinie inżynieria mechaniczna 
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3. PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2024 – STUDIA INŻYNIERSKIE 

Tryb stacjonarny 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 

Egz 
po 

sem/ 
zalicz 

Rok I  Rok II   Rok III   Rok IV 

Suma 
godzin 

Suma 
ECTS 

sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 

W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS 

godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma 

A Moduł zajęć ogólnych         285 15 

1 Technologia 
informacyjna Z           15 L 1                                         15 1 

2 Ochrona własności 
przemysłowej Z                         15     1                         15 1 

3 Lektorat języka obcego 4E   30 Le 2   30 Le 2   30 Le 2   30 Le 2                         120 8 

4 Wychowanie fizyczne Z   30 P 0   30 P 0                                         60 0 

5 Ergonomia i BHP Z                                                 15 15 Pr 2 30 2 

6 Wprowadzenie do 
studiowania Z 15     1                                                 15 1 

7 Wykłady tematyczne Z 15     1                                                 15 1 

8 Przedsiębiorczość Z                                 5 10 Pr 1                 15 1 

B Moduł zajęć podstawowych          555 46 

1 Algebra liniowa Z 15 30 A 5                                                 45 5 

2 Analiza matematyczna 1E 60 60 A 10                                                 120 10 

3 
Równania różniczkowe i 

przekształcenia calkowe 2E         15 30 A 4                                         45 4 

4 
Probabilistyka i 

statystyka matematyczna Z                         15 30 A 3                         45 3 

5 Fizyka 2E         15 
15 A 

4                                         45 4 
15 L 

6 
Mechanika i 
wytrzymałość materiałów 3E                 30 

15 A 
5                                 60 5 

15 L 

7 Informatyka 1E 15 30 L 5                                                 45 5 

8 Chemia Z         15 15 L 2                                         30 2 

9 Podstawy konstrukcji z 
grafiką inżynierską Z 15 30 Pr 3                                                 45 3 

10 Zarządzanie 
środowiskiem i ekologia Z 

    
                        15 15 Pr 2                 30 2 

11 Metrologia i systemy 
pomiarowe Z 15 30 L 3                                                 45 3 

C Moduł zajęć kierunkowych         990 95 

1 Automatyka 3E                 30 45 Pr 6                                 75 6 

2 Robotyka 3E                 30 30 Pr 6                               60 6 

3 Elektrotechnika 2E 
        

30 
15 A 

6         
    

                            
75 6 

        30 L                             

4 Elektronika 4E               15 30 L 4                                 45 4 

5 Technika cyfrowa / 
Digital Technique Z                     15 30 L 3                         45 3 

6 Metody numeryczne i 
symulacja Z         15 30 L 3                                       45 3 

7 
Systemy i sterowniki 

mikroprocesorowe Z                         15 30 L 3                         45 3 

8 
Sieci komputerowe i 
bazy danych Z                 15 30 L 3                               45 3 

9 
Techniki i języki 
programowania Z         15 30 L 3                                       45 3 
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10 
Programowanie 

obiektowe / Object -
oriented programming 

Z                               15 30 L 3                 45 3 

11 
Systemy operacyjne w 

automatyce / Operating 
System 

Z                         15 30 L 3                         45 3 

12 
Komputerowe systemy 

wspomagania decyzji Z                               15 30 Pr 4                 45 4 

13 

Programowanie 
sterowników PLC i 
regulatorów 

przemysłowych 

4E                         15 45 L 6                     60 6 

14 Zautomatyzowane 
systemy wytwarzania Z                                         15 30 Pr 3         45 3 

15 
Napędy w automatyce i 
robotyce 4E                         15 30 Pr 4                         45 4 

16 Programowanie w 
Matlabie Z           30 L 2                                         30 2 

17 Systemy  sterowania  5E                 15 30 Pr 4                 
    

            45 4 

18 Inżynieria procesów 
produkcyjnych Z                                 15 30 Pr 4                 45 4 

19 
Modelowanie sytemów 

dynamicznych 6E                                         15 30 Pr 4         45 4 

20 
Seminarium i 

przygotowanie pracy 
dyplomowej 

7E                                           30 S 3   30 S 18 60 21 

D Grupa przedmiotów do wyboru:  

D1 w zakresie automatyka przemysłowa 390 32 

1 Automatyzacja procesów 5E                                 15 45 Pr 6                 60 6 

2 Wizualizacja procesów 
produkcyjnych Z                                                 15 30 Pr 4 45 4 

3 
Automatyka w 

budynkach inteligentnych Z                                 15 45 Pr 4                 60 4 

4 
Eksplatacja i diagnostyka 
systemów i urządzeń 

produkcyjnych 
6E                                         30 30 L 5         60 5 

5 
Systemy zarządzania 
produkcją Z                                         15 30 Pr 3         45 3 

6 Systemy wbudowane w 
automatyce Z                                 15 30 L 3                 45 3 

7 Industrial automation Z                                                 15 15 Pr 4 30 4 

8 
Projekt inżynierski w 

automatyce Z                                           45 Pr 3         45 3 

D2 w zakresie komputerowe systemy w automatyce i robotyce 390 32 

1 Programowanie robotów 
mobilnych 5E                                 15 45 L 6                 60 6 

2 Mechatronika i szybkie 
prototypowanie  Z                                 15 45 L 4                 60 4 

3 Systemy wizyjne Z                                         15 30 Pr 3         45 3 

4 Sterowanie produkcją 6E                                         30 30 Pr 5         60 5 

5 
Metody sztucznej 

inteligencji Z                                 15 30 L 3                 45 3 

6 
Prototypowanie 

konstrukcji w technice 3D 
i CNC 

Z                                                 15 30 Pr 4 45 4 

7 Industrial robotics Z                                                 15 15 Pr 4 30 4 

8 Projekt inżynierski w 
robotyce Z                                           45 Pr 3         45 3 

D3 w zakresie praktyk zawodowych: 24 tyg. 36 

1 Praktyka zawodowa cz.1 Z         8 tygodni 12                                         8 tyg. 12 

2 Praktyka zawodowa cz. 2 Z                         8 tygodni 12                         8 tyg. 12 

3 Praktyka zawodowa cz. 3 Z                                         8 tygodni 12         8 tyg. 12 

E Grupa przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych  90 5 

1 Zarządzanie projektami Z                                 15 15 Pr 2                 30 2 

2 
Elementy kultury 

współczesnej Z                                   30 A 1                 30 1 

3 
Systemy jakości w 
przedsiębiorstwie Z           

  
                                    15 15 Pr 2 30 2 

Suma    150 240   30 105 285   39 135 225   30 105 225   37 125 280   30 75 195   33 60 105   30 2310 229 

Ogółem   390 390 360 330 405 270 165 2310 229 
W - wykład, A - ćwiczenia audytoryjne, L - ćwiczenia laboratoryjne, P - ćwiczenia praktyczne, Pr - ćwiczenia projektowe, Wa - warsztaty, S - seminarium, Le - 
lektorat                             
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Tryb niestacjonarny 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 

Egz 
po 

sem/ 
zalicz 

Rok I  Rok II   Rok III   Rok IV 

Suma 
godzin 

Suma 
ECTS 

sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 

W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS 
godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma 

A Moduł zajęć ogólnych         280 15 

1 
Technologia 
informacyjna 

Z           15 L 1                                         15 1 

2 
Ochrona 
własności 
przemysłowej 

Z                         15     1                         15 1 

3 
Lektorat języka 
obcego 

4E   30 Le 2   30 Le 2   30 Le 2   30 Le 2                         120 8 

4 
Wychowanie 
fizyczne 

Z   30 P 0   30 P 0                                         60 0 

5 Ergonomia i BHP Z                                                 15 15 Pr 2 30 2 

6 
Wprowadzenie do 
studiowania 

Z 15     1                                                 15 1 

7 
Wykłady 
tematyczne 

Z 10     1                                                 10 1 

8 Przedsiębiorczość Z                                 5 10 Pr 1                 15 1 

B Moduł zajęć podstawowych          415 46 

1 Algebra liniowa Z 10 20 A 5                                                 30 5 

2 
Analiza 
matematyczna 

1E 45 45 A 10                                                 90 10 

3 

Równania 
różniczkowe i 
przekształcenia 
całkowe 

2E         10 20 A 4                                         30 4 

4 
Probabilistyka i 
statystyka 
matematyczna 

Z                         10 20 A 3                         30 3 

5 Fizyka 2E         10 
15 A 

4                                         40 4 
15 L 

6 
Mechanika i 
wytrzymałość 
materiałów 

3E                 15 
15 A 

5                                 45 5 
15 L 

7 Informatyka 1E 10 20 L 5                                                 30 5 

8 Chemia Z         15 15 L 2                                         30 2 

9 

Podstawy 
konstrukcji z 
grafiką 
inżynierską 

Z 10 20 Pr 3                                                 30 3 

10 
Zarządzanie 
środowiskiem i 
ekologia 

Z 
        

                        15 15 Pr 2                 30 2 

11 
Metrologia i 
systemy 
pomiarowe 

Z 10 20 L 3                                                 30 3 

C Moduł zajęć kierunkowych         705 95 

1 Automatyka  3E                 30 30 Pr 6                                 60 6 

2 Robotyka 3E                 30 30 Pr 6                                 60 6 

3 Elektrotechnika 2E         15 
15 A 

6         
    

                            
45 6 

15 L                             

4 Elektronika 4E         
    

    10 20 L 4                                 30 4 

5 
Technika cyfrowa 
/ Digital 

Z                 
        

10 20 L 3                         30 3 
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Technique 

6 
Metody 
numeryczne i 
symulacja 

Z         10 20 L 3 
    

                                    30 3 

7 
Systemy i 
sterowniki 
mikroprocesorowe 

Z                         10 20 L 3                         30 3 

8 
Sieci 
komputerowe i 
bazy danych 

Z                 10 20 L 3 
    

                            30 3 

9 
Techniki i języki 
programowania 

Z         10 20 L 3         
    

                            30 3 

10 

Programowanie 
obiektowe / 
Object -oriented 
programming 

Z                         

    

    10 20 L 3                 30 3 

11 

Systemy 
operacyjne w 
automatyce / 
Operating System 
in automatic 

Z                         10 20 L 3                         30 3 

12 

Komputerowe 
systemy 
wspomagania 
decyzji 

Z                 

    

            10 20 Pr 4                 30 4 

13 

Programowanie 
sterowników PLC 
i regulatorów 
przemysłowych 

4E                         10 20 L 6 

        

                30 6 

14 
Zautomatyzowane 
systemy 
wytwarzania 

Z                                         10 20 Pr 3         30 3 

15 
Napędy w 
automatyce i 
robotyce 

4E                         10 20 Pr 4         
    

            30 4 

16 
Programowanie w 
Matlabie 

Z           30 L 2                         
    

            30 2 

17 
Systemy 
sterowania  

5E                 10 20 Pr 4                 
    

            30 4 

18 
Inżynieria 
procesów 
produkcyjnych 

Z                                 10 20 Pr 4 
    

            30 4 

19 
Modelowanie 
systemów 
dynamicznych 

6E                                         10 20 Pr 4         30 4 

20 
Seminarium i 
przygotowanie 
pracy dyplomowej 

7E                                           30 S 3   30 S 18 60 21 

D Grupa przedmiotów do wyboru:  

D1 w zakresie automatyka przemysłowa 245 32 

1 
Automatyzacja 
procesów 

5E                                 10 20 Pr 6                 30 6 

2 
Wizualizacja 
procesów 
produkcyjnych 

Z                                 
        

        10 20 Pr 4 30 4 

3 
Automatyka w 
budynkach 
inteligentnych 

Z                                 10 20 Pr 4                 30 4 

4 

Eksplatacja i 
diagnostyka 
systemów i 
urządzeń 
produkcyjnych 

6E                                         10 20 L 5         30 5 

5 
Systemy 
zarządzania 
produkcją 

Z                                         10 20 Pr 3         30 3 

6 
Systemy 
wbudowane w 
automatyce 

Z                                 10 20 L 3                 30 3 
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7 
Industrial 
automation 

Z                                                 10 10 Pr 4 20 4 

8 
Projekt inżynierski 
w automatyce 

Z                                           45 Pr 3         45 3 

D2 w zakresie komputerowe systemy w automatyce i robotyce 245 27 

1 
Programowanie 
robotów 
mobilnych 

5E                                 10 20 L 6                 30 6 

2 
Mechatronika i 
szybkie 
prototypowanie  

Z                                 10 20 L 4                 30 4 

3 Systemy wizyjne Z                                         10 20 Pr 3         30 3 

4 
Sterowanie 
produkcją 

6E                                         10 20 Pr 
 

        30 0 

5 
Metody sztucznej 
inteligencji 

Z                                 10 20 L 3                 30 3 

6 

Prototypowanie 
konstrukcji w 
technice 3D i 
CNC 

Z                                                 10 20 Pr 4 30 4 

7 Industrial robotics Z                                                 10 10 Pr 4 20 4 

8 
Projekt inżynierski 
w robotyce 

Z                                           45 Pr 3         45 3 

D3 w zakresie praktyk zawodowych: 24 tyg. 36 

1 
Praktyka 
zawodowa cz.1 

Z         8 tygodni 12                                     
    

8 tyg. 12 

2 
Praktyka 
zawodowa cz. 2 

Z                         8 tygodni 12                         8 tyg. 12 

3 
Praktyka 
zawodowa cz. 3 

Z                                         8 tygodni 12         8 tyg. 12 

E Grupa przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych  75 5 

1 
Zarządzanie 
projektami 

Z                                 15 15 Pr 2                 30 2 

2 
Elementy kultury 
współczesnej 

Z   
  

      
  

                      15 A 1                 15 1 

3 
Systemy jakości w 
przedsiębiorstwie 

Z           
  

                                    15 15 Pr 2 30 2 

Suma    110 185   30 70 240   39 105 180   30 75 150   37 95 175   30 40 155   33 50 90   30 1720 229 

Ogółem   295 310 285 225 270 195 140 1720 229 

W - wykład, A - ćwiczenia audytoryjne, L - ćwiczenia laboratoryjne, P - ćwiczenia praktyczne, Pr - ćwiczenia projektowe, Wa - warsztaty, S - seminarium, Le - lektorat                     
 

 
 

 



4. KARTY PRZEDMIOTÓW 
A. MODUŁ ZAJĘĆ OGÓLNYCH 

A1. Technologia informacyjna 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Technologia informacyjna, A1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Information technology 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia, 6 poziom PRK 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 2 

Koordynator przedmiotu: Dr inż. Agnieszka Kubacka 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z podstawami informatyki, wiedzy dotyczącej sprzętu 

(hardware) i oprogramowania (software). 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: ćw. lab. -  15 h 

niestacjonarne: ćw. lab. - 15 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

A1_W01 

 

omawia wybrane elementy (hardware+software) dotyczące 

obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego 

K_W04 

 

ćw. 

 

wykonanie 

zadania 

A1_W02 

 

zna przydatności obsługi podstawowej gamy 

oprogramowania biurowego dla potrzeb funkcjonowania w 

pracy zawodowej 

K_W04 

 

ćw. 

 

wykonanie 

zadania 

A1_U01 

 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury (w tym on-line) 

oraz innych właściwie dobranych źródeł, również 

w języku angielskim lub innym języku obcym 

 

K_U01 ćw. 

 

wykonanie 

zadania 

A1_U02 

 

potrafi wybrać i wykorzystać odpowiednie narzędzia 

informatyczne (system operacyjny, aplikacje użytkowe) 

niezbędne w pracy zawodowej inżyniera 

 

K_U02 ćw. 

 

wykonanie 

zadania 

A1_U03 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-

komunikacyjnymi wspomagającymi typową działalność 

zawodową 

K_U02 ćw. 

 

wykonanie 

zadania 
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A1_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy K_K01 ćw. wykonanie 

zadania 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na ćwiczeniach  

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

15 

0,6 

15 

 

 

15 

0,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad prezentacją, projektem, referatem (MS  Office) 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

 

 

 

10 

0,4 

10 

 

 

 

10 

0,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

10 

 

 

25 

1,0 

15 

10 

 

 

25 

1,0 
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A2. Ochrona własności przemysłowej 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Ochrona własności przemysłowej, A2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Intellectual Property Law 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: studia niestacjonarne i stacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: Dr Anna Słowik 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Podstawowe definicje, akty prawne regulujące ochronę własności przemysłowej. Bazy danych do sprawdzania 

stanu techniki w zakresie wzorów użytkowych i patentów. Interpretacja wyników z badania stanu techniki 

wzoru użytkowego i patentu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h 

niestacjonarne: wykład - 15 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

A2_W01 zna podstawowe akty prawne i definicje 

związane z prawem własności przemysłowej 

 

K_W14 

 
wykład kolokwium 

A2_W02 

 

zna podstawowe wymagania stawiane 

zgłoszeniom patentowym i znakom towarowym 

K_W14 

 

 

wykład kolokwium 

A2_U01 interpretuje zapisy zgłoszeń patentowych 

 

K_U05 wykład kolokwium, 

aktywność na 

wykładzie 

A2_U02 

 

korzysta z informacji patentowej K_U05 wykład kolokwium, 

aktywność na 

wykładzie 

A2_K01 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K05 

 

wykład zaangażowanie 

w dyskusji 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

 

15 

0,6 

15 

 

 

 

15 

0,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie do testu zaliczeniowego 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

 

 

 

10 

0,4 

10 

 

 

 

10 

0,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

- 

 

 

w sumie: 

ECTS 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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A3. Lektorat języka obcego 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Lektorat języka obcego, A3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Foreign language 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia, 6 poziom PRK 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne 

Punkty ECTS: 8 

Język wykładowy: angielski/niemiecki/rosyjski/francuski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 1,2,3,4 

Koordynator przedmiotu: mgr Anna Świst - Kierownik Studium Języków Obcych  

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Zakres leksykalny i gramatyczny wybranego język obcego umożliwiający zdobycie kompetencji językowych 

na poziomie B2. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: ćw. audyt. - 120 h (4 x 30 h) 

niestacjonarne: ćw. audyt. - 120 h (4 x 30 h) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i oceny 

efektów uczenia się  

A3_W01 Zna słownictwo i struktury gramatyczne, 

pozwalające na podejmowanie działań 

komunikacyjnych. Zna podstawowe 

słownictwo z zakresu nauki i techniki oraz 

takie, które pozwoli mu poruszać się 

w środowisku uczelnianym i zawodowym. 

Zna struktury, pozwalające mu na łączenie 

wypowiedzi w klarowną i spójną całość. 

K_W15 Lektorat 

 

sprawdzian wiedzy, 

zaliczenie zadań, 

prezentacja ustna 

A3_U01 

 

Ma umiejętności językowe zgodne 

z wymaganiami określonymi dla poziomu 

B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. 

K_U13 

 

Lektorat sprawdzian 

umiejętności, 

zaliczenie zadań, 

prezentacja ustna 

A3_U02 

 

Rozumie potrzebę uczenia się języków 

obcych przez całe życie i ma świadomość 

potrzeby dokształcania i samodoskonalenia.  

K_U16 

 

Lektorat dyskusja 

A3_U03 Potrafi pracować w grupie, przyjmując 

w niej różne role. 

K_U14 Lektorat zaangażowanie  

w pracę grupy, 

obserwacja 

A3_K01 Jest gotów do krytycznej oceny nabytej 

w takcie studiów wiedzy z zakresu języka 

obcego. 

K_K01 

 

Lektorat dyskusja 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

8 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na ćwiczeniach 

 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

30 

30 

 

120 

4,8 

30 

30 

30 

30 

 

120 

4,8 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

rozwiązywanie zadań domowych 

przygotowanie go egzaminu 

 

 

w sumie:   

ECTS 

60 

20 

 

 

80 

3,2 

60 

20 

 

 

80 

3,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

120 

60 

 

180 

7,2 

120 

60 

 

180 

7,2 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

leksyka i gramatyka na poziomie B2 

JĘZYK ANGIELSKI 

I SEMESTR  

Zakres leksykalny 

1. Job interviews rozmowy kwalifikacyjne. 

2. Employment (zatrudnienie) 

3. Personality, compoundadjectives ( cechy osobowości, przymiotniki 

złożone)  

4. Illnesses, injuries, symptoms (choroby, kontuzje, objawy)   

5. Clothes, fashion ( ubrania, moda) 

6. Describingpeople (opisywanie osób) 

7. Airtravel (podróżowanie samolotem) 

8. Books, readinghabits ( książki, nawyki czytelnicze) 

 

Zakres gramatyczny 

1. Rodzaje pytań   

2. Wyrazy  posiłkowe i ich zastosowanie.  

3. Czasy: Present Simple i Continuous, Present Perfect, Past Simple i 

Continuous, Future Simple. 

4. Stopniowanie przymiotników, kolejność przymiotników. 

5. Zdania porównujące. 

6. Czasowniki złożone. 
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7. Czasy: Present Perfect Simple i Continuous. 

8. Użycie przymiotnika w funkcji rzeczownika. 

9. Czasy: Past Perfect i Past Perfect Continuous. 

10. Konstrucja so/such...that - użycie w zdaniach 

 

 

II SEMESTR  

Zakres leksykalny 

1. Ecology, weather ( ekologia, pogoda) 

2. Predictions- wyrażenia definietely, probably, likely/unlikely 

(przewidywanie przyszłości) 

3. Riskybehaviour and hobbies ( ryzykowne zachowania i hobby) 

4. Road safety ( bezpieczeństwo na drodze) 

5. Addictions (uzależnienia) 

6. Positive and negative feelings ( pozytywne I negatywne uczucia) 

 

Zakres gramatyczny 

1. Pozycja przysłówków i wyrażeń przysłówkowych w zdaniu 

2. Czasy: Future Perfect i Future Continuous 

3. Zerowy i pierwszy okres warunkowy 

4. Zdania czasowe dotyczące  przyszłości 

5. Drugi i trzeci okres warunkowy 

6. Zdania z "wish" 

7. Przymiotniki zakończone na -ed i -ing 

 

III SEMESTR  

Zakres leksykalny 

1. Music, musical instruments (muzyka , instrumenty muzyczne) 

2. Sleep, sleeping disorders (Sen I zaburzenia snu) 

3. Human body ( ciało człowieka) 

4. Confusing verbs e.g. matter/mind ( czasowniki często mylone np. 

matter/mind)  

5. Verbs of senses – czasowniki zmysłów:  look, taste, smell, sound 

6. Crimes and legal system (przestępstwa i system karny) 

 

Zakres gramatyczny 

1. Forma gerundialna i bezokolicznikowa czasownika 

2. Konstrukcje: used to, be used to, get used to; would rather 

3. Czasowniki modalne must,may, can’tw wyrażaniu 

prawdopodobieństwa 

4. Użycie wyrazu“as” 

5. Stronabierna; konstrukcje it is said that…, he is thought to…; have 

something done 

 

IV SEMESTR  

Zakres leksykalny 

1. Media- press, radio, TV (media- prasa, radio, TV)  

2. Advertising, business (reklama,  biznes) 

3. Word formation (słowotwórstwo) 

4. Science (nauka) 



26/145 

 

5. Collocations (kolokacje: pary wyrazowe) 

6. Technical language (elementy języka technicznego) 

 

Zakres gramatyczny 

1. Mowa zależna,  czasowniki wprowadzające   

2. Wyrażanie kontrastu i celu;  

3. Przysłówki whatever, wheneveritd 

4. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

5. Zaimki ilościowe: all, both itp. 

6. Przedimki określone i nieokreślone  

 

============================================= 

JĘZYK NIEMIECKI 

I SEMESTR  

Zakres leksykalny 

1. Ich und meine Familie -Familienleben / Ja i mojarodzina – życie 

rodzinne 

2. Meine Freizeit, meine Hobbys / mój wolny czas, moje 

zainteresowania 

3. Freundschaft, meine Freunde - Beschreibung /przyjaźń, moi 

przyjaciele - opis 

4. Mein Alltag, mein Wochenende / mój dzień powszedni, mój 

weekend 

5. Mahlzeiten, gesundes Essen/ posiłki, zdrowa żywność 

 

Zakres gramatyczny 

1. Zdanie proste oznajmujące i pytające, tworzenie pytań dwoma 

sposobami 

2. Czasowniki mocne w czasie teraźniejszym typu: essen, fahren, 

sehen 

3. Tryb rozkazujący  - forma grzecznościowa oraz forma zhätte 

4. Przeczenie nein – nicht, nein - kein 

5. Zaimki dzierżawcze i osobowe- odmiana, zastosowanie 

6. Przysłówki miejsca, czasu 

 

II SEMESTR  

Zakres leksykalny 

1. Gesundheitswelt - Krankheiten, Besuch beim Arzt / zdrowie - 

choroby, wizyta u lekarza 

2. Mein Haus, mein Zimmer - Beschreibung /mójdom, mójpokój - opis 

3. DieUrlaubsreise - Reisefieber, Reisevorbereitungen, 

Haustauschurlaub /podróż - stres z tym związany,przygotowania do 

podróży, wymiana „dom za dom“ 

4. Partys - Organisierung - Einladung der Gaste / imprezy - organizacja 

- zapraszanie gości 

5. Das Wetter - Beschreibung / pogoda - opis 

 

Zakres gramatyczny 

1. Liczebniki porządkowe – dokładna data (am, im) 

2. Zaimki man, es 
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3. Czasowniki modalne, rozdzielnie złożone, zwrotne. 

4. Rekcja czasownika. Pytanie o rzecz i osobę. 

5. Rzeczownik - odmiana 

6. Przyimki 

7. Czasowniki lassen w zdaniu 

8. Stopniowanie przymiotnika, zdanie porównawcze 

 

III SEMESTR  

Zakres leksykalny 

1. Orientierung in der Stadt -Fragen nach dem Weg /orientacja 

w mieście - pytanie o drogę 

2. Meine Stadt – mein Wohnort / moje miasto - moje miejsce 

zamieszkania 

3. Schulwesen – neue Lehrkulturen /szkolnictwo - nowe trendy uczenia 

4. Schulangst, Gewalt, Mobbing - die Folgen, Ratschlage geben /strach 

przed szkołą, przemoc, mobbing 

5. „Geldistnichtalles „ - Gesprachefuhren / „pieniądze to nie wszystko“ 

- dyskusja 

 

Zakres gramatyczny 

1. Czas Perfekt,  Imperfekt, Futur I 

2. Strona bierna 

3. Zdanie złożone – spójniki o szyku prostym i przestawnym 

4. Spójnik ob, dass, weil 

5. Zdania przyzwalajace  ( obwohl - trotzdem) 

 

IV SEMESTR  

Zakres leksykalny 

Das Leben im Seniorenalter  - Einfluss der Tradition und der Familie / 

życie na emeryturze - wpływtradycji i rodziny 

Arbeitswelt - Neben - undFerienjob / praca - zajęcie dodatkowe, praca 

dodatkowa 

Sport im Leben der Menschen/ sport w życiu człowieka 

Mein Studium, meine Zukunftplane / moje studia , moje plany na 

przyszłość  

Aktive und passive Erholung / aktywny i pasywnywypoczynek 

 

Zakres gramatyczny 

Zdania warunkowe 

Tryb przypuszczający 

Zdania czasowe ( wszystkie spójniki) 

Konstrukcje bezokolicznikowe z  zu  i bez  zu 

Zdania przydawkowe. 

 

=============================================== 

JĘZYK ROSYSKI 

I semestr  

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE 

1. Rodzina (elementy biografii, zainteresowania, drzewo genealogiczne 

rodziny) 
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2. Wakacje, czas wolny 

3. Kraje i narody Europy 

4. Studia, uczelnia (władze, kierunki, przedmioty, harmonogram zajęć) 

5. Praca (zawody, zainteresowania, plan dnia) 

6. Komunikacja (droga do pracy, na uczelnię, komunikacja miejska, 

międzynarodowa) 

7. Zainteresowania, czas wolny 

8. Dom, mieszkanie (położenie, rozkład pomieszczeń, umeblowanie) 

9. Wygląd zewnętrzny, charakter człowieka 

10. Moskwa i jej zabytki 

11. Malarstwo rosyjskie 

12. Moje miasto 

13. Święta w Polsce i Rosji 

 

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE 

Czasowniki: изучать, учиться, учить, посещать, снять 

Stopień wyższy przymiotnika 

Stopień wyższy przysłówka 

Czas przeszły czasowników z sufiksem ну- 

Pisownia przedrostka пол- 

Połączenie liczebników z rzeczownikiem градус 

Konstrukcje służące do porównywania: гораздохолоднее… 

Fonetyka: intonacja służąca do wyrażania emocji (ИК-5) 

Czasowniki dokonane i niedokonane 

Zdania podrzędnie złożone z потомучто, поэтому 

Zwroty umożliwiające wyrażanie opinii 

 

II SEMESTR 

 

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE 

1. Życie towarzyskie, czas wolny 

2. Żywienie, artykuły spożywcze 

3. Posiłki, lokale gastronomiczne 

4. Kuchnia rosyjska, przepisy 

5. Moda, zakupy 

6. Zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie 

7. Święta w Polsce i Rosji, Wielkanoc 

8. Sport, dyscypliny sportowe 

9. Wybitni sportowcy, idole 

10. Elementy wiedzy o Rosji. Sankt Petersburg 

11. Aleksander Puszkin – życie i twórczość 

 

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE 

Czasowniki: одеваться, одевать, надеть 

Zwroty: следитьзасобой, одеватьсясовкусом 

Konstrukcja typu: мнеестьчторассказать 

Konstrukcje: ходитьпомагазинам, зайти в магазин 

Pytania w mowie zależnej 

Niektóre rzeczowniki pluralia tantum: брюки, духи, макароны 

Rzeczownik o odmiennym rodzaju gramatycznym niż w języku polskim: 

браслет 

Tryb rozkazujący 

Krótka i dłuższa forma przymiotników 
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Czasownik играть z przyimkiem в, на 

Konstrukcja: rzeczowniki typu чемпионат, соревнования … 

Zdania z orzeczeniem imiennym z zaimkami это, от, всё 

Zdania przyczynowe z przyimkami благодаря, из-за 

 

III SEMESTR 

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE 

1. Podróże 

2. W szpitalu,podstawowe choroby, objawy i leczenie 

3. Zagrożenia współczesnej młodzieży 

4. Wybitni przedstawiciele literatury rosyjskiej 

5. Mój bohater 

6. Święta rodzinne w Polsce i Rosji 

7. Teatr, kino, telewizja, prasa 

8. Anton Czechow – życie i twórczość 

 

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE 

Czasowniki: заниматься, жаловаться 

Nazwy wybranych zawodów mających tylko formę rodzaju męskiego: 

курьер, посол, судья 

Nazwy wybranych specjalizacji lekarskich 

Rzeczowniki mające inny rodzaj w języku polskim i rosyjskim, np. 

тренировка, диагноз, рецепт 

Przymiotniki twardo- i miękkotematowe 

Liczebniki  

Czasowniki увлекаться, нравиться... 

Stopniowanie przymiotników 

 

IV SEMESTR 

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE 

1. W poszukiwaniu pracy 

2. Plany na przyszłość 

3. W biurze podróży 

4. Ochrona przyrody, zagrożenia cywilizacyjne 

5. Komputer. Pomaga czy szkodzi? 

6. Pamiątki z Rosji 

7. Wybitni przedstawiciele świata muzycznego 

8. Fiodor Dostojewski 

 

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE 

Czasowniki забронировать, снять, заказать...  

Zaimki względne  

Formy biernika liczby mnogiej rzeczowników żywotnych i 

nieżywotnych, 

Przyimki через, за, с, до... stosowane w konstrukcjach czasowych. 

Słowa, wyrażenia i konstrukcje gramatyczne dotyczące ochrony 

środowiska 

Czasownik успеть + bezokolicznik czasowników dokonanych 

Zwrot: неопоздатьбымне... 

Określenia czasu, odległości, miary w przybliżeniu 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Lektorat, opis, prelekcja, prezentacja, objaśnienie, dyskusja, film, 

inscenizacja, gry dydaktyczne, metoda sytuacyjna, metoda projektów, 
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symulacja, 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

Terminowe wykonanie zadań, zaliczenia kolokwiów w podanych 

terminach; na czwartym semestrze zaliczenie ćwiczeń przed 

przystąpieniem do egzaminu 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

zgodnie z Regulaminem Studiów 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa w poszczególnych semestrach: średnia arytmetyczna 

z kolokwiów cząstkowych oraz odpowiedzi ustnych. Ocena końcowa po 

czwartym semestrze: średnia ważona - 0,4 zal + 0,6egzamin 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach lub/oraz zajęciach z inną grupą studentów 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Znajomość języka obcego na poziomie średniozaawansowanym lub 

zaawansowanym 

Zalecana literatura: Język angielski: 

1. Murphy, R., English Grammar in Use, Intermediate / Upper-

intermediate, Cambridge University Press, Vince M.,  

2. First Certificate – Language Practice, Heinemann  . 

3. Evans V., Practice exam papers for the Revised Cambridge FCE 

Examination, Express Publishing  oraz wybrane ćwiczenia z innych 

podręczników na poziomie B1 I B2. 

Język niemiecki: 

1. Nicoletta Grandi, Ulrike Cohen, HerzlichwillkommenA2 (Lehr-und 

Arbeitsbuch), Deutschfürdich 1 i 2 

Język francuski: 

1. C.Baylon, J.Murillo,Forum 1 i Forum 2, Hachette 

2. M. Supryn-Klepcarz, R. Boutegege, Francofolie express 2 

Francofolie express 3, WydawnictwoSzkolnePWN, 2012 

Język rosyjski: 

1. Ślusarski Sz. Tiereszczenko I. Pусскийязык. Repetytorium 

tematyczno-leksykalne, Poznań 2001 

2. Materiały własne (prezentacje, scenariusze zajęć, foldery o tematyce 

społecznej, gospodarczej, turystycznej); inne internetowe źródła 

tematyczne 

 

http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/autor_products.php/id_autor/5701
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Magdalena-Supryn-Klepcarz,a,74661411
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Regine-Boutegege,a,74661410


A4. Wychowanie fizyczne 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Wychowanie fizyczne, A4 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Physical education 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Punkty ECTS: 0 

Język wykładowy: język polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 1, 2 

Koordynator przedmiotu: mgr Grzegorz Sobolewski – kierownik Studium Wychowania Fizycznego 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Wybór formy zajęć wychowania fizycznego spośród oferowanych, m. in.: pływanie, aerobik, tenis stołowy, 

badminton, kulturystyka, tańce, zespołowe gry sportowe 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: ćw. praktyczne – 30 h x 2 sem. 

niestacjonarne: ćw. praktyczne – 10 h x 2 sem. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i oceny 

efektów uczenia się  

A4_W01 zna zasady bezpiecznego korzystania 

z obiektów sportowych i sprzętu 

sportowego 

K_W13 ćw. obecność na zajęciach 

A4_W02 zna zasady przygotowania organizmu do 

wysiłku fizycznego 

K_W13 ćw. obecność na zajęciach 

A4_W03 zna znaczenie higieny osobistej po 

zajęciach sportowych 

K_W13 ćw. obecność na zajęciach 

A4_U01 posiada umiejętność włączania się 

w prozdrowotny styl życia z wyborem 

aktywności na całe życie 

K_U16 ćw. obecność na zajęciach 

A4_U02 potrafi przeprowadzić rozgrzewkę  

 

K_U12 ćw. obecność na zajęciach 

A4_U03 dostrzega potrzebę ciągłej aktywności 

ruchowej przez całe życie 

K_U16 ćw. obecność na zajęciach 

A4_K01 współorganizowania działalności 

sportowej/wolontariatu na rzecz środowiska 

społecznego 

K_K03 ćw. obecność na zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 
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Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

 

0 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

- 

 

 

w sumie: 

ECTS 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

- 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

- 

 

 

w sumie: 

ECTS 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 



A5. Ergonomia i BHP 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Ergonomia i BHP, A5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Ergonomics and OHS 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: język polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 7 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Bernadeta Rajchel 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Przepisy prawne dotyczące BHP. Problematyka ergonomicznej i bezpiecznej pracy. Ocena ryzyka 

zawodowego. System zarządzania BHP. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład – 15 h, ćw. projektowe - 15 h 

niestacjonarne: wykład – 15 h, ćw. projektowe - 15 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

A5_W01 główne pojęcia dotyczące ergonomii 

i bezpieczeństwa pracy 
K_W13 wykład kolokwium 

A5_W02 podstawowe cechy materialnego środowiska 

pracy 

 

K_W13 wykład kolokwium 

A5_U01 dokonać oceny ryzyka zawodowego wybranego 

zawodu  
K_U10, 

K_U12 

ćw. wykonanie 

projektu 

A5_U02 wykonać ogólną koncepcję systemu zarządzania 

BHP w danym przedsiębiorstwie zgodnego z 

normą ISO 

K_U10, 

K_U14 

ćw kolokwium 

A5_K01 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych K_K06 wykład, ćw dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

2 
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o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac
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n
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n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

wykład 

ćwiczenia projektowe 

15 

15 

15 

15 
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na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

2 

 

32 

1,2 

2 

 

32 

1,2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad przygotowaniem projektów 

przygotowanie do kolokwium 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

3 

 

 

18 

0,8 

15 

3 

 

 

18 

0,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

 

30 

1,2 

15 

15 

 

 

30 

1,2 
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A6. Wprowadzenie do studiowania 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Wprowadzenie do studiowania, A6 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Introduction to the study 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: język polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 1 

Koordynator przedmiotu: dr Agnieszka Woźniak 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Omówienie funkcjonowania uczelni. Charakterystyka kierunku studiów. Zasady organizacji warsztatu 

własnej pracy przez studenta, niezbędne do efektywnego studiowania i korzystania z różnorodnych form 

kształcenia. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład – 15 h 

niestacjonarne: wykład – 15 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia się  

A6_W01 zna prawa i obowiązki studiowania na 

kierunku inżynieria środowiska; zna  

system i kierunki  studiów w Polsce, 

strukturę uczelni i charakterystyką kierunku 

 

K_W13 wykład obecność i 

aktywność na 

zajęciach 

A6_W02 ma wiedzę na temat procesów nabywania i  

wykorzystania teoretycznych wiadomości 

w praktyce i pracy zawodowej inżyniera  

K_W13 wykład obecność i 

aktywność na 

zajęciach 

 

A6_U01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe 

życie 

K_U16 wykład obecność i 

aktywność na 

zajęciach 

 

A6_K01 krytycznie ocenić nabywaną przez siebie 

wiedzę 

K_K01 wykład obecność i 

aktywność na 

zajęciach 

 



36/145 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

1 

S
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o
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e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

15 

0,6 

15 

 

 

15 

0,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Zapoznanie się z Regulaminem Studiów i statutem Uczelni 

 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

 

 

 

10 

0,4 

10 

 

 

 

10 

0,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

- 

 

 

w sumie: 

ECTS 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 



A7. Wykłady tematyczne 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Wykłady tematyczne, A7 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Thematic lectures 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: język polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 1 

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gruchała 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

W zależności od wyboru bloku tematycznego przez studenta: podstawowa wiedza z dziejów architektury 

Polski i regionu, historii najnowszej lub wybranych aspektów współczesnej literatury. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład – 15 h 

niestacjonarne: wykład – 10 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

A7_W01 

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane 

fakty i zjawiska związane z historią architektury Polski 

i regionu, procesy zachodzące w obrębie historii 

najnowszej lub procesy zachodzące w obrębie 

literatury najnowszej 

K_W13 wykład  kolokwium 

A7_U01 

planować i organizować własne uczenie się przez całe 

życie i w zakresie tym właściwie interpretować: 

zjawiska w zakresie dziedzictwa architektonicznego 

człowieka, zjawiska zachodzące we współczesnej 

historii Polski lub zjawiska zachodzące w literaturze 

najnowszej 

K_U05, 

K_U16 
wykład kolokwium 

A7_K01 

świadomej odpowiedzialności za zachowane 

dziedzictwo kulturowe regionu, kraju oraz Europy, 

rozumie ponadto potrzebę przekazywania 

społeczeństwu informacji i opinii dotyczących szeroko 

rozumianej humanistyki i kultury  

 

K_K03 wykład 

zaangażowa

nie w 

dyskusje 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

1 
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e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

15 

0,6 

10 

 

 

10 

0,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie do kolokwium 

praca w sieci, bibliotece 

 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

5 

 

 

10 

0,4 

8 

7 

 

 

15 

0,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

- 

 

 

w sumie: 

ECTS 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 
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A8. Przedsiębiorczość 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Przedsiębiorczość, A8 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Enterpreneurship 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: język polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Małgorzata Górka 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Istota przedsiębiorczości i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Mechanizmy i zasady gospodarki rynkowej. 

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

stacjonarne: wykład – 5 h, ćw. projektowe - 10 h 

niestacjonarne: wykład – 5 h, ćw. projektowe - 10 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

A8_W01 podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości i jej 

rodzajów 

 

K_W14 wykład kolokwium 

A8_W02 podstawowe regulacje i formy organizacyjno-prawne 

dotyczące zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej  

 

K_W13, 

K_W14 

 

wykład kolokwium 

A8_U01 wyszukiwać informacji dotyczących zakładania firmy, 

szans i ryzyka związanego z jej prowadzeniem 

 

K_U03, 

K_U05, 

K_U14 

ćw. wykonanie 

zadania 

A8_U02 wykonać uproszczony biznes plan przedsiębiorstwa K_U03, 

K_U05, 

K_U15 

ćw. wykonanie 

zadania 

A8_K01 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K06 wykład, 

ćw.  

zaangażowanie 

w pracę grupy 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach projektowych 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

10 

 

15 

0,6 

5 

10 

 

15 

0,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie projektu  

przygotowanie do kolokwium 

 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

5 

 

 

10 

0,4 

5 

5 

 

 

10 

0,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

5 

 

15 

0,6 

10 

5 

 

15 

0,6 

 

 



41/145 

 

B. MODUŁ ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH 

B1. Algebra liniowa 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Algebra liniowa, B1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Linear algebra 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka  

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 5 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021  

Semestr: 1 

Koordynator przedmiotu: Dr Katarzyna Stanisz – Czupińska 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Rachunek macierzowy wraz z macierzą Jordana oraz liczby zespolone. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. audytoryjne - 30 h 

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. audytoryjne - 20 h 
Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

B1_W01 rachunek macierzowy, wielomiany  i liczby 

zespolone w zakresie niezbędnym do 

formułowania i rozwiązywania prostych 

zagadnień związanych z automatyką i robotyką 

K_W01 wykłady / 

ćwiczenia 

audytoryjne 

kolokwia, 

rozwiązywanie 

zadań przy 

tablicy 

 

B1_U01 wykonywać działania i operacje na liczbach 

zespolonych oraz macierzach 

  

K_U01, 

K_U14, 

K_U16 

wykłady / 

ćwiczenia 

audytoryjne 

kolokwia, 

rozwiązywanie 

zadań przy 

tablicy 

 

B1_U02 zastosować rachunek macierzowy do 

rozwiązywania układów równań liniowych 
K_U01, 

K_U14, 

K_U16 

wykłady / 

ćwiczenia 

audytoryjne 

kolokwia, 

rozwiązywanie 

zadań przy 

tablicy 

 

B1_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

i odbieranych treści 
K_K01 wykłady / 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Obserwacja – 

udział 

w dyskusjach, 

aktywność na 
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zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

5 

st
ac

jo
n
ar

n
e 

n
ie

st
ac

jo
n
ar

n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach  

obecność na ćwiczeniach audytoryjnych 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

5 

 

45 

1,8 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

rozwiązywanie zadań domowych  

przygotowanie do kolokwiów 

praca w bibliotece/ czytelni/sieci  

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

15 

 

75 

3,0 

40 

30 

10 

 

80 

3,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna  

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

 

 

60 

2,4 

20 

40 

 

 

60 

2,4 
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B2. Analiza matematyczna 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Analiza matematyczna, B2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Mathematical analysis 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: I stopień 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 10 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 1 

Koordynator przedmiotu: Dr Agnieszka Woźniak 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Funkcje. Ciągi. Granice funkcji. Ciągłość funkcji. Rachunek różniczkowy funkcji rzeczywistych. 

Zastosowania rachunku różniczkowego funkcji rzeczywistych. Całka nieoznaczona. Całka oznaczona. 

Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych. Całki 

podwójne. Całka krzywoliniowa. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 60 h, ćw. audytoryjne - 60 h 

niestacjonarne: wykład - 45 h, ćw. audytoryjne - 45 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

B2_W01 definicje i własności podstawowych pojęć 

rachunku różniczkowego jednej i dwu 

zmiennych 

K_W01 wykład egzamin/ 

kolokwium 

B2_W02 definicje i twierdzenia rachunku całkowego 

oraz jego zastosowania 
K_W01 wykład egzamin/ 

kolokwium 

B2_W03 zastosowanie poznanych metod 

matematycznych w obliczeniach inżynierskich 
K_W01 wykład, 

ćwiczenia 

egzamin/ 

kolokwium 

B2_U01 obliczyć granice ciągu i funkcji jednej 

zmiennej 
K_U01, 

K_U14 

ćwiczenia egzamin/ 

kolokwium 

B2_U02 wykonać elementy analizy przebiegu 

zmienności funkcji jednej zmiennej 

K_U01, 

K_U14 
ćwiczenia egzamin/ 

kolokwium 

B2_U03 obliczyć pochodne złożonych funkcji jednej 

zmiennej oraz zna ich zastosowania 
K_U01, 

K_U14 

ćwiczenia egzamin/ 

kolokwium 

B2_U04 obliczyć całki nieoznaczone z funkcji 

elementarnych oraz całki oznaczonej zna ich 
K_U01, 

K_U14 

ćwiczenia egzamin/ 

kolokwium 
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zastosowania 

B2_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 

odbieranych treści 
K_K01 ćwiczenia kolokwium, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

10 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

ćwiczenia 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

60 

60 

30 

 

150 

6,0 

45 

45 

20 

 

110 

4,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad rozwiązywaniem zadań do ćwiczeń 

przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 

praca w czytelni, w sieci 

 

w sumie: 

ECTS 

65 

30 

5 

 

100 

4,0 

80 

40 

20 

 

140 

5,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

60 

65 

 

125 

5,0 

45 

80 

 

125 

5,0 
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B3. Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe, B3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Differential equations and integral transformations 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: I stopień 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 2 

Koordynator przedmiotu: Dr Agnieszka Woźniak 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Proste typy równań różniczkowych: o zmiennych rozdzielonych, jednorodne, zupełne (wyznaczanie czynnika 

całkującego), Clairauta, Lagrange’a. Równania i układy równań różniczkowych liniowych. Punkty osobliwe 

równań różniczkowych. Klasyfikacja. Zastosowania w teorii sterowania. Rachunek operatorowy. 

Transformata Laplace’a. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

stacjonarne – wykład 15 h, ćw. audytoryjne 30 h 

niestacjonarne – wykład 10 h, ćw. audytoryjne 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

B3_W01 definicje pojęć związanych z równaniami 

różniczkowymi zwyczajnymi i cząstkowymi 
K_W01 wykład egzamin/ 

kolokwium 

B3_W02 definicje pojęć związanych z rachunkiem 

operatorowym 
K_W01 wykład egzamin/ 

kolokwium 

B2_W03 zastosowanie poznanych metod matematycznych 

w obliczeniach inżynierskich 
K_W01 wykład, 

ćwiczenia 

egzamin/ 

kolokwium 

B3_U01 rozwiązać typowe zadania z równań 

różniczkowych i rachunku operatorowego w 

zakresie określonym przez treści programowe 

przedmiotu 

K_U01, 

K_U14 

ćwiczenia egzamin/ 

kolokwium 

B3_U02 zastosować, rozważając konkretne przykłady,  

metody równań różniczkowych do opisu prostych 

zjawisk fizycznych oraz do matematycznego 

modelowania prostych problemów inżyniera. 

K_U02, 

K_U14 

ćwiczenia egzamin/ 

kolokwium 
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B3_K01 posiada umiejętność matematycznego 

dyskutowania, argumentowania i wyrażania 

swoich myśli. zachowuje ostrożność w wyrażaniu 

opinii. 

K_K01 ćwiczenia dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

4 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

ćwiczenia 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad rozwiązywaniem zadań do ćwiczeń 

przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 

praca w czytelni, w sieci 

 

w sumie: 

ECTS 

35 

10 

5 

 

50 

2,0 

45 

15 

5 

 

65 

2,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

35 

 

65 

2,6 

20 

45 

 

65 

2,6 
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B4. Probabilistyka i statystyka matematyczna 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Probabilistyka i statystyka matematyczna,  B4 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Probality and Mathematical Statistics 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka  

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021  

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: Dr Katarzyna Stanisz – Czupińska 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Podstawowe zagadnienia z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, która 

obejmuje metody opisu i wnioskowania statystycznego. Wykształcenie umiejętności praktycznego 

zastosowania prawdopodobieństwa i statystyki w rozwiązywaniu konkretnych zadań i problemów. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. audytoryjne - 30 h  

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. audytoryjne - 20 h  

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

B1_W01 metody probabilistyczne i statystykę 

matematyczną, obejmującą pojęcia 

prawdopodobieństwa, wartości oczekiwanej, 

procesy stochastyczne, testowanie hipotez 

statystycznych oraz analizy korelacji i regresji 

K_W01 wykłady / 

ćwiczenia 

audytoryjne 

kolokwia, 

rozwiązywanie 

zadań przy 

tablicy 

B1_U01 obliczyć prawdopodobieństwa zdarzeń, w tym 

posługując się prawdopodobieństwem 

warunkowym, wzorem na prawdopodobieństwo 

całkowite lub wzorem Bayesa 

K_U01, 

K_U14, 

K_U16 

wykłady / 

ćwiczenia 

audytoryjne 

kolokwia, 

rozwiązywanie 

zadań przy 

tablicy 

B1_U02 podać przykłady rozkładów dyskretnych i 

ciągłych prawdopodobieństwa i dostosować je 

do analizowanego modelu matematycznego oraz 

wyznaczyć podstawowe parametry zmiennych 

losowych 

K_U01, 

K_U14, 

K_U16 

wykłady / 

ćwiczenia 

audytoryjne 

kolokwia, 

rozwiązywanie 

zadań przy 

tablicy 

B1_U03 wykorzystać prawa wielkich liczb i twierdzenia 

graniczne do szacowania prawdopodobieństw z 

wykorzystaniem tablic statystycznych 

K_U01, 

K_U14, 

K_U16 

wykłady / 

ćwiczenia 

audytoryjne 

kolokwia, 

rozwiązywanie 

zadań przy 

tablicy 
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B1_U04 dla zadanego zadania związanego z badaniem 

statystycznym, określić odpowiedni model 

statystyczny, wyznaczyć przedział ufności dla 

wartości przeciętnej i wariancji oraz umie 

określić dla tych parametrów hipotezy 

statystyczne i przeprowadzić odpowiednie testy 

K_U01, 

K_U14, 

K_U16 

wykłady / 

ćwiczenia 

audytoryjne 

kolokwia, 

rozwiązywanie 

zadań przy 

tablicy 

B1_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

i odbieranych treści 
K_K01 wykłady / 

ćwiczenia 

audytoryjne 

obserwacja - 

udział w 

dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 

st
ac

jo
n

ar
n

e 

n
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach  
obecność na ćwiczeniach audytoryjnych 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

15 
30 
5 

 
50 
2,0 

10 
20 
5 
 

35 
1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

rozwiązywanie zadań domowych  
przygotowanie do kolokwiów 
praca w bibliotece/ czytelni/sieci  

 
w sumie: 
ECTS  

10 
10 
5 
 

25 
1,0 

20 
15 
5 

 
40 
1,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 
Praca praktyczna samodzielna  

 
w sumie: 
ECTS 

30 
10 

 
40 
1,6 

20 
20 
 

40 
1,6 
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B5. Fizyka 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Fizyka, B5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Physics 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 2 

Koordynator przedmiotu: Dr Agnieszka Woźniak 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje analizę zagadnień z fizyki na poziomie podstawowym z zakresu kinematyki, dynamiki, 

elektrostatyki, mechaniki płynów. Główne cele przedmiotu to: zapoznanie studentów z podstawowymi 

pojęciami stosowanymi w fizyce, nauczenie studentów formułowania zagadnień i problemów fizycznych w 

języku matematyki oraz nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się nimi w rozwiązywaniu prostych 

zagadnień fizycznych.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

stacjonarne: wykład 15 h, ćw. audytoryjne 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h 

niestacjonarne: wykład 10 h, ćw. audytoryjne 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

B5_W01 podstawową wiedzę z zakresu mechaniki 

klasycznej, elektrodynamiki klasycznej, 

wybranych elementów fizyki współczesnej  

K_W02 wykład egzamin/ 

kolokwium 

B5_W02 metody opracowania wyników pomiarów oraz 

szacowania niepewności prostych i złożonych 

pomiarów 

K_W02 wykład, 

ćwiczenia 

wykonanie 

zadań, 

sprawozdania 

z laboratorium 

B5_W03 metody wykonywania prostych i złożonych 

pomiarów wielkości fizycznych 

K_W02 wykład, 

ćwiczenia 

kolokwium, 

sprawozdania 

z laboratorium 

B5_U01 wykonać proste pomiary wielkości fizycznych  K_U04, 

K_U14 

ćwiczenia wykonanie 

zadania, 

obserwacja 

B5_U02 wykonać obliczenia wielkości fizycznych K_U04, 

K_U14 

ćwiczenia wykonanie 

zadania, 

obserwacja 
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B5_U03 opracować otrzymane wyniki pomiarów w 

postaci sprawozdania lub prezentacji i do 

szacowania niepewności pomiarowych z 

wykorzystaniem narzędzi komputerowych 

K_U01, 

K_U02,  

K_U04, 

K_U14 

ćwiczenia sprawozdanie z 

ćwiczeń 

laboratoryjnych 

B5_K01 krytyczne oceny posiadanej wiedzy i 

odbieranych treści 

K_K01 wykład, 

ćwiczenia 

kolokwium, 

egzamin, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

4 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach audytoryjnych 

obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych 

udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

2 pkt ECTS 

15 

15 

15 

5 

 

50 

2,0 

10 

15 

15 

5 

 

45 

1,8 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

rozwiązywanie zadań fizycznych 

opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych  

przygotowanie do kolokwium/egzaminu 

 

w sumie:   
ECTS 

15 

25 

10 

 

50 

2,0 

15 

25 

15 

 

55 

2,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

40 

 

70 

2,8 

30 

40 

 

70 

2,8 
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B6. Mechanika i wytrzymałość materiałów 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Mechanika i wytrzymałość materiałów, B6 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Mechanics and strength of materials  

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 5 

Język wykładowy: język polski 

Rok akademicki: 2021/2022 

Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: Dr inż. Dorota Chodorowska 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Warunki równowagi układów sił. Określanie właściwości wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych. 

Podstawowe pojęcia wytrzymałościowe. Identyfikowanie przypadków wytrzymałościowych. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykłady – 30 h, ćw. audyt. – 15 h, ćw. lab. – 15 h  

niestacjonarne: wykłady – 15 h, ćw. audyt. – 15 h, ćw. lab. – 15 h  

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

B6_W01 wybrane zjawiska fizyczne oraz metody 

i teorie wyjaśniające złożone zależności 

między nimi. Potrafi wyznaczać reakcje 

podporowe. 

B6_W02 wykłady, 

ćwiczenia  

kolokwia, 

egzamin 

B6_W02 podstawową wiedzę z zakresu mechaniki 

i wytrzymałości materiałów. Zna podstawowe 

przypadki obciążenia konstrukcji. Ma wiedzę z 

zakresu teorii stanu naprężenia i odkształcenia, 

układów liniowo-sprężystych, naprężeń 

dopuszczalnych, hipotez wytężeniowych oraz 

wytrzymałości zmęczeniowej 

B6_W06 wykłady, 

ćwiczenia 

kolokwia, 

egzamin 

B6_U01 wykorzystać posiadaną wiedzę do obliczania 

obciążenie konstrukcji  

B6_U01 ćwiczenia  kolokwia 

B6_U02 przeprowadzać wytrzymałościowe badania 

eksperymentalne, poprawnie interpretować 

otrzymane wyniki 

B6_U04, 

B6_U14 
ćwiczenia  obserwacja, 

ocena 

sprawozdania z 

ćwiczeń 
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laboratoryjnych 

B6_U03 rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie 

wymagające korzystania ze standardów i norm 

inżynierskich  

B6_U08 ćwiczenia  kolokwia, 

sprawozdania z 

ćwiczeń 

laboratoryjnych 

B6_K01 uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów praktycznych związanych z 

wytrzymałością materiałów 

B6_K02 wykłady, 

ćwiczenia 

kolokwia, 

sprawozdania z 

ćwiczeń 

laboratoryjnych, 

obserwacja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

5 

st
ac

jo
n
ar

n
e 

n
ie

st
ac

jo
n
ar

n
e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład  

Ćwiczenia audytoryjne 

Ćwiczenia laboratoryjne 

Udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

15 

15 

5 

 

65 

2,6 

15 

15 

15 

5 

 

50 

2,0 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 

Wykonanie sprawozdań  

Wykonanie zadań obliczeniowych 

Przygotowanie do kolokwium, egzaminu 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

20 

15 

10 

 

60 

2,4 

15 

20 

15 

25 

 

75 

3,0 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

50 

 

80 

3,2 

30 

50 

 

80 

3,2 
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B7. Informatyka 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Informatyka, B7 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Informatics 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka  

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: stacjonarne  / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 5 

Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 1 

Koordynator przedmiotu: Dr Marcin Skuba 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Podstawowe zagadnienia informatyki: kodowania liczb, systemy liczbowe. Architektura i organizacja 

komputerów. System operacyjny.  Architektura procesora, system przerwań, adresowane pamięci. 

Bezpieczeństwo danych. Struktura i cechy algorytmów. Poprawność i złożoność algorytmów. Podstawy 

programowania w języku C.  

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład – 15 h, ćw. laboratoryjne - 30 h 

niestacjonarne: wykład – 10 h, ćw. laboratoryjne - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

B7_W01 podstawową terminologię z zakresu 

podstaw informatyki  i sposoby działania 

podzespołów komputera 

K_W03 wykład, 

zajęcia 

laboratoryjne 

kolokwium, 

 

B7_W02 podstawy programowanie wysoko-

poziomowego 

K_W04 wykład, 

zajęcia 

laboratoryjne 

kolokwium, 

obserwacja 

 

B7_U01 odpowiednio zabezpieczyć i przetwarzać 

dane w urządzeniu mikroprocesorowym  

K_U03, 

K_U16 

zajęcia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania, 

obserwacja 

B7_U02 napisać, skompilować i uruchomić prosty 

program komputerowy uwzględniając takie 

elementy jak, zmienne, pętle, instrukcje 

warunkowe oraz funkcje 

K_U04, 

K_U06, 

K_U16 

zajęcia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania, 

obserwacja 

 

B7_K01 student ma świadomość społeczną 

ukierunkowaną na odpowiedzialne i celowe 

K_K03, 

K_K06 

wykład, 

zajęcia 

obserwacja – 

udział w 
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wykorzystywanie sprzętu i 

oprogramowania komputerowego 

 

laboratoryjne dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

5 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

ćwiczenia laboratoryjne 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca z użyciem programów informatycznych  

praca nad tworzeniem programu komputerowego 

przygotowanie do egzaminu 

 

w sumie: 

ECTS 

20 

45 

10 

 

75 

3,0 

20 

55 

15 

 

90 

3,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych  

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

65 

 

95 

3,8 

20 

75 

 

95 

3,8 
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B8. Chemia 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Chemia, B3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Chemistry 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: język polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 2 

Koordynator przedmiotu: dr Mikhael Hakim 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Podstawowa wiedza chemiczna. Prawa i reguły chemiczne oraz właściwości fizykochemiczne materiałów 

stosowanych w technice. Rola przemian chemicznych w przemyśle. Wszechstronność zastosowań produktów 

przemysłu chemicznego. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

stacjonarne: wykład – 15 h, ćw. laboratoryjne - 15 h 

niestacjonarne: wykład – 15 h, ćw. laboratoryjne - 15 h  

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

B3_W01 zna budowę atomu, podstawowe pojęcia 

chemiczne, budowę układu okresowego, stany 

skupienia 

K_W02 wykład, 

ćwiczenia 

kolokwium 

B3_W02 klasyfikuje związki organiczne K_W02 wykład, 

ćwiczenia 

kolokwium 

B3_U01 oblicza stężenia procentowe, wykonuje obliczenia 

w oparciu o stechiometrię reakcji 
K_U04, 

K_U14 

ćwiczenia wykonanie 

zadania, 

aktywność 

B3_U02 wykonuje, na podstawie otrzymanej instrukcji, 

zadane doświadczenie laboratoryjne i opracować 

sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń  

K_U04, 

K_U10, 

K_U14 

ćwiczenia przeprowadzenie 

doświadczenia 

B3_K01 potrafi krytycznie ocenić nabytą wiedzę K_K01 wykład, 

ćw. 

dyskusja, 

obserwacja 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

ćwiczenia laboratoryjne 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

30 

1,2 

15 

15 

 

30 

1,2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad obliczeniami chemicznymi 

wykonanie sprawozdań 

przygotowanie do kolokwium  

 

w sumie: 

ECTS 

5 

10 

5 

 

20 

0,8 

5 

10 

5 

 

20 

0,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

30 

1,2 

15 

15 

 

30 

1,2 
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B9. Podstawy konstrukcji z grafiką inżynierską 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 

Podstawy konstrukcji z grafiką inżynierską, B9 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Basics of construction with engineering graphics 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I Stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 1 

Koordynator przedmiotu: mgr inż. Radosław Kruk 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zasady gospodarki dokumentacją techniczną. Normalizacja w zapisie konstrukcji. Sposoby odwzorowania 

postaci geometrycznej elementów maszyn. Rzutowanie. Rodzaje, zasady, pojęcia i definicje. Transformacja 

pojedyncza i podwójna. Metodyka wykonywania rysunków technicznych, wyrwania cząstkowe, kłady 

miejscowe. Przenikania brył i ich rozwinięcia. Zgodność z normami PN, EN i ISO.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 30 h 

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

B9_W01 

 

 

zasady rzutowania prostokątnego  

i aksonometrycznego 

 

K_W05 

 

 

wykłady, 

ćwiczenia 

projektowe 

kolokwium, 

wykonanie 

projektów 

B9_W02 

 

zasady wymiarowania wg norm i zasady do 

tworzenia dokumentacji rysunkowej  

K_W05 

 

wykłady, 

ćwiczenia 

projektowe 

kolokwium, 

wykonanie 

projektów 

B9_U01 

 

wykonać i odczytać rysunek techniczny odręczny 

 

K_U02, 

K_U04, 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

projektów 

B9_U02 

 

 

 

wykonać rysunek techniczny wykorzystując 

podstawowe narzędzia CAD  

 

 

K_U04, 

K_U05, 

K_U08, 

K_U14 

ćwiczenia 

projektowe 

 

 

wykonanie 

projektów 
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B9_U03 wprowadzać i oznaczać zmiany na istniejących 

rysunkach 

K_U04, 

K_U05, 

K_U08, 

K_U14 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

projektów 

B9_K01 

 

 

krytycznej oceny posiadane wiedzy i odbieranych 

treści 

K_K01 

 

wykłady, 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

projektów, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach projektowych 

udział w konsultacjach  

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie projektu odręcznego 

przygotowanie projektu w programie komputerowym 

przygotowanie do kolokwium 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

10 

5 

 

25 

1,0 

15 

15 

10 

 

40 

1,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

20 

 

50 

2,0 

20 

30 

 

50 

2,0 
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B10. Zarządzanie środowiskiem i ekologia 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Zarządzanie środowiskiem i ekologia, B10 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Environmental management and ecology 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: język polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Bernadeta Rajchel 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Podstawowe informacje dotyczące zagadnień z ekologii. Systemy zarządzanie środowiskiem – geneza, 

rodzaje, instrumenty, normy, zasady postępowania przy wdrażaniu systemu. Zarządzanie elementami 

środowiska. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład – 15 h, ćw. projektowe - 15 h 

niestacjonarne: wykład – 15 h, ćw. projektowe - 15 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji 

i oceny efektów 

uczenia się  

B10_W01 podstawowe pojęcia związane ze środowiskiem, 

jego ochroną oraz systemem zarządzania 
K_W13 wykład, ćw.  kolokwium 

B10_W02 instrumenty zarządzania środowiskiem K_W13 wykład, ćw. kolokwium 

B10_U01 analizować dane dotyczące zanieczyszczenia 

elementów środowiska 
K_U01, 

K_U12, 

K_U15 

ćw. wykonanie 

projektu 

B10_U02 analizować wybrane instrumenty zarządzania 

środowiskiem 
K_U01, 

K_U12, 

K_U15 

ćw. wykonanie 

projektu 

B10_U03 analizować system zarządzania środowiskiem w 

danym przedsiębiorstwie 
K_U05, 

K_U12,  

ćw. wykonanie 

projektu 

B10_K01 współorganizowania działalności na rzecz 

środowiska społecznego i przyrodniczego, w 

tym edukować ekologicznie  

K_K03 wykład, ćw. wykład, ćw., 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 
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Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

ćwiczenia projektowe 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

30 

1,2 

15 

15 

 

30 

1,2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad przygotowaniem projektów 

przygotowanie do kolokwium 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

5 

 

 

20 

0,8 

15 

5 

 

 

20 

0,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

 

30 

1,2 

15 

15 

 

 

30 

1,2 
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B11. Metrologia i systemy pomiarowe 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Metrologia i systemy pomiarowe, B11 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Workshop and measuring systems 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 1 

Koordynator przedmiotu: mgr inż. Radosław Kruk 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Terminologia stosowana w metrologii. Narzędzia pomiarowe, ich budowa i własności metrologiczne. 

Metody pomiarowe. Metodyka wyznaczania wartości wielkości mierzonej z uwzględnieniem niepewności 

pomiaru. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład – 30 h, ćw. laboratoryjne – 30 h  

niestacjonarne: wykład – 15 h, ćw. laboratoryjne – 15 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji 

i oceny efektów 

uczenia się  

B11_W01 

 

rodzaje pomiarów, zasad, metod i procedur 

pomiarowych 

K_W06 

 

wykład, 

ćw. lab. 

kolokwium 

 

B11_W02 

 

 

 

 

rodzaje przyrządów i układów pomiarowych, 

elementów systemów pomiarowych, 

przyrządów pomiarowych analogowych i 

cyfrowych, detektorów, urządzeń 

wskazujących i rejestrujących 

K_W06 

 

 

 

 

wykład, 

ćw. lab. 

 

 

 

kolokwium 

 

 

 

 

B11_U01 

 

 

 

 

dobrać i wykonać pomiar przyrządami 

pomiarowymi o odpowiednich 

właściwościach metrologicznych, w 

operacjach kontroli zgodności z warunkami 

specyfikacji 

K_U04, 

K_U07, 

K_U08, 

K_U14 

 

ćw. lab. 

 

 

 

 

kolokwium, 

wykonanie 

sprawozdań 

 

 

 

B11_U02 

 

dobrać i wykonać pomiar przyrządami 

pomiarowymi o odpowiednich 

właściwościach metrologicznych, do 

 

K_U04, 

K_U07, 

 

ćw. lab. 

kolokwium, 

wykonanie 

sprawozdań 
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sterowania jakością geometryczną w 

procesach produkcji 

K_U08, 

K_U14 

B11_K01 uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych 

K_K02 

 

 

wykład, 

ćw. lab. 

dyskusja, 

aktywność na 

zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych 

udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 

wykonanie sprawozdań 

przygotowanie do kolokwium 

 

w sumie: 

ECTS 

7 

13 

5 

 

25 

1,0 

10 

20 

10 

 

40 

1,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

20 

 

50 

2,0 

20 

30 

 

50 

2,0 
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C. MODUŁ ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH 

C1. Automatyka 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Automatyka, C1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): 
Automation 

 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: I stopień 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 6 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Modelowanie matematyczne układów dynamicznych. Opis układów automatyki za pomocą schematów 

strukturalnych. Charakterystyki czasowe. Charakterystyki częstotliwościowe. Układy regulacji. Stabilność 

liniowych stacjonarnych układów sterowania. Ocena jakości liniowych układów regulacji. Synteza układów 

liniowych sterowania automatycznego. Podstawowe algorytmy sterowania. Sterowanie cyfrowe. Synteza 

układów przełączających. Przekształcenie Laplace’a. Przekształcenie Z. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne – wykład - 30 h, ćw. projektowe - 45 h 

niestacjonarne – wykład - 30 h, ćw. projektowe - 30 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C1_W01 zadania i struktury ciągłych i dyskretnych 

układów automatyki oraz ich elementy  
K_W03 wykład kolokwium 

/egzamin 

C1_W02 podstawowe pojęcia: stabilność, sterowalność 

obserwowalność, wielomian charakterystyczny 

i rozumie ich wzajemne związki w układach 

prostych i złożonych, opisywanych za pomocą 

równań stanu i transmitancji 

K_W04 wykład kolokwium 

/egzamin 

C1_W03 wpływ rozkładu pierwiastków wielomianu 

charakterystycznego, przebiegu charakterystyk 

częstotliwościowych 

K_W03 wykład kolokwium 

/egzamin 

C1_W04 rodzaje i własności regulatorów (liniowych 

i nieliniowych), sposoby ich konstrukcji 

i realizacji (ciągłe, dyskretne) oraz metody 

doboru ich parametrów 

K_W03 wykład kolokwium 

/egzamin 



64/145 

 

C1_U01 określić zadania układów automatyki, wybrać 

jego strukturę oraz skonstruować jego model 

matematyczny 

K_U01 projekty projekt 

/kolokwium 

C1_U02 wyznaczyć warunki stabilności układów 

ciągłych i dyskretnych z wykorzystaniem 

metod algebraicznych i częstotliwościowych 

K_U04 projekty projekt 

/kolokwium 

C1_U03 ocenić jakość układów automatyki, wyboru 

właściwej struktury oraz rodzaju regulatora 

oraz strojenia jego parametrów 

K_U04 projekty projekt 

/ kolokwium 

C1_U04 posługiwać się programami komputerowymi 

do wspomagania projektowania układów 

automatyki  

K_U07 projekty projekt 

C1_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych oraz 

zasięgania opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu 

K_K02 Projekty 

 

obserwacja 

/ dyskusja 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

6 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

ćwiczenia 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

45 

10 

 

85 

3,4 

30 

30 

10 

 

70 

2,8 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad opracowaniem projektu 

przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 

praca w czytelni, w sieci 

 

w sumie: 

ECTS 

35 

20 

10 

 

65 

2,6 

50 

20 

10 

 

80 

3,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

45 

35 

 

80 

3,2 

30 

50 

 

80 

3,2 
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C2. Robotyka 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Robotyka, C2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Robotics 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: I stopień 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 6 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Pojęcia z zakresu robotyki. Zbiory opisujące stan robota. Opis i przekształcenia przestrzenne. Kinematyka 

manipulatorów. Dynamika manipulatorów. Planowanie i generacja trajektorii. Charakterystyka 

manipulatorów.  

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 30 h, ćw. projektowe - 30 h 

niestacjonarne: wykład - 30 h, ćw. projektowe - 30 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C2_W01 własności przekształceń macierzowych 

jednorodnych i metody opisu położenia 

i orientacji obiektów manipulacji za 

pomocą tych macierzy 

K_W03 wykład kolokwium 

/egzamin 

C2_W02 opis zadania prostego i odwrotnego 

kinematyki manipulatorów 

z uwzględnieniem osobliwości 

kinematycznych i przestrzeni roboczej 

K_W04 wykład kolokwium 

/egzamin 

C2_W03 metody opisu dynamiki manipulatorów dla 

potrzeb sterowania, strukturę układów 

sterowania pozycyjnego i hybrydowego 

pozycyjno-siłowego manipulatorów 

K_W04 wykład kolokwium 

/egzamin 

C2_U01 utworzyć analityczny opis kinematyki 

i przestrzeni roboczych robotów  
K_U01 ćwiczenia wykonanie 

zadania 

/kolokwium 

C2_U02 zaprojektować algorytmy rozwiązywania 

zadania prostego i odwrotnego kinematyki 

robotów 

K_U04, 

K_U14 

ćwiczenia wykonanie 

zadania 

/kolokwium 
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C2_U03 projektować układy sterowania 

pozycyjnych i hybrydowych pozycyjno-

siłowych robotów 

K_U04, 

K_U14 

ćwiczenia wykonanie 

zadania 

/kolokwium 

C2_K01 zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu z zakresu robotyki 

K_K02 wykłady, 

ćwiczenia 

 

wykonanie 

zadania, 

obserwacja, 

dyskusja 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

6 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

ćwiczenia 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

10 

 

70 

2,8 

30 

30 

10 

 

70 

2,8 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad przygotowaniem projektów 

przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 

praca w czytelni, w sieci 

 

w sumie: 

ECTS 

50 

20 

10 

 

80 

3,2 

50 

20 

10 

 

80 

3,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

50 

 

80 

3,2 

30 

50 

 

80 

3,2 
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C3. Elektrotechnika 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Elektrotechnika, C3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Electrical  

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 6 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 2 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. inż. Damian Mazur 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Teoria elektronu i energia elektryczna i przewodnictwo. Pole elektrostatyczne. Źródła prądu stałego. Obwody 

prądu stałego. Elementy pasywne obwodu elektrycznego. Kondensator i pojemność kondensatora. 

Indukcyjność i magnetyzm. Maszyny prądu stałego. Prądnica i silnik prądu stałego. Prąd przemienny. 

Półprzewodniki.  Obwody rezystancyjne (R), pojemnościowe (C) i indukcyjne (L). Diody,  tranzystory 

i obwody zintegrowane. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 30 h, ćw. aud. - 15 h, ćw. lab. - 30 h 

niestacjonarne: wykład - 15 h, ćw. aud. - 15 h, ćw. lab. - 15 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

C3_W01 
zjawisko prądu elektrycznego, właściwości pola 

elektrycznego 

K_W03, 

K_W09 

wykład kolokwium 

/egzamin 

C3_W02 
podstawowe pojęcia teorii grafów, ma wiedzę 

aktualną na temat obwodów elektrycznych 

K_W03, 

K_W09 

wykład kolokwium 

/egzamin 

C3_W03 
przebiegi w obwodzie prądu przemiennego K_W03, 

K_W09 

wykład kolokwium 

/egzamin 

C3_U01 
wyznaczyć wartość prądu elektrycznego, 

stosować obliczenia dla pola elektrycznego 

K_U01, 

K_U02 

audytoria 

/laboratoria 

wykonanie 

zadania 

C3_U02 
stosować elementy teorii grafów, analizować 

obwody liniowe 

K_U01, 

K_U02 

audytoria 

/laboratoria 

wykonanie 

zadania 

C3_U03 

stosować obliczenia dla przebiegów 

odkształconych, dla obwodów prądu 

sinusoidalnego, stosować prawa Kirchhoffa 

K_U01, 

K_U02 

audytoria 

/laboratoria 

wykonanie 

zadania/ 

sprawozdanie 

/kolokwium 
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C3_U04 

rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie 

wymagające korzystania ze standardów i norm 

inżynierskich  

K_U04, 

K_U08, 

K_U14 

laboratoria wykonanie 

zadania/ 

sprawozdanie 

/kolokwium 

C3_U05 

przeprowadzać wybrane pomiary 

elektrotechniczne 

K_U04, 

K_U14 

laboratoria wykonanie 

zadania/ 

sprawozdanie 

/kolokwium 

C3_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych 

związanych z zagadnieniami elektrotechniki 

K_K02 ćwiczenia/la

boratoria 

obserwacja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

6 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładzie 

obecność na ćwiczeniach audytoryjnych 

obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych 

udział w konsultacjach dotyczących projektu  

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

15 

30 

10 

 

 

 

85 

3,4 

15 

15 

15 

20 

 

 

 

65 

2,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad sprawozdaniami/projektami 

przygotowanie do kolokwium i egzaminu 

praca w bibliotece, czytelni i sieci 

 

 

w sumie:   
ECTS 

35 

15 

15 

 

 

65 

2,6 

50 

20 

15 

 

 

85 

3,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach  

praca praktyczna samodzielna 
 

w sumie: 

ECTS 

45 

35 
 

80 

3,2 

30 

50 
 

80 

3,2 
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C4. Elektronika 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Elektronika, C4 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Electronics 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Bogusław Wiśniewski 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Układy elektroniczne – elementy, parametry, działanie. Modyfikacja parametrów układu elektronicznego. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład – 15 h, ćwiczenia laboratoryjne - 30 h 

niestacjonarne: wykład – 10 h, ćwiczenia laboratoryjne - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C4_W01 elementy układów elektronicznych ich 

własności i działanie 
K_W02, 

K_W09 

 

wykład egzamin 

C4_W02 układy aplikacyjne i zakresy ich zastosowań K_W09 

 

wykład egzamin 

C4_U01 przeanalizować układ elektroniczny  K_U01 ćwiczenia wykonanie 

zadania  

C4_U02 dokonać pomiarów układu elektronicznego  K_U04, 

K_U14 

 

ćwiczenia wykonanie 

zadania 

C4_U03 zrealizować modyfikację parametrów układu 

elektronicznego czy sposobu jego działania 

K_U04, 

K_U07, 

K_U14 

 

ćwiczenia wykonanie 

zadania 

C4_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów praktycznych związanych z 

układami elektronicznymi 

 

K_K02 wykład, 

ćwiczenia 

dyskusja 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 
4 

 

 

 

 

 S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach  

udział w konsultacjach 

 

w sumie   

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 

wykonanie sprawozdań 

przygotowanie do egzaminu 

praca w czytelni, w sieci 

 

w sumie  

 ECTS 

15 

20 

10 

5 

 

50 

2,0 

20 

20 

20 

5 

 

65 

2,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie   

ECTS 

15 

35 

 

50 

2,0 

10 

40 

 

50 

2,0 
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C5. Technika cyfrowa /Digital Technique 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Technika Cyfrowa, C5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Digital Technique 

Kierunek studiów: automatyka i Robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Bogusław Wiśniewski 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Funktor logiczny. Techniki realizacji układów cyfrowych. Bloki funkcjonalne kombinacyjne. Przerzutniki. 

Bloki funkcjonalne sekwencyjne. Generatory i układy monostabilne.  

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład – 15 h, ćwiczenia laboratoryjne - 30 h 

niestacjonarne: wykład – 10 h, ćwiczenia laboratoryjne - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C5_W01 pojęcia teoretyczne i praktyczne aplikacji 

elektroniki cyfrowej 

 

K_W09 wykład kolokwium 

C5_W02 zasadę działania, zastosowanie elementów 

techniki cyfrowej 

 

K_W09 wykład kolokwium 

C5_U01 przeprowadzić analizę działania układów 

elektroniki cyfrowej 
K_U04 ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania, 

sprawozdanie 

C5_U02 zaprojektować i wykonać praktycznie prostą 

aplikację elektroniki cyfrowej 

 

K_U07, 

K_U14 
ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania, 

sprawozdanie 

C5_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów praktycznych związanych z techniką 

cyfrową 

K_K02 wykład, 

ćwiczenia 

sposób 

wykonania 

zadania, 

dyskusja 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

ćwiczenia laboratoryjne 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie do laboratorium 

wykonanie aplikacji i sprawozdań  

przygotowanie do kolokwium 

 

w sumie:   
ECTS 

5 

15 

5 

 

25 

1,0 

5 

25 

10 

 

40 

1,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna własna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

20 

 

50 

2,0 

20 

30 

 

50 

2,0 
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C6. Metody numeryczne i symulacja 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Metody numeryczne i symulacja, C6 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Numerical methods and simulation 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I-go stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski  

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 2 

Koordynator przedmiotu: dr hab. inż. Tadeusz Wszołek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Całkowanie numeryczne. Różniczkowanie numeryczne. Interpolacja i aproksymacja. Pakiet Simulilnk 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład – 15 h, w. laboratoryjne – 30 h 

niestacjonarne: wykład – 10 h, w. laboratoryjne – 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C6_W01 w zaawansowanym stopniu pojęcia 

i zastosowanie metod numerycznych 

i symulacji w zakresie niezbędnym do 

formułowania i rozwiązywania prostych 

zagadnień związanych z automatyką i robotyką 

K_W01, 

K_W10 

 

 

wykłady 
test 

zaliczeniowy 

C6_W02 zasady numerycznego całkowania, 

różniczkowania, aproksymacji, interpolacji 
K_W01, 

K_W10 

wykłady test 

zaliczeniowy 

 

C6_U01 rozwiązywać równania nieliniowe 

i różniczkowe 
K_U02, 

K_U04, 

K_U05 

ćwiczenia sprawozdanie 

z laboratorium 

C6_U02 przeprowadzać symulacje i modelować 

w Simulinku 

K_U02, 

K_U04, 

K_U05, 

K_U16 

ćwiczenia sprawozdanie 

z laboratorium 

C6_K01 zasięgania opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu z zakresu metod numerycznych 

i symulacji 

K_K02 wykłady, 

ćwiczenia 

dyskusja 
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C6_K02 krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

i odbieranych treści 
K_K01 wykłady, 

ćwiczenia 

wyniki 

wykonanych 

zadań, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładzie 

obecność na ćwiczeniach 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad sprawozdaniami 

przygotowanie do kolokwium  

praca w bibliotece, czytelni, sieci 

 

w sumie:   
ECTS 

15 

5 

5 

 

25 

1,0 

25 

8 

7 

 

40 

1,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praktyczna praca samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

15 

 

45 

1,8 

20 

25 

 

45 

1,8 
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C7. Systemy i sterowniki mikroprocesorowe 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Systemy i sterowniki mikroprocesorowe, C7 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Microprocessor systems and controllers 

 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: dr hab. inż. Zbigniew Świder 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Realizacje mikroprocesorowe układów kombinacyjnych, sekwencyjnych oraz sekwencyjno-czasowych. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. laboratoryjne - 30 h  
niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. laboratoryjne - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C7_W01 efektywne wykorzystanie w sterownikach 

mikroprocesorowych elementów, operatorów 

oraz instrukcji języka C 

K_W03, 

K_W04, 

K_W12 

wykład kolokwium 

C7_U01 zaprojektować oraz zaprogramować układy 

kombinacyjne w języku C 

K_U02, 

K_U04, 

K_U05, 

K_U07 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania 

C7_U02 zaprojektować układy sekwencyjne oraz ich 

implementację w sterowniku z 

wykorzystaniem języka C 

K_U02, 

K_U04, 

K_U05, 

K_U07 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania 

C7_U03 zaprojektować układy sekwencyjno-czasowe 

(z uzależnieniem czasowym)  oraz ich 

implementację w sterowniku z 

wykorzystaniem języka C 

K_U02, 

K_U04, 

K_U05, 

K_U07 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania 

C7_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów związanych z tematyką 

mikroprocesorów 

K_K02 wykład, 

ćwiczenia 

dyskusja 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

 

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 
obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych 
udział w konsultacjach 

 
w sumie: 
ECTS 

15 
30 
5 
 

50 
2,0 

10 
20 
5 
 

35 
1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie do zajęć laboratoryjnych (zad. domowe) 
wykonanie sprawozdania  

przygotowanie do kolokwium  

 
w sumie:   
ECTS 

10 
10 
5 
 

25 
1,0 

10 
20 
10 
 

40 
1,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 
praca praktyczna  

 
w sumie: 
ECTS 

30 
20 

 
50 
2,0 

20 
30 

 
50 
2,0 
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C8. Sieci komputerowe i bazy danych 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Sieci komputerowe i bazy danych, C8 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Computer networks and databases 

 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia, 6 poziom PRK 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: mgr inż. Radosław Gołąb 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Model warstwowy sieci. Adresacja sieci. Bazy danych – zasady projektowania, modelowania. Polecenia 

SQL.  

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład – 15 h, ćw. laboratoryjne – 30 h 

niestacjonarne: wykład – 10 h, ćw. laboratoryjne – 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C8_W01 narzędzia do symulacji sieci i analizy 

protokołów sieciowych 
K_W04 wykład kolokwium 

C8_W02 rozwiązania dotyczące Systemów Zarządzania 

Baz Danych 
K_W05 wykład kolokwium 

C8_U01 zaprojektować małą sieć komputerową (LAN) 

oraz stworzyć schemat adresacji sieci dla 

segmentu klienta SOHO 

K_U01 ćwiczenia  wykonanie 

zadania 

C8_U02 tworzyć proste i złożone zapytania w języku 

SQL, wyszukiwać i grupować dane za pomocą 

klauzul polecenia SELECT 

 

K_U03 ćwiczenia  wykonanie 

zadania 

C8_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów praktycznych związanych z 

sieciami komputerowymi i bazami danych 

K_K02 wykład / 

ćwiczenia 

wykonanie 

zadania, 

kolokwium, 

dyskusja 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych 

udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

2 

 

47 

1,8 

10 

20 

2 

 

32 

1,2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie do zajęć laboratoryjnych (zad. domowe) 

przygotowanie do wykonania zadania przy komputerze 

przygotowanie do kolokwium na papierze 

studiowanie literatury 

 

w sumie:   
ECTS 

10 

10 

5 

3 

 

28 

1,2 

20 

10 

8 

5 

 

43 

1,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna  

 

w sumie: 

ECTS 

30 

20 

 

50 

2,0 

20 

30 

 

50 

2,0 
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C9. Techniki i języki programowania 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Techniki i języki programowania, C9  

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Programming techniques and languages  

Kierunek studiów: automatyka i robotyka   

Poziom studiów: studia I stopnia  

Profil: praktyczny (P)  

Forma studiów: stacjonarne  / niestacjonarne  

Punkty ECTS: 3  

Język wykładowy: Polski  

Rok akademicki: 2020/2021  

Semestr: 2  

Koordynator przedmiotu: dr Marcin Skuba   

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Programowanie w środowiskach wysokopoziomowych. Programowanie strukturalne, obiektowe, 

wieloplatformowe. Zintegrowane środowiska programistyczne. Programowanie oparte na zasobach 

bibliotecznych. Wybrane elementy programu komputerowego: tablice, macierze, listy, kolejki. Języki 

skryptowe. Języki znaczników: HTML, XML. Języki bazodanowe – język zapytań SQL. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład – 15 h, ćw. laboratoryjne - 30 h 

niestacjonarne: wykład – 10 h, ćw. projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C9_W01 rodzaje i składnie wybranych języków 

komputerowych wykonywanych na różnych 

platformach sprzętowych i programowych 

realizujących różne zadania. 

K_W02, 

K_W04 

wykład, 

zajęcia 

laboratoryjne  

kolokwium 

 

C9_W02 wybrane techniki i języki programowania 

niezbędne w realizacji projektów w dziedzinie 

automatyki i robotyki.  

K_W03, 

K_W04 

wykład, 

zajęcia 

laboratoryjne  

kolokwium  

 

C9_W03 proces edycji kodu źródłowego, kompilacji i  

debugowania programu w wybranych 

technologiach informatycznych. 

K_W04 wykład, 

zajęcia 

laboratoryjne  

kolokwium 

 

C9_U01 dobrać dostępne języki i techniki 

programowania do realizacji projektów  

K_U01, 

K_U03 

wykład, 

zajęcia 

laboratoryjne  

wykonanie 

zadania, 

obserwacja 

 

C9_U02 programować wykorzystując takie elementy K_U02 wykład, wykonanie 
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programu, jak: tablice jedno 

i wielowymiarowe, listy, kolejki i inne. 

zajęcia 

laboratoryjne  

zadania, 

obserwacja 

 

C9_U03 ciągle udoskonalać swoją wiedzę dotyczącą 

narzędzi programistycznych niezbędnych do 

programowania urządzeń 

mikroprocesorowych.  

K_U03, 

K_U16 

wykład, 

zajęcia 

laboratoryjne  

wykonanie 

zadania, 

obserwacja 

 

C9_K01 do wypełniania zobowiązań społecznych 

ukierunkowanych na odpowiedzialne i celowe 

wykorzystywanie narzędzi programistycznych. 

 

K_K03 wykład, 

zajęcia 

laboratoryjne  

obserwacja – 

udział w 

dyskusji, 

aktywność na 

zajęciach 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

ćwiczenia laboratoryjne 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

2 

 

37 

1,4 

10 

20 

2 

 

32 

1,2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad przygotowaniem programów komputerowych do 

zajęć (w tym praca w sieci)  

przygotowanie do kolokwium 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

 

8 

 

38 

1,6 

40 

 

3 

 

43 

1,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych  

praca praktyczna samodzielna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

 

 

60 

2,4 

20 

40 

 

 

60 

2,4 
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C10. Programowanie obiektowe / Object -oriented programming 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Programowanie obiektowe, C10 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Object oriented programming 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Piotr Wais 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Narzędzia i mechanizmy potrzebne do zbudowania aplikacji w języku C++. Techniki programowania 

obiektowego w języku C++. Algorytm i wykonanie prostej aplikacji.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h  

niestacjonarne - wykład 10 h, ćw. laboratoryjne 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

C10_W01 
narzędzia i mechanizmy potrzebne do zbudowania 

aplikacji w języku programowania C++ 
K_W04 wykład kolokwium 

C10_W02 
jak programować aplikacje wykorzystując techniki 

programowania obiektowego w języku C++ 
K_W04 wykład kolokwium 

C10_U01 

poszerzać swoje umiejętności niezbędne do 

zbudowania aplikacji w języku programowania 

C++ zgodnie z obowiązującymi standardami i 

rozwiązaniami 

K_U01, 

K_U07 
ćw.  

kolokwium, 

sprawozdanie 

z wykonanych 

prac  

C10_U02 

na podstawie algorytmu (specyfikacji) stworzyć 

prostą aplikację wykorzystując techniki 

programowania obiektowego w języku C++ 

K_U01, 

K_U07 

 

ćw.  

kolokwium, 

sprawozdanie 

z wykonanych 

prac  

C10_U03 zarządzać danymi z poziomu aplikacji 

K_U01, 

K_U07 

 

ćw.  

kolokwium, 

sprawozdanie 

z wykonanych 

prac 

C10_K01 
uznawania znaczenia wiedzy informatycznej w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych nowych 
K_K02 wykład, ćw.  

dyskusja, 

zaangażowani

e na zajęciach 
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narzędzi programistycznych wykorzystywanych w 

programowaniu obiektowym 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych 

udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 

wykonanie sprawozdań 

przygotowanie do kolokwium 

 

w sumie: 

ECTS 

8 

12 

5 

 

25 

1,0 

10 

20 

10 

 

40 

1,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

20 

 

50 

2,0 

20 

30 

 

50 

2,0 
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C11. Systemy operacyjne w automatyce / Operating System 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Systemy operacyjne w automatyce, C11 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Operating Systems in automatics 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny  

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Mariusz Święcicki 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Budowa i struktura systemu operacyjnego. Zasady działania systemów operacyjnych: Unix, Linux i Windows 

oraz praktyczne ich wykorzystanie. Implementacja problemów synchronizacji i komunikacji procesów 

z wykorzystaniem systemowych mechanizmów IPC. Język powłoki. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h  

niestacjonarne - wykład 10 h, ćw. laboratoryjne 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

C11_W01 
budowę i strukturę systemu operacyjnego oraz 

funkcjonalność wszystkich jego modułów 
K_W03 wykład kolokwium 

C11_W02 

zasady działania systemów operacyjnych: Unix, 

Linux i Windows, wybrane funkcje systemowe i 

ich praktyczne wykorzystanie 

K_W03 wykład kolokwium 

C11_U01 

posługiwać się językiem powłoki, przy 

rozhisteryzowaniu elementarnych problemów z 

zakresu administrowania systemem 

komputerowym 

K_U04, 

K_U07 
ćw.  

kolokwium, 

wykonanie 

zadania  

C11_U02 rozwiązywać problemy z zakresu synchronizacji 
K_U04, 

K_U07 
ćw.  

kolokwium, 

wykonanie 

zadania  

C11_U03 

rozwiązywać problemy z zakresu komunikacji 

procesów z wykorzystaniem systemowych 

mechanizmów IPC 

K_U04, 

K_U07 
ćw.  

kolokwium, 

wykonanie 

zadania 

C11_K01 uznawania znaczenia wiedzy informatycznej w K_K02 wykład, ćw.  
dyskusja, 

zaangażowanie 
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rozwiązywaniu problemów praktycznych  

 

na zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych 

udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie do ćwiczeń, praca w sieci w danym systemie 

wykonanie sprawozdań 

przygotowanie do kolokwium 

 

w sumie: 

ECTS 

8 

12 

5 

 

25 

1,0 

10 

20 

10 

 

40 

1,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

20 

 

50 

2,0 

20 

30 

 

50 

2,0 
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C12. Komputerowe systemy wspomagania decyzji 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Komputerowe systemy wspomagania decyzji, C12 

 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Decision Support Systems 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Hubert Wojtowicz 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Proces podejmowania decyzji. Rozwiązywanie problemu. Ryzyko decyzji. Modelowanie problemów  i 

procesów decyzyjnych. Metody reprezentacji niepewności. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 30 h 

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C12_W01 

 

podstawowe definicje i pojęcia z zakresu teorii 

informacji, typy i własności modeli decyzyjnych 

oraz algorytmy służące do konstrukcji systemów 

decyzyjnych, takie jak: drzewa decyzyjne, 

systemy ekspertowe 

 

K_W05 wykład 

 

kolokwium 

C12_W02 

 

podstawowe definicje oraz metody 

rozwiązywania zadań analizy wielokryterialnej, 

a także metody reprezentacji niepewności 

reprezentowane przez, logikę rozmytą i zbiory 

rozmyte 

 

K_W05 wykład 

 

kolokwium 

C12_U01 sformułować problem decyzyjny i przedstawić 

potencjalne możliwości jego rozwiązania 

K_U01,  

K_U14 

ćwiczenia 

projektowe 
wykonanie 

zadania 



86/145 

 

C12_U02 samodzielnie opracować inteligentne systemy 

wspomagania decyzji i wykorzystać je do 

rozwiązania problemu z zakresu automatyki 

i robotyki 

K_U04, 

K_U14 

ćwiczenia 

projektowe 

 

wykonanie 

zadania 

C12_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych 
K_K02 wykład/ 

ćwiczenia 

projektowe 

aktywność na 

zajęciach, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

4 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach projektowych 

udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

2 

 

47 

1,8 

10 

20 

2 

 

32 

1,2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad rozwiązywaniem zadań zgodnych z treścią ćwiczeń 

praca nad przygotowaniem projektów 

praca w sieci 

 

w sumie:   

ECTS 

25 

20 

8 

 

53 

2,2 

30 

25 

13 

 

68 

2,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach projektowych 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

45 

 

75 

3,0 

20 

55 

 

75 

3,0 
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C13. Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych, C13 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): PLC and industrial controller programming 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 6 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Układy sterowania automatycznego, regulatory PID, modele obiektów.  Układy sekwencyjno-czasowe w 

językach LD, SFC i ST. Wizualizacja pracy sterownika PLC. Programowanie regulatorów przemysłowych. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. laboratoryjne - 45 h 

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. laboratoryjne - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C13_W01 zasady funkcjonowania pętli regulacyjnych 

PID oraz zasady konfigurowania pętli w 

języku FBD dla sterownika PLC/PAC 

K_W04, 

K_W05, 

K_W07 

wykład 

 

egzamin 

C13_W02 zasady automatycznego strojenia 

regulatorów PID oraz jak praktycznie 

skorygować nastawy regulatora 

K_W04, 

K_W05, 

K_W07 

wykład egzamin 

C13_U01 zaprojektować i zrealizować praktyczne 

układy kombinacyjne, sekwencyjne i 

sekwencyjno-czasowe oraz 

zaimplementować je w językach LD, ST na 

sterowniku PLC  

K_U03, 

K_U04, 

K_U07,  

K_U11, 

K_U14 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania 

C13_U02 utworzyć typową wizualizację pracy dla 

sterownika PLC na zintegrowanym z nim 

dotykowym panelu graficznym 

K_U03, 

K_U04, 

K_U07,  

K_U11, 

K_U14 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania 
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C13_U03 skonfigurować regulator przemysłowy i 

dobrać jego nastawy zgodnie z założonym 

kryterium 

K_U03, 

K_U04, 

K_U07,  

K_U11, 

K_U14 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania 

C13_U04 skonfigurować wybrany przemysłowy 

sterownik PLC oraz utworzyć  ekrany 

wizualizacji procesu 

K_U03, 

K_U04, 

K_U07,  

K_U11, 

K_U14 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania 

C13_K01 zasięgania opinii ekspertów 
w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu 

K_K02 wykład, 

ćwiczenia 

wykonanie 

zadania, dyskusja 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

6 

S
ta

cj
o
n

ar
n

e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykłady 

ćwiczenia laboratoryjne 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

45 

5 

 

65 

2,6 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie przy komputerze do zajęć  

przygotowanie sprawozdań z laboratoriów 

przygotowanie do egzaminu 

praca w czytelni, w sieci 

 

w sumie: 

ECTS 

20 

35 

20 

10 

 

85 

3,4 

35 

45 

25 

10 

 

115 

4,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praktyczna praca własna 

 

w sumie: 

ECTS 

45 

55 

 

100 

4,0 

20 

80 

 

100 

4,0 
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C14. Zautomatyzowane systemy wytwarzania 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 

Zautomatyzowane systemy wytwarzania, C14 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Automated manufacturing systems 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Skala produkcji, a proces automatyzacji. Formy zautomatyzowanej produkcji. Wybór stopnia automatyzacji. 

Bieżące trendy w automatyzacji linii technologicznych. Automatyzacja monitoringu pracy maszyn. 

Automatyzacja procesów montażu. Automatyzacja procesów kontroli jakości. Automatyzacja procesów 

składowania i  magazynowania. Wpływ automatyzacji i robotyzacji na organizację i sterowanie procesami 

technologicznymi w systemach wytwórczych.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 30 h 

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

K_W01 w zaawansowanym stopniu teorie, metody i 

złożone zależności między nimi z zakresu 

automatyzacji systemów wytwarzania 

K_W03, 

K_W07, 

K_W12 

wykład kolokwium 

K_W02 w zaawansowanym stopniu metody 

wytwarzania i eksploatacji systemów regulacji 

automatycznej 

K_W05, 

K_W07, 

K_W12 

wykład 

 

kolokwium 

 

K_U01 wykorzystać posiadaną wiedzę – formułować i 

rozwiązywać problemy z zakresu 

zautomatyzowanych systemów wytwarzania 

oraz wykonać krytyczną analizę systemu 

K_U03, 

K_U06, 

K_U11, 

K_U14 

ćwiczenia 

projektowe 

 

wykonanie 

zadania 

 

K_U02 zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją 

– zautomatyzowany system produkcyjny, 

używając odpowiednio dobranych metod i 

technik 

K_U06, 

K_U07, 

K_U11, 

K_U14 

ćwiczenia 

projektowe 

 

wykonanie 

zadania 
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K_K01 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i 

wymagania tego od innych 

K_K06 wykład, 

ćwiczenia 

dyskusja, 

zaangażowanie 

w pracę 

K_K02 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K05 wykład, 

ćwiczenia 

dyskusja, 

zaangażowanie 

w pracę 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładzie 

obecność na ćwiczeniach projektowych 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

 

45 

1,8 

10 

20 

 

30 

1,2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad projektami 

przygotowanie do kolokwium 

praca w czytelni, w sieci 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

10 

5 

 

30 

1,2 

25 

15 

5 

 

45 

1,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna własna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

15 

 

45 

1,8 

20 

25 

 

45 

1,8 
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C15. Napędy w automatyce i robotyce 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Napędy w automatyce i robotyce, C15 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Drives in automation and robotics 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Bogusław Wiśniewski 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Silniki prądu stałego. Silnik krokowy. Silnik BLDC. Silniki specjalne. Interfejsy PWM w mikrokontrolerach. 

Realizacja falownika dużej i średniej mocy. Serwonapędy.  

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 30 h 

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

F/orma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C15_W01 działanie i właściwości różnych typów silników K_W07, 

K_W08, 

K_W09, 

K_W11 

wykład egzamin 

C15_W02 właściwe układy elektroniczne do współpracy z 

danymi silnikami 

K_W07, 

K_W08, 

K_W09, 

K_W11 

 

wykład egzamin 

C15_U01 dobrać odpowiedni napęd i układy towarzyszące 

dla danej aplikacji 

 

K_U06 ćw. 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

C15_U02 zaprojektować, wykonać i uruchomić prostą 

aplikację z silnikiem klasycznym / krokowym / 

serwomechanizmem (elementy niskomocowe) 

 

K_U07 ćw. 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

C15_K01 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w 

tym dorobek i tradycje zawodu automatyka  

 

K_K06 wykład, 

ćwiczenia 

obserwacja, 

dyskusja 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

4 

 

 

 

 

 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

ćwiczenia projektowe 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad wykonaniem projektów aplikacji 

przygotowanie do egzaminu 

praca w sieci, w czytelni 

 

w sumie:   
ECTS 

30 

10 

10 

 

50 

2,0 

40 

15 

10 

 

65 

2,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna własna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

 

60 

2,4 

20 

40 

 

60 

2,4 

 

 



93/145 

 

C16. Programowanie w Matlabie 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Programowanie w Matlabie, C16 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Programming in Matlab 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: język polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 2 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Hubert Wojtowicz 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Narzędzia, mechanizmy, techniki programowania w języku Matlab. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: ćw. laboratoryjne – 30 h 

niestacjonarne: ćw. laboratoryjne – 30 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C16_W01 

 

narzędzia i mechanizmy potrzebne do 

zbudowania aplikacji w języku programowania 

Matlab  

K_W04, 

K_W05 

ćwiczenia wykonanie 

zadania 

C16_W02 

 

jak poszerzać i aktualizować swoją wiedzę 

niezbędną do zbudowania aplikacji w języku 

programowania Matlab zgodnie 

z obowiązującymi standardami i rozwiązaniami 

K_W04, 

K_W05 

ćwiczenia wykonanie 

zadania 

C16_U01 

 

jak projektować  aplikacje wykorzystując 

techniki programowania dostępne w języku 

Matlab oraz jak programować dostosowując 

swój projekt do ciągle zmieniających się 

trendów i możliwości 

K_U01, 

K_U03, 

K_U05, 

K_U11 

ćwiczenia wykonanie 

zadania 

C16_U02 na podstawie algorytmu (specyfikacji) stworzyć 

prostą aplikację wykorzystując techniki 

programowania dostępne w języku Matlab 

K_U01, 

K_U03, 

K_U05, 

K_U11 

ćwiczenia wykonanie 

zadania 
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C16_U03 zarządzać danymi z poziomu aplikacji K_U01, 

K_U03, 

K_U05, 

K_U11 

ćwiczenia wykonanie 

zadania 

 

C16_K01 

 

poznawania nowych narzędzi 

programistycznych wykorzystywanych w języku 

programowania Matlab 

K_K02 ćwiczenia wykonanie 

zadania, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych 

udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

5 

 

35 

1,4 

30 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

wykonanie sprawozdań 

praca w sieci 

 

 

w sumie:   

ECTS 

10 

5 

 

 

15 

0,6 

10 

5 

 

 

15 

0,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

10 

 

40 

1,6 

30 

10 

 

40 

1,6 
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C17. Systemy sterowania 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Systemy sterowania, C17 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Control systems 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Świder 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Transmitancja obiektu, przekształcanie schematów blokowych. Sprzężenie zwrotne. Odpowiedź skokowa 

układu. Regulator PID i dobór jego nastaw. Uruchomienie i testowanie układu regulacji. Sterowanie logiczne. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 30 h  
niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C17_W01 elementy i urządzenia automatyki, potrzebne do 

złożenia z nich układ regulacji 
K_W03, 

K_W07, 

K_W08, 

K_W12 

wykład egzamin 

C17_W02 podstawowe funkcjonalności narzędzi 

programistycznych  
K_W03, 

K_W07, 

K_W08, 

K_W12 

wykład egzamin 

C17_U01 złożyć i przetestować układ regulacji 

w środowisku Matlab lub CPDev 
K_U01,  

K_U04,  

K_U05, 

K_U07 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

C17_U02 zaplanować i przeprowadzić eksperyment 

identyfikacyjny, a następnie dobrać typową 

transmitancję (model) opisującą rozpatrywany 

obiekt regulacji ciągłej 

K_U01,  

K_U04,  

K_U05, 

K_U07 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 
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C17_U03 na podstawie modelu dobrać typ regulatora PID, 

wyznaczyć jego nastawy oraz uruchomić 

i przetestować układ regulacji 

K_U01,  

K_U04,  

K_U05, 

K_U06 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

C17_U04 zaprojektować zgodnie z normą IEC 61131-3 

typowe układy sterowania logicznego, a także 

nieskomplikowaną wizualizację 

K_U01,  

K_U04,  

K_U05, 

K_U07 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

C17_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów praktycznych i poznawczych 

z zakresu systemów sterowania w automatyce 

i robotyce 

K_K02 wykład, 

ćwiczenia 

sposób 

wykonania 

zadania, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

4 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach projektowych 

udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad przygotowaniem projektów 

przygotowanie do egzaminu na papierze 

przygotowanie do egzaminu przy komputerze 

 

w sumie:   
ECTS 

25 

10 

15 

 

50 

2,0 

35 

15 

15 

 

65 

2,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna  

 

w sumie: 

ECTS 

30 

25 

 

55 

2,2 

20 

35 

 

55 

2,2 
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C18. Inżynieria procesów produkcyjnych 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 

Inżynieria procesów produkcyjnych, C18 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Production process engineering 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny  

Forma studiów: stacjonarne  / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Czwarta rewolucja przemysłowa,  a technologie i systemy produkcji. Technologie produkcyjne i kryteria ich 

oceny. Energochłonność. Charakterystyka wybranych technologii Systemy CIM (Computer Integrated 

Manufacturing). Regeneracja narzędzi. Idea  technologii bezodpadowych. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne - wykład - 15 h, ćw. projektowe - 30 h   

niestacjonarne - wykład - 10 h, ćw. projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

K_W01 w zaawansowanym stopniu teorie, metody 

i złożone zależności między nimi z zakresu 

inżynierii procesów produkcyjnych 

K_W03, 

K_W07, 

K_W12 

wykład kolokwium 

K_W02 w zaawansowanym stopniu rodzaje 

i charakterystykę technologii produkcyjnych 

K_W05, 

K_W07, 

K_W12 

wykład 

 

kolokwium 

 

K_U01 wykorzystać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać problemy z zakresu inżynierii 

procesów produkcyjnych oraz wykonać 

krytyczną analizę danej technologii 

K_U03, 

K_U06, 

K_U11, 

K_U14 

ćwiczenia 

projektowe 

 

wykonanie 

zadania 

 

K_U02 zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją 

– proces produkcyjny, używając odpowiednio 

dobranych metod i technik 

K_U06, 

K_U07, 

K_U11, 

K_U14 

ćwiczenia 

projektowe 

 

wykonanie 

zadania 

 

K_K01 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych 

oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

K_K06 wykład, 

ćwiczenia 

dyskusja, 

zaangażowanie 

w pracę 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

4 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładzie 

obecność na ćwiczeniach projektowych 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

 

45 

1,8 

10 

20 

 

30 

1,2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad przygotowaniem projektów 

przygotowanie do kolokwium 

praca w bibliotece, w sieci 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

15 

10 

 

55 

2,2 

 

40 

15 

20 

 

70 

2,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna własna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

 

 

60 

2,4 

20 

40 

 

 

60 

2,4 
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C19. Modelowanie systemów dynamicznych 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Modelowanie systemów dynamicznych, C19 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Modeling of dynamic systems 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Modelowania i symulacji układów dynamicznych. Algorytmy numeryczne rozwiązania równań stanu. 

Modele dynamiczne obwodów elektrycznych i elektronicznych, urządzeń elektromechanicznych 

i elektroenergetycznych, procesów nieelektrycznych, systemów adaptacyjnych. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 30 h 

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C19_W01 pojęcia związane z dynamiką procesów 
K_W03, 

K_W10 
wykład egzamin 

C19_W02 
modelowanie i możliwości jakie daje 

wykorzystanie modeli matematycznych 

K_W04, 

K_W10 
wykład egzamin 

C19_U01 
zapisywać matematyczne równania dla 

modelu konkretnego procesu 
K_U02 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

C19_U02 
upraszczać modele do konkretnych potrzeb 

projektowania 
K_U05 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

C19_U03 
przeprowadzić analizę kształtu rozwiązania 

analitycznie lub symulacyjnie 
K_U06 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

C19_K01 
uznawania znaczenia pakietów 

symulacyjnych we współczesnej nauce 
K_K06 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania, 

dyskusja 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

4 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykłady 

ćwiczenia projektowe 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

15 

 

60 

2,4 

10 

20 

15 

 

45 

1,8 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad projektami 

przygotowanie do egzaminu 

praca w czytelni, w sieci 

 

w sumie: 

ECTS 

20 

10 

10 

 

40 

1,6 

30 

15 

10 

 

55 

2,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

20 

 

 

50 

2,0 

20 

30 

 

 

50 

2,0 
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C20. Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa, C20 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Diploma seminar and thesis 

Kierunek studiów: Automatyka i robotyka 

Poziom studiów: I stopień 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarny/niestacjonarny 

Punkty ECTS: 3, 18 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 6,7 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Zasady przygotowania prac dyplomowych z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, związanych 

z automatyką i robotyką. Zasady przestrzegania prawa autorskich. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: seminarium - 60 h (30 h semestr 6 + 30 h semestr 7) 

niestacjonarne: seminarium - 60 h (30h semestr 6 + 30 h semestr 7) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

C20_W01 zagadnienia inżynierskie związane 

z automatyką i robotyką 

K_W07, 

K_W08, 

K_W11, 

K_W12, 

K_W13 

seminarium 

 

Postępy 

w 

przygotowaniu 

pracy 

dyplomowej 

C20_U01 korzystać z literatury fachowej potrzebnej 

do napisania pracy dyplomowej 

 

K_U01, 

K_U06 

seminarium 

 

Postępy 

w 

przygotowaniu 

pracy 

dyplomowej 

C20_U02 samodzielnie opracować problem 

inżynierski z zakresu automatyki i robotyki 

K_U03, 

K_U04, 

K_U05, 

K_U06, 

K_U07, 

K_U08, 

K_U09 

seminarium 

 

Postępy 

w 

przygotowaniu 

pracy 

dyplomowej 
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C20_U03 sporządzać pracę inżynierską 

i przygotowywać prezentacje pracy  

K_U01, 

K_U02, 

K_U11, 

K_U12, 

K_U16 

seminarium 

 

napisanie pracy 

dyplomowej 

C20_K01 krytycznej oceny nabytej w trakcie studiów 

wiedzy 
K_K01 seminarium 

 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

21 

 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na seminariach 

udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

60 

30 

 

90 

3,6 

60 

30 

 

90 

3,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

opracowanie poszczególnych fragmentów pracy  

napisanie całości pracy 

praca w bibliotece 

praca w sieci 

 

w sumie:   
ECTS 

235 

100 

50 

50 

 

435 

17,4 

235 

100 

50 

50 

 

435 

17,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

60 

335 

 

395 

15,8 

60 

335 

 

395 

15,8 
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D1. GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU: KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE 

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA 

D1.1. Automatyzacja procesów 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Automatyzacja procesów, D1.1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Process Automation 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 6  

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: mgr inż. Wojciech Berezowski 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Zaawansowane narzędzia automatyzacji procesów, ich budowa i własności. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 45 h  
niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

D1.1_W01 w zaawansowanym stopniu budowę i zasady 

działania komponentów i systemów związanych 

z automatyką oraz ich zastosowanie praktyczne 

w zakładach przemysłowych 

K_W03, 

K_W07, 

K_W11, 

K_W12 

Wykład Egzamin 

D1.1_W02 w zaawansowanym stopniu automatyzację 

złożonych procesów produkcyjnych ciągłych 

i dyskretnych 

K_W05, 

K_W07, 

K_W11, 

K_W12 

Wykład Egzamin 

D1.1_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy 

oraz innowacyjnie wykonywać zadania 

związane z automatyzacją procesów, przez 

właściwy dobór źródeł i informacji oraz 

stosowanie właściwych metod i narzędzi 

K_U01, 

K_U02,  

K_U11, 

K_U14 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

D1.1_U02 wykonać krytyczną analizę sposobu 

funkcjonowania istniejących rozwiązań 

technicznych i procesowych z zakresu 

K_U01, 

K_U02, 

K_U06, 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 
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automatyzacji procesów i dokonać ich oceny  K_U11, 

K_U14 

D1.1_U03 zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją 

– zrobotyzowane stanowisko produkcyjne 

K_U06, 

K_U07, 

K_U11, 

K_U14 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

D1.1_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych 

z zakresu automatyzacji procesów 

K_K02 wykład,  

ćwiczenia  

obserwacja – 

udział 

w dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

6 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach projektowych 

udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

45 

5 

 

65 

2,6 

10 

20 

10 

 

40 

1,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

wykonanie obliczeń do projektów 

opracowanie projektów 

przygotowanie do egzaminu 

praca w bibliotece, w sieci 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

25 

30 

15 

 

85 

3,4 

30 

45 

20 

15 

 

110 

4,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

45 

40 

 

85 

3,4 

20 

65 

 

85 

3,4 
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D1.2. Wizualizacja procesów produkcyjnych 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Wizualizacja procesów produkcyjnych, D1.2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Visualization of production processes 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil: praktyczny  

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4  

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 7 

Koordynator przedmiotu: mgr inż. Dominik Jakubik 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Systemy wizualizacji, sterowania i nadzoru procesów produkcyjnych. Rozproszony system kontrolno-

pomiarowy z wizualizacją i komunikacją. Narzędzia tworzenia wizualizacji. Nawigacja. Sterowanie logiczne. 

Sygnalizacja alarmowa w procesach produkcyjnych. Archiwizacja i przechowywanie danych. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 30 h  
niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

D1.2_W01 

w zaawansowanym stopniu budowę i zasady 

działania komponentów wizualizacji 

procesów, w tym teorie, metody i złożone 

zależności między nimi  

K_W03, 

K_W07, 

K_W08, 

K_W11 

Wykład kolokwium 

D1.2_W02 
w zaawansowanym stopniu rodzaje, metody 

i techniki wizualizacji  procesów 

K_W07, 

K_W08, 

K_W11 

Wykład 

 
kolokwium  

D1.2_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę – 

formułować i rozwiązywać 
złożone i nietypowe problemy oraz 

innowacyjnie wykonywać zadania związane 

z wizualizacją procesów produkcyjnych 

K_U01, 

K_U02, 

K_U06, 

K_U11 

ćwiczenia 

projektowe 

 

wykonanie 

zadania 

D1.2_U02 
zaprojektować system wizualizacji procesu 

produkcyjnego 

K_U04, 

K_U06, 

K_U07, 

K_U11 

ćwiczenia 

projektowe 

 

wykonanie 

zadania 

D1.2_K01 uznawania znaczenia wiedzy w K_K01 wykład, udział w 
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 rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych z zakresu 

wizualizacji procesów produkcyjnych 

ćwiczenia 

 

dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

4 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach projektowych 

udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

wykonanie projektów 

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 

praca w sieci, w czytelni 

 

w sumie:   
ECTS 

30 

10 

10 

 

50 

2,0 

40 

15 

10 

 

65 

2,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

 

60 

2,4 

20 

40 

 

60 

2,4 
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D1.3. Automatyka w budynkach inteligentnych 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Automatyka w budynkach inteligentnych, D1.3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Automation in intelligent buildings 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: dr hab. inż. Wiesław Wszołek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Przegląd systemów infrastruktury technicznej budynków – zasilanie elektryczne, ogrzewanie, wentylacja, 

klimatyzacja, oświetlenie. Automatyzacja central wentylacji i klimatyzacji. Automatyzacja indywidualnego 

pomieszczenia. Sterowanie oświetleniem pomieszczeń i ogólnym. Systemy bezpieczeństwa – systemy 

ochrony zdrowia i życia ludzi – systemy ochrony mienia. Integracja systemów automatyzacji 

i bezpieczeństwa. Standardy w systemach automatyzacji i bezpieczeństwa. Systemy nadrzędne. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 45 h 

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

D1.3_W01 automatyzację pojedynczego pomieszczenia 

w celu zapewnienia komfortu użytkowania 

i ograniczenia zużycia energii, nowoczesnych, 

energooszczędnych systemów sterowania 

oświetleniem i rozumie potrzebę ich stosowania 

K_W07, 

K_W11 

wykład kolokwium 

D1.3_W02 zasady projektowania systemów sygnalizacji 

pożaru, systemu oddymiania, systemu 

rozgłaszania alarmowego i systemu oświetlenia 

awaryjnego, uwarunkowania techniczne 

i prawne dotyczące systemów ochrony mienia 

oraz zasady ich projektowania 

K_W07, 

K_W11 

wykład kolokwium 

D1.3_W03 potrzebę integracji systemów automatyzacji 

i systemów bezpieczeństwa w celu zwiększenia 

funkcjonalności oraz zwiększenia efektywności 

energetycznej budynku, podstawowe standardy 

transmisji danych w systemach automatyzacji 

i bezpieczeństwa budynków. 

K_W07, 

K_W11 

wykład kolokwium 
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D1.3_U01 dobrać urządzenia obiektowe i sterowniki do 

określonego zadania sterowania 

K_U03, 

K_U06, 

K_U07 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonania 

zadania 

D1.3_U02 opracowywać i skonfigurować algorytmy 

sterowania dla central wentylacji i klimatyzacji 

oraz innych instalacji technologicznych także 

pod kątem efektywności energetycznej 

K_U03, 

K_U06, 

K_U07 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonania 

zadania 

D1.3_U03 zaprojektować podstawowe systemy 

bezpieczeństwa 

K_U03, 

K_U06, 

K_U07, 

K_U10 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonania 

zadania 

D1.3_U04 współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych, w tym także o charakterze 

interdyscyplinarnym dot. zagadnień z inżynierii 

środowiska 

K_U15 ćwiczenia 

projektowe 

wykonania 

zadania 

D1.3_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych 

z zakresu automatyki w budynkach 

inteligentnych 

 

K_K02 wykład, 

ćwiczenia 

sposób 

wykonania 

zadania, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

4 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

ćwiczenia projektowe 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

45 

10 

 

70 

2,8 

10 

20 

15 

 

45 

1,8 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad opracowaniem projektów 

przygotowanie do kolokwium 

praca w czytelni, w sieci 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

7 

8 

 

 

30 

1,2 

40 

10 

5 

 

 

55 

2,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

45 

15 

 

60 

2,4 

20 

40 

 

60 

2,4 
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D1.4. Eksploatacja i diagnostyka systemów i urządzeń produkcyjnych 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Eksploatacja i diagnostyka systemów i urządzeń produkcyjnych, D1.4 
 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): 

 

Exploitation  and Diagnostics of technical systems and devices 
 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 5 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. inż. Wojciech Batko 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Problematyka eksploatacji. Podstawy badań eksploatacyjnych. Fizyczne  aspekty diagnostyki. Eksperymenty 

symulacyjne rozpoznań diagnostycznych. Diagnostyka różnych maszyn i urządzeń oraz charakterystycznych 

ich podzespołów i węzłów konstrukcyjnych. Technologie informatyczne w diagnostyce. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 30 h, ćw. laboratoryjne - 30 h 
niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. laboratoryjne - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

D1.4_W01 podstawową budowę i funkcjonowanie  

podstawowych rodzajów maszyn i urządzeń 

oraz towarzyszących ich pracy procesów 

wibroakustycznych 

K_W02,  

K_W07, 

K_W11, 

K_W12 

wykład kolokwium, 

egzamin 

D1.4_W02 metody oceny, analizy sygnałów 

wibroakustycznych maszyn i urządzeń  
K_W05, 

K_W11 

wykład kolokwium, 

egzamin 

D1.4_W03 działanie znanych mu urządzeń 

diagnostycznych 
K_W11, 

K_W12 
wykład kolokwium, 

egzamin 

D1.4_U01 wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu 

diagnostyki maszyn i urządzeń w 

rozwiązywaniu  zadań inżynierskich 

związanych z pomiarami i identyfikacją 

K_U01, 

K_U02, 

K_U03 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
sprawozdanie 

z ćwiczeń  
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procesów zmian stanu maszyn 

D1.4_U02 wykonać diagnostykę urządzeń 

z wykorzystaniem wybranych metod 

K_U03, 

K_U04, 

K_U06, 

K_U14 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
wykonanie 

zadania  

D1.4_U03 ma umiejętność i rozumie potrzebę ciągłego 

doskonalenia i uczenia się w zakresie metod 

rozwoju identyfikacji procesów 

diagnostycznych i rozpozna uszkodzeń 

różnych elementów maszyn 

K_U16 ćwiczenia 

laboratoryjne 

sprawozdanie 

z ćwiczeń  

D1.4_K01 odpowiedzialnego pełnienia ról 

zawodowych, w tym przestrzegania zasad 

etyki zawodowej i wymagania tego 

od innych oraz dbałości o dorobek 

K_K06 ćwiczenia 

laboratoryjne 

obserwacja, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

5 

S
ta

cj
o
n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 
obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych 
udział w konsultacjach 

 
w sumie: 
 pkt ECTS 

30 
30 
10 

 
60 
2,4 

10 
20 
10 

 
40 
1,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie do laboratoriów 

opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych  
przygotowanie do kolokwium i egzaminu 
praca w bibliotece, sieci 
 
w sumie:   
ECTS 

15 

35 
10 
5 

 
65 
2,6 

15 

45 
15 
10 

 
85 
3,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w zajęciach praktycznych 
praca praktyczna samodzielna 

 
w sumie: 
ECTS 

30 
50 

 
80 
3,2 

20 
60 

 
80 
3,2 
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D1.5. Systemy zarządzania produkcją 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Systemy zarządzania produkcją, D1.5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Production management systems  

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. inż. Kazimierz W. Krupa 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Budowa i zasoby systemu produkcyjnego, zasady projektowania systemów produkcyjnych dla rożnych form 

organizacji produkcji. Analiza procesu produkcyjnego. Zmiany organizacji z zastosowaniem  technik 

mapowania strumienia wartości. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 30 h 
niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

D1.5_W01 kluczowe zagadnienia oraz wybrane 

zagadnienia z zakresu zaawansowanej 

wiedzy szczegółowej o organizacji i 

projektowaniu systemów zarządzania 

produkcją 

K_W11, 

K_W13,  

K_W14 

wykład kolokwium 

D1.5_W02 podstawowe procesy zachodzące w cyklu 

życia produktów, urządzeń i systemów 

technicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem jakości tych produktów oraz 

jakości i efektywności procesów i systemów 

zarządzania produkcją 

K_W11, 

K_W12, 

K_W13,  

K_W14 

wykład kolokwium 

D1.5_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę – 

formułować i rozwiązywać złożone i 

nietypowe problemy i innowacyjnie 

wykonywać zadania w nieprzewidywalnych 

warunkach z zakresu  projektowania i 

K_U02, 

K_U05, 

K_U15 

ćwiczenia  wykonanie 

zadania  
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organizacji  systemów zarządzania produkcją 

D1.5_U02 planować i przeprowadzać eksperymenty z 

zastosowaniem metodyki i narzędzi badań 

naukowych, związane z procesami i 

systemami produkcyjnymi, oraz 

interpretować uzyskane wyniki badań i 

poprawnie formułować wnioski na ich 

podstawie 

K_U04, 

K_U05, 

K_U15 

ćwiczenia  wykonanie 

zadania  

D1.5_U03 potrafi zaprojektować − zgodnie z zadaną 

specyfikacją – oraz wykonać typowe dla 

kierunku automatyka i robotyka,  system 

produkcyjny, używając odpowiednio 

dobranych metod, technik, narzędzi i 

materiałów 

K_U05, 

K_U07, 

K_U14 

ćwiczenia  wykonanie 

zadania  

D1.5_K01 myślenia i działania w sposób kreatywny i 

przedsiębiorczy wykorzystując nabytą 

wiedzę z zakresu zarządzania produkcją 

K_K05 wykład, 

ćwiczenia 

wykonanie 

zadania, 

obserwacja, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n
ar

n
e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 
obecność na ćwiczeniach projektowych 
udział w konsultacjach 

 
w sumie: 
ECTS 

15 
30 
5 

 
50 
2,0 

10 
20 
5 
 

35 
1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad wykonaniem projektu 
przygotowanie do kolokwium 
 

 
w sumie:   
ECTS 

20 
5 
 

 
25 
1,0 

30 
10 
 

 
40 
1,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 
samodzielna praca praktyczna 
 
w sumie: 
ECTS 

30 
20 
 

50 
2,0 

20 
30 
 

50 
2,0 
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D1.6. Systemy wbudowane w automatyce 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Systemy wbudowane w automatyce, D1.6 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Embedded systems in automatics 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka  

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny  

Forma studiów: stacjonarne /niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: Dr Marcin Skuba 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Projektowanie układów: kombinacyjnych, sekwencyjnych, czasowych oraz sekwencyjno-czasowych. 

Implementacja kodu źródłowego programów na urządzenia mikroprocesorowe EVBavr (ATmega32) oraz 

sterowniki przemysłowe BackHoff BECKHOFF CX9000. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład – 15 h, ćw. laboratoryjne - 30 h 

niestacjonarne: wykład – 10 h, ćw. laboratoryjne - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

D1.6_W01 szczegółowe metody projektowania układów 

sterowania logicznego (kombinacyjnych, 

sekwencyjnych i sekwencyjno-czasowych) w 

zastosowaniach dla systemów wbudowanych 

K_W04, 

K_W07, 

K_W11, 

K_W12 

wykład 

 

kolokwium  

 

D1.6_W02 techniki programowania sterowania 

logicznego w języku C dla prototypowych 

systemów wbudowanych oraz 

programowania w języku ST (norma PN-EN 

61131-3) dla systemów firmowych 

K_W04, 

K_W07, 

K_W11, 

K_W12 

wykład 

 

kolokwium 

D1.6_W03 zasady konfigurowania ekranów wizualizacji 

w prostych urządzeniach HMI i stacjach 

operatorskich 

K_W04, 

K_W07, 

K_W11, 

K_W12 

wykład 

 

kolokwium 
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D1.6_U01 

projektować i implementować typowe układy 

sterowania logicznego (kombinacyjne, 

sekwencyjne i sekwencyjno-czasowe) w 

systemach wbudowanych 

K_U03, 

K_U05, 

K_U07, 

K_U11, 

K_U14 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania 

 

D1.6_U02 

utworzyć program dla sterowania logicznego 

w języku C i zaimplementować go w 

prototypowym sterowniku 

mikroprocesorowym, jak również program w 

języku ST dla systemu firmowego 

K_U03, 

K_U05, 

K_U07, 

K_U11, 

K_U14 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania 

 

D1.6_U03 

utworzyć prostą wizualizację algorytmu 

sterowania w urządzeniu HMI lub 

komputerze operatorskim 

K_U03, 

K_U05, 

K_U07, 

K_U11, 

K_U14 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania 

D1.6_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 

odbieranych treści 

K_K01 

 
wykład, 

ćwiczenia 

wykonanie 

zadania, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 

S
ta

cj
o
n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n
ar

n
e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

ćwiczenia projektowe 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

 

45 

1,8 

10 

20 

 

30 

1,2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie do laboratoriów 

przygotowanie sprawozdań  

przygotowanie do kolokwium 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

10 

5 

 

30 

1,2 

15 

20 

5 

 

45 

1,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 

praca praktyczna samodzielna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

25 

 

 

55 

2,2 

20 

35 

 

 

55 

2,2 
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D1.7. Industrial automation 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Industrial automation, D1.7 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Industrial automation 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 7 

Koordynator przedmiotu: mgr inż. Radosław Kruk 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Provides the student with basic knowledge of the industrial automation systems design, installation, 

modification, maintenance, and repair. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 15 h 

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. projektowe - 10 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

D1.7_W01 w zaawansowanym stopniu wybrane 

zagadnienia stanowiące wiedzę szczegółową 

w zakresie automatyki, także znajdujące się 

w literaturze obcojęzycznej 

K_W07, 

K_W11 

wykłady kolokwium 

D1.7_U01 przy identyfikacji, formułowaniu i 

rozwiązywaniu zadań inżynierskich o 

charakterze projektowym z zakresu 

automatyki i robotyki, wykorzystać metody 

analityczne, symulacyjne i eksperymentalne 

z uwzględnieniem nowych osiągnięć 

światowych z zakresu automatyzacji i 

robotyzacji 

K_U05, 

K_U06, 

K_U11 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

D1.7_U02 komunikować się z otoczeniem z użyciem 

specjalistycznej terminologii z zakresu 

automatyki i robotyki, w tym w języku 

angielskim 

K_U11 ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

D1.7_K01 uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

K_K02 wykłady, 

ćwiczenia 

wykonanie 

zadania, 
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praktycznych oraz zasięgania opinii 

ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 

projektowe dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

4 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

ćwiczenia projektowe 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

15 

 

45 

1,8 

10 

10 

30 

 

50 

2,0 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad opracowaniem projektów 

przygotowanie do kolokwiów  

praca w czytelni, w sieci 

 

w sumie: 

ECTS 

35 

10 

10 

 

55 

2,2 

40 

10 

10 

 

50 

2,0 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

35 

 

50 

2,0 

10 

40 

 

50 

2,0 
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D1.8. Projekt inżynierski w automatyce 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Projekt inżynierski w automatyce, D1.8 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Engineering project in automation 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Bartosz Trybus 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

W trakcie realizacji projektu inżynierskiego student podsumowuje wiedzę zdobytą na przedmiotach w trakcie 

studiów oraz nabywa umiejętności rozwiązania postawionego problemu inżynierskiego i przygotowania 

projektu. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: ćw. projektowe - 45 h 

niestacjonarne: ćw. projektowe - 45 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

D1.8_W01 

najnowsze trendy rozwojowe automatyki i 

robotyki 

K_W07, 

K_W08, 

K_W09, 

K_W10, 

K_W11, 

K_W12 

ćwiczenia wykonanie 

zadania 

D1.8_W02 
elementarne zasady ochrony własności 

intelektualnej K_W13 
ćwiczenia wykonanie 

zadania 

D1.8_U01 

pozyskiwać samodzielnie informacje z literatury, 

baz danych i innych źródeł; potrafi integrować 

uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, 

a także wyciągać wnioski oraz formułować i 

uzasadniać opinie, 

K_U05 

ćwiczenia wykonanie 

zadania 

D1.8_U02 rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie 

wymagające korzystania ze standardów i norm 

inżynierskich oraz stosowania technologii 

właściwych dla kierunku automatyka i robotyka 

K_U08 ćwiczenia wykonanie 

zadania 
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D1.8_U03 zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – 

oraz wykonać typowe dla kierunku automatyka i 

robotyka proste urządzenia, obiekty, systemy lub 

zrealizować procesy, używając odpowiednio 

dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów 

K_U07 ćwiczenia wykonanie 

zadania 

D1.8_U04 przygotować i przedstawić krótką prezentację 

poświęconą wynikom realizacji zadania 

inżynierskiego 

K_U11 ćwiczenia wykonanie 

zadania 

D1.8_U05 współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych, w tym także o charakterze 

interdyscyplinarnym 

K_U14, 

K_U15 
ćwiczenia wykonanie 

zadania 

D1.8_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych oraz 

zasięgania opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

K_K02 ćwiczenia dyskusja 

D1.8_K02 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych i 

dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

K_K06 ćwiczenia obserwacja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin kontaktowych 

z podziałem na formy zajęć 

oraz liczba punktów ECTS 

uzyskanych w ramach tych 

zajęć: 

projekty 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

45 

5 

 

50 

2,0 

45 

5 

 

50 

2,0 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą godzin 

na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad opracowaniem projektów 

 

 

w sumie: 

ECTS 

25 

 

 

25 

1,0 

25 

 

 

25 

1,0 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

45 

25 

 

70 

2,8 

45 

25 

 

70 

2,8 

 

 



119/145 

 

D2. GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU: KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE 

KOMPUTEROWE SYSTEMY W AUTOMATYCE I ROBOTYCE 

D2.1. Programowanie robotów mobilnych 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Programowanie robotów mobilnych, D2.1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Programming mobile robots 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 6 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. inż. Tadeusz Wszołek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Napędy robotów, modele ruchu robotów mobilnych kołowych i kroczących. Modele, budowa i działanie 

urządzeń sensorycznych. Problem lokalizacji robota mobilnego. Inteligentne systemy wizyjne. Planowanie 

ruchu i problem nawigacji. Sterowanie w środowisku wielu robotów. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. laboratoryjne - 30 h 

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. laboratoryjne - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

D2.1_W01 
szczegółowe pojęcia związane z 

programowaniem robotów 

K_W08, 

K_W11 
wykłady egzamin 

D2.1_W02 
wybrane złożone zasady tworzenia programów 

do sterowania robotami mobilnymi 

K_W08, 

K_W11 
wykłady egzamin 

D2.1_U01 
zrealizować program kontrolujący ruch robota 

wykorzystując zaawansowane sensory 

K_U03, 

K_U04, 

K_U07, 

K_U11, 

K_U15 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania 

 

D2.1_U02 
zaprojektować sterownik behawioralny dla 

autonomicznego, kołowego robota mobilnego 

K_U03, 

K_U04, 

K_U07, 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania 
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K_U11, 

K_U15 

D2.1_K01 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych oraz 

zasięgania opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu 

K_K02 
wykład, 

ćwiczenia 
dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów ECTS: 

(A + B)    

6 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin kontaktowych z 

podziałem na formy zajęć oraz 

liczba punktów ECTS 

uzyskanych w ramach tych zajęć: 

wykłady 

ćwiczenia laboratoryjne 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

45 

5 

 

65 

2,6 

10 

20 

10 

 

40 

1,6 

B. Formy aktywności studenta w 

ramach samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 

opracowanie sprawozdań 

przygotowanie do egzaminu 

praca w bibliotece, w sieci 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

25 

30 

15 

 

85 

3,4 

30 

45 

20 

15 

 

110 

4,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z tym 

liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

45 

40 

 

85 

3,4 

20 

65 

 

85 

3,4 
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D2.2. Mechatronika i szybkie prototypowanie  

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Mechatronika i szybkie prototypowanie, D2.2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Mechatronical systems and device 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny  

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Bogusław Wiśniewski 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Klasyfikacja systemów mechatronicznych. Budowa i działanie czujników pomiarowych. Pogłębienie 

informacji  z zakresu regulatora PID. Elementy wykonawcze systemów mechatronicznych. Szybkie 

prototypowanie w projektowaniu mechatronicznym. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. laboratoryjne - 45 h 

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. laboratoryjne - 20 h 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się 

D2.2_W01 w zaawansowanym stopniu wybrane 

zagadnienia stanowiące wiedzę szczegółową 

w systemów mechatronicznych 

K_W08, 

K_W09, 

K_W10, 

K_W11 

wykład kolokwium 

D2.2_W02 w zaawansowanym stopniu wybrane 

zagadnienia stanowiące wiedzę szczegółową 

w zakresie elementów wykonawczych w 

mechatronice i szybkim prototypowaniu 

K_W08, 

K_W09, 

K_W10, 

K_W11, 

K_W12 

wykład kolokwium 

D2.2_U01 zaplanować i przeprowadzić eksperymenty, 

w tym pomiary i symulacje komputerowe, 

związane z mechatroniką  

K_U04, 

K_U06, 

K_U07, 

K_U11 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania 

D2.2_U02 zaprojektować – zgodnie z zadaną 

specyfikacją – oraz wykonać 

oprogramowanie właściwe dla zagadnień 

K_U04, 

K_U06, 

K_U07, 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania 
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mechatronicznych i prototypowania w 

projektowaniu mechatronicznym 

K_U11 

D2.2_K02 uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów praktycznych z 

zakresu mechatroniki 

K_K02 wykład, 

ćwiczenia 

wykonanie 

zadania, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów ECTS: 

(A + B) 

 4 

 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin kontaktowych z 

podziałem na formy zajęć oraz 

liczba punktów ECTS 

uzyskanych w ramach tych zajęć: 

 obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych 

udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

45 

5 

 

65 

2,6 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności studenta w 

ramach samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

 opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych  

opracowanie sprawozdań 

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 

 

w sumie:   
ECTS 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

20 

35 

10 

 

65 

2,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach przedmiotu 

oraz związana z tym liczba 

punktów ECTS: 

 udział w zajęciach  

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

45 

30 

 

75 

3,0 

20 

55 

 

75 

3,0 
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D2.3. Systemy wizyjne 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Systemy wizyjne, D2.3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Vision systems 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. inż. Wiesław Wszołek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Akwizycja obrazu. Przetwarzanie obrazów w dziedzinie częstotliwości. Segmentacja. Metody automatycznej 

binaryzacji. Pomiary wielkości geometrycznych obiektów. Metody rozpoznawania obrazów. Metody 

kompresji obrazów. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 30 h 

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

D2.3_W01 struktury obrazów cyfrowych oraz o 

podstawowych metodach ich przekształcenia 
K_W07, 

K_W08, 

K_W09, 

K_W11 

wykład kolokwium 

D2.3_W02 metody analizy obrazu oraz metodach opisu 

analizowanej struktury 
K_W07, 

K_W08, 

K_W09, 

K_W11 

wykład kolokwium 

D2.3_U01 zastosować w praktyce metody 

przekształcenia i analizy obrazów w celu 

wydobycia z nich istotnych informacji 

K_U04, 

K_U05, 

K_U06, 

K_U07 

Ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

D2.3_U02 dobrać właściwe parametry geometryczne 

służących do automatycznego opisu 

analizowanych obiektów lub procesów 

K_U04, 

K_U05, 

K_U06, 

K_U07 

Ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 
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D2.3_K01 zasięgania opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu z zakresu systemów wizyjnych 

K_K02 Ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 

ćwiczenia projektowe 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

10 

 

40 

1,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad opracowaniem projektów 

praca w czytelni, w sieci 

 

 

w sumie: 

ECTS 

20 

5 

 

 

25 

1,0 

30 

5 

 

 

35 

1,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

20 

 

50 

2,0 

20 

30 

 

50 

2,0 
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D2.4. Sterowanie produkcją 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Sterowanie produkcją, D2.4 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Production Control 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 5  

Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Paweł Smaś 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Planowanie, organizowanie, kierowanie oraz kontrolowanie procesów związanych z systemami produkcji.  

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 30 h, ćw. projektowe - 30 h 

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

D2.4_W01 w zaawansowanym stopniu budowę i zasady 

działania komponentów i systemów związanych 

ze sterowaniem produkcją oraz ich zastosowanie 

praktyczne w zakładach przemysłowych 

K_W03, 

K_W11 

wykład egzamin 

D2.4_W02 podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia 

urządzeń, obiektów i systemów technicznych w 

zakresie sterowania produkcją specyficznych dla 

automatyki i robotyki 

K_W11, 

K_W12 

wykład egzamin 

D2.4_W03 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

podmiotów gospodarczych, form indywidualnej 

przedsiębiorczości i prowadzenia przedsięwzięć 

związanych z automatyką i robotyką 

K_W11, 

K_W14 

wykład egzamin 

D2.4_U01 formułować i rozwiązywać problemy, także 

nietypowe związane ze sterowaniem produkcją 
K_U13, 

K_U06, 

K_U11, 

K_U16 

ćwiczenia 

projektowe 

kolokwia, 

rozwiązywanie 

zadań 

projektowych 

D2.4_U02 wykorzystywać metody analityczne, 

symulacyjne i eksperymentalne przy 
K_U05, 

K_U06, 

ćwiczenia 

projektowe 

kolokwia, 

rozwiązywanie 
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identyfikacji, formułowaniu i rozwiązywaniu 

zadań inżynierskich o charakterze projektowym 

z zakresu sterowania produkcją 

K_U08, 

K_U14 

zadań 

projektowych 

D2.4_U03 zaprojektować prosty system związany ze 

sterowaniem produkcją z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

K_U06, 

K_U07, 

K_U08, 

K_U14, 

K_U15  

ćwiczenia 

projektowe 

kolokwia, 

rozwiązywanie 

zadań 

projektowych 

D2.4_K01 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej 

i wymagania tego od innych oraz dbałości 

o dorobek i tradycje zawodu 

K_K06 wykład, 

ćwiczenia 

obserwacja - 

udział w 

dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

5 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach projektowych 

udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

5 

 

65 

2,6 

10 

20 

15 

 

45 

1,8 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

rozwiązywanie zdań projektowych 

Praca nad wykonaniem projektów 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

20 

25 

 

60 

2,4 

20 

25 

35 

 

80 

3,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

35 

 

65 

2,6 

20 

45 

 

65 

2,6 
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D2.5. Metody sztucznej inteligencji 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Metody sztucznej inteligencji, D2.5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Artificial Intelligence Methods 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny  

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: dr Jolanta Wojtowicz 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Modelowanie układów rzeczywistych. Budowa systemów ekspertowych, metody reprezentacji wiedzy, 

heurystyczne algorytmy sterowania. Logika rozmyta, budowa modeli wnioskowania rozmytego. Sztuczne 

sieci neuronowe. Sieci neuronowe w automatyce.  

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład – 15 h, ćwiczenia laboratoryjne - 30 h 

niestacjonarne: wykład – 10 h, ćwiczenia laboratoryjne - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

D2.5_W01 

 

wybrane metody modelowania układów 

rzeczywistych oraz budowę systemów 

ekspertowych, metodach reprezentacji 

wiedzy, heurystycznych algorytmach 

sterowania 

K_W05, 

K_W08, 

K_W11 

wykład egzamin,  

kolokwium 

D2.5_W02 

 

podstawowe wiadomości z logiki rozmytej, 

budowy modeli wnioskowania rozmytego,  

podstawowe modele sztucznych neuronów 

oraz modele sztucznych sieci neuronowych 

K_W05, 

K_W07, 

K_W08, 

K_W11 

wykład egzamin,  

kolokwium 

D2.5_U01 

 

opracować system ekspertowy  rozwiązujący 

proste zagadnienia z zakresu automatyki 

K_U01, 

K_U02, 

K_U03, 

K_U06, 

K_U07, 

K_U11 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania, 

kolokwium 

D2.5_U02 dobierać i stosować do rozwiązania 

konkretnego problemu sterowania metody 

K_U02, 

K_U03, 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

wykonanie 

zadania, 
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sztucznej inteligencji takie jak sztuczne sieci 

neuronowe, systemy neuro-rozmyte oraz 

algorytmy genetyczne. 

K_U06, 

K_U07, 

K_U11, 

K_U14 

kolokwium 

D2.5_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy K_K01 wykład, 

ćwiczenia 

wykonanie 

zadania, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

obecność na wykładach 

obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

 

45 

1,8 

10 

20 

 

30 

1,2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 

opracowanie sprawozdań 

przygotowanie do kolokwium 

 

w sumie:   
ECTS 

10 

15 

5 

 

30 

1,2 

15 

20 

10 

 

45 

2,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

25 

 

55 

2,2 

20 

35 

 

55 

2,2 
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D2.6. Prototypowanie konstrukcji w technice 3D i CNC 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Prototypowanie konstrukcji w technice 3D i CNC, D2.6 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Prototyping structures in 3D and CNC technology 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia, 6 poziom PRK 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 7 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Romuald Fejkiel 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Materiały konstrukcyjne stosowane w prototypowaniu elementów konstrukcji oraz mechanizmów i maszyn. 

Prototypowanie wirtualne. Rozwiązania konstrukcyjne drukarek 3D oraz maszyn CNC.  

Prototypowanie w technologii druku 3D. Prototypowanie z zastosowaniem techniki CNC. Komputerowe 

wspomaganie wytwarzania techniki CAM. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład – 15 h, ćwiczenia projektowe - 30 h 

niestacjonarne: wykład – 10 h, ćwiczenia projektowe - 20 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

D2.6_W01 części mechanizmów i maszyn oraz 

materiały konstrukcyjne do ich 

wytworzenia  

K_W08, 

K_W11, 

K_W12 

wykład kolokwium 

 

 

D2.6_W02 metody wirtualnego modelowania, 

technologię druku 3D oraz technikę CNC 
K_W08, 

K_W10, 

K_W11, 

K_W12 

wykład kolokwium 

D2.6_U01 przeprowadzić wirtualne zamodelowanie 

części w wybranym programie graficznym 

3D, zweryfikować model 3D elementu 

konstrukcji i dokonać konwersji na format 

akceptowalny przez drukarkę 3D 

K_U03, 

K_U04,  

K_U05, 

K_U06, 

K_U07, 

K_U11, 

ćwiczenia 

projektowe 

projekt 

aktywność na 

ćwiczeniach 
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K_U16 

D2.6_U02 wykorzystać komputerowe wspomaganie 

wytwarzania CAM dla przygotowania 

programu dla obrabiarki CNC oraz 

przeprowadzić jego weryfikację 

K_U03, 

K_U04,  

K_U05, 

K_U06, 

K_U07, 

K_U11, 

K_U16 

ćwiczenia 

projektowe 

projekt 

aktywność na 

ćwiczeniach 

D2.6_K01 zasięgania opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu związanego z prototypowaniem 

konstrukcji  

K_K02 wykład, 

ćwiczenia  

wykonanie 

projektu, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

 

4 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykłady  

ćwiczenia projektowe 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

5 

 

50 

2,0 

10 

20 

5 

 

35 

1,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad opracowaniem projektów 

przygotowanie do kolokwium zalicz. 

praca w czytelni, w sieci 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

10 

10 

 

50 

2,0 

40 

15 

10 

 

65 

2,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna własna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

 

60 

2,4 

20 

40 

 

60 

2,4 
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D2.7. Industrial robotics 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Industrial robotic, D2.7 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Industrial robotic 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 7 

Koordynator przedmiotu: Mgr inż. Radosław Kruk 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Structure, modelling technique, motion programming and testing methods of positioning 

mechatronic devices on example of manipulating robots. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 15 h 

niestacjonarne: wykład - 10 h, ćw. projektowe - 10 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

D2.7_W01 w zaawansowanym stopniu wybrane 

zagadnienia stanowiące wiedzę szczegółową 

w zakresie robotyki, także znajdujące się 

w literaturze obcojęzycznej 

K_W08, 

K_W11 

wykłady kolokwium 

D2.7_U01 przy identyfikacji, formułowaniu 

i rozwiązywaniu zadań inżynierskich 

o charakterze projektowym z zakresu 

automatyki i robotyki, wykorzystać metody 

analityczne, symulacyjne i eksperymentalne 

z uwzględnieniem nowych osiągnięć 

światowych z zakresu automatyzacji 

i robotyzacji 

K_U05, 

K_U06, 

K_U08,  

K_U11 

ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

D2.7_U02 komunikować się z otoczeniem z użyciem 

specjalistycznej terminologii z zakresu 

automatyki i robotyki, w tym w języku 

angielskim 

K_U11 ćwiczenia 

projektowe 

wykonanie 

zadania 

D1.7_K01 uznawania znaczenia wiedzy K_K02 wykłady, wykonanie 
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w rozwiązywaniu problemów poznawczych 

i praktycznych oraz zasięgania opinii 

ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

ćwiczenia 

projektowe 

zadania, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

4 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykłady 

ćwiczenia projektowe 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

15 

 

45 

1,8 

10 

10 

30 

 

50 

2,0 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca nad opracowaniem projektów  

przygotowanie do kolokwiów  

praca w czytelni, w sieci 

 

w sumie: 

ECTS 

35 

10 

10 

 

55 

2,2 

40 

10 

10 

 

50 

2,0 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

35 

 

50 

2,0 

10 

40 

 

50 

2,0 
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D2.8. Projekt inżynierski w robotyce 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Projekt inżynierski w robotyce, D2.8 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Engineering project in robotic 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: Dr inż. Bartosz Trybus 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

W trakcie realizacji projektu inżynierskiego student podsumowuje wiedzę zdobytą na wielu 

przedmiotach w trakcie studiów oraz nabywa umiejętności rozwiązania postawionego problemu 

inżynierskiego i przygotowania projektu. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: ćw. projektowe - 45 h 

niestacjonarne: ćw. projektowe - 45 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

D2.8_W01 

najnowsze trendy rozwojowe automatyki 

i robotyki 

K_W07, 

K_W08, 

K_W09, 

K_W10, 

K_W11, 

K_W12 

ćwiczenia wykonanie zadania 

D2.8_W02 
elementarne zasady ochrony własności 

intelektualnej 
K_W13 ćwiczenia wykonanie zadania 

D2.8_U01 

pozyskiwać samodzielnie informacje 

z literatury, baz danych i innych źródeł; 

potrafi integrować uzyskane informacje, 

dokonywać ich interpretacji, a także 

wyciągać wnioski oraz formułować 

i uzasadniać opinie, 

K_U05 

ćwiczenia wykonanie zadania 

D2.8_U02 rozwiązywać praktyczne zadania 

inżynierskie wymagające korzystania ze 

standardów i norm inżynierskich oraz 

stosowania technologii właściwych dla 

K_U08 ćwiczenia wykonanie zadania 
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kierunku automatyka i robotyka 

D2.8_U03 zaprojektować – zgodnie z zadaną 

specyfikacją – oraz wykonać typowe dla 

kierunku automatyka i robotyka proste 

urządzenia, obiekty, systemy lub 

zrealizować procesy, używając 

odpowiednio dobranych metod, technik, 

narzędzi i materiałów 

K_U07 ćwiczenia wykonanie zadania 

D2.8_U04 przygotować i przedstawić krótką 

prezentację poświęconą wynikom realizacji 

zadania inżynierskiego 

K_U11 ćwiczenia wykonanie zadania 

D2.8_U05 współdziałać z innymi osobami w ramach 

prac zespołowych, w tym także 

o charakterze interdyscyplinarnym 

K_U14, 

K_U15 
ćwiczenia wykonanie zadania 

D2.8_K01 uznawania znaczenia wiedzy 

w rozwiązywaniu problemów poznawczych 

i praktycznych oraz zasięgania opinii 

ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

K_K02 ćwiczenia dyskusja 

D2.8_K02 odpowiedzialnego pełnienia ról 

zawodowych i dbałości o dorobek i tradycje 

zawodu 

K_K06 ćwiczenia obserwacja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów ECTS: 

(A + B)    

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin kontaktowych z 

podziałem na formy zajęć oraz 

liczba punktów ECTS 

uzyskanych w ramach tych zajęć: 

ćwiczenia projektowe 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

45 

5 

 

50 

2,0 

45 

5 

 

50 

2,0 

B. Formy aktywności studenta w 

ramach samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

praca nad opracowaniem projektów 

 

 

w sumie: 

ECTS 

25 

 

 

25 

1,0 

25 

 

 

25 

1,0 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z tym 

liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach 

praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

45 

25 

 

70 

2,8 

45 

25 

 

70 

2,8 
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D3. GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU W ZAKRESIE PRAKTYK ZAWODOWYCH 

D3.1. Praktyka zawodowa cz.1, cz. 2, cz. 3 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Praktyka zawodowa cz.1, cz.2, cz.3, D3.1, D3.2, D3.3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Professional practice  

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: I stopnia 

Profil: praktyczny  

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 12, 12, 12 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 2, 4, 6 

Koordynator przedmiotu: mgr. inż. Krzysztof Ochałek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie z przyszłym zawodem oraz nabycie przez studenta umiejętności wykonywania czynności ze 

szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcji wyodrębnionej w ramach zakładowego podziału pracy. 

Obowiązujące w zakładzie pracy przepisy: regulamin pracy, przepisy bhp i ppż., podstawowe akty prawne 

(ustawy i akty wykonawcze do nich) dotyczące specyfiki funkcjonowania zakładu pracy; zapoznanie 

z zadaniami osób pełniących określone funkcje w strukturze zakładu pracy i wzajemnym powiązaniem 

poszczególnych ogniw zakładu pracy; poznanie własnych mocnych i słabych stron celem ich wzmacniania 

lub eliminowania. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: 8 tygodni (300 h) x 3 = 24 tygodnie (900 h) 
niestacjonarne: 8 tygodni (300 h) x 3 = 24 tygodnie (900 h) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

D3.1, D3.2, 

D3.3_ W01 
w zaawansowanym stopniu kluczowe i oraz 

wybrane szczegółowe zagadnienia 

związane z automatyką i robotyką oraz ich 

zastosowanie praktyczne w działalności 

zawodowej 

K_W03, 

K_W04, 

K_W05, 

K_W06, 

K_W07, 

K_W08, 

K_W09, 

K_W10, 

K_W11, 

K_W12, 

K_w14 

praca 

wykonywana 

podczas 

praktyki 

 

obserwacja, ocena 

zaangażowania 

D3.1, D3.2, wykorzystywać posiadaną wiedzę - – K_U03, praca obserwacja, ocena 
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D3.3_ U01 formułować i rozwiązywać problemy, także 

nietypowe oraz innowacyjnie wykonywać 

zadania typowe dla działalności zawodowej 

związanej z automatyką i robotyką 

K_U04, 

K_U05, 

K_U06 

wykonywana 

podczas 

praktyki 

 

zaangażowania 

D3.1, D3.2, 

D3.3_ U02 
rozwiązywać praktyczne zadania 

inżynierskie wymagające korzystania ze 

standardów i norm inżynierskich oraz 

stosowania technologii właściwych dla 

kierunku automatyka i robotyka, 

wykorzystując doświadczenie zdobyte 

w środowisku zajmującym się zawodowo 

działalnością inżynierską 

K_U08, 

K_U07, 

K_U10, 

K_U11, 

K_U15, 

K_U16 

 

praca 

wykonywana 

podczas 

praktyki 

 

obserwacja, ocena 

zaangażowania 

D3.1, D3.2, 

D3.3_ U03 
wykorzystywać zdobyte w środowisku 

zajmującym się zawodowo działalnością 

inżynierską doświadczenie związane 

z utrzymaniem urządzeń, obiektów 

i systemów typowych dla kierunku 

automatyka i robotyka 

K_U09, 

K_U07, 

K_U10, 

K_U11, 

K_U15, 

K_U16 

praca 

wykonywana 

podczas 

praktyki 

 

obserwacja, ocena 

zaangażowania 

D3.1, D3.2, 

D3.3_ K01 
uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych oraz 

zasięgania opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu podczas praktyki zawodowej 

K_K02 praca 

wykonywana 

podczas 

praktyki 

 

obserwacja, 

dyskusja 

D3.1, D3.2, 

D3.3_ K02 

odpowiedzialnego pełnienia ról 

zawodowych, w tym przestrzegania zasad 

etyki zawodowej i wymagania tego od 

innych oraz dbałości o dorobek i tradycje 

zawodu 

K_K06 praca 

wykonywana 

podczas 

praktyki 

 

obserwacja, 

dyskusja 

D3.1, D3.2, 

D3.3_ K03 
myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy 
K_K05 praca 

wykonywana 

podczas 

praktyki 

obserwacja, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

12+12+12 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

organizacja praktyki z opiekunem uczelnianym 

praca wykonywana pod nadzorem, praktykacz.I 

praca wykonywana pod nadzorem, praktyka cz.II 

praca wykonywana pod nadzorem, praktyka cz.III 

 

w sumie: 

ECTS 

1+1+1 

230 

230 

230 

 

693 

27,7 

1+1+1 

230 

230 

230 

 

693 

27,7 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

praca wykonywana samodzielnie, praktyka cz.I 

praca wykonywana samodzielnie, praktyka cz.II 

praca wykonywana samodzielnie, praktyka cz.III 

 

 

69 

69 

69 

 

 

69 

69 

69 
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każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

w sumie: 

ECTS 

207 

8,3 

207 

8,3 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

praca wykonywana pod nadzorem, praktyka cz.I 

praca wykonywana pod nadzorem, praktyka cz.II 

praca wykonywana pod nadzorem, praktyka cz.III 

praca wykonywana samodzielnie, praktyka cz.I 

praca wykonywana samodzielnie, praktyka cz.II 

praca wykonywana samodzielnie, praktyka cz.III 

 

w sumie: 

ECTS 

230 

230 

230 

69 

69 

69 

 

897 

35.9 

230 

230 

230 

69 

69 

69 

 

897 

35.9 
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E. GRUPA PRZEDMIOTÓW Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH LUB 

SPOŁECZNYCH 

E1. Zarządzanie projektami 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Zarządzanie projektami, E1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Project Management 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: Dr Liliana Mierzwińska 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Formy zarządzania projektami. Budżetowanie projektu. Zarządzanie ryzykiem projektowym. Zamknięcie i 

ocena projektu. Weryfikacja końcowa i ewaluacja projektu. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 15 h   

niestacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe - 15 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

E1_W01 rolę projektów i organizacji projektowych we 

współczesnym zarządzaniu 

K_W13, 

K_W14 

 

wykład 

 

 

kolokwium- 

pytania 

problemowe 

E1_W02 

 

rodzaje struktur projektowych oraz metody i 

narzędzia monitorowania realizacji projektów  

 

K_W13, 

K_W14 

wykład 

 

 

kolokwium- 

pytania 

problemowe 

E1_U01 

 

 

posługiwać się metodami i narzędziami 

planowania, realizacji i optymalizacji 

przebiegu projektów, identyfikować ryzyko 

 

 

K_U02, 

K_U03, 

K_U05, 

K_U15 

ćwiczenia 

projektowe 

 

 

ocena zadań 

projektowych 

 

E1_U02 posługiwać się narzędziami informatycznymi 

w zarządzaniu projektami 

K_U02 

K_U14, 

K_U15 

 

ćwiczenia 

projektowe 

ocena zadań 

projektowych 

 inicjowania działań na rzecz interesu K_K03, wykład, studium 
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E1_K01 publicznego związanych z zarządzaniem 

projektami oraz wypełniania zobowiązań 

społecznych 

K_K04 ćwiczenia przypadku, 

dyskusja 

E1_K02 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K05 wykład, 

ćwiczenia 

studium 

przypadku, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 
2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia projektowe 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

30 

1,2 

15 

15 

 

30 

1,2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie projektu 

Przygotowanie do kolokwium 

 

 

w sumie:   

ECTS 

15 

5 

 

 

20 

0,8 

15 

5 

 

 

20 

0,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia projektowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie:   

ECTS 

15 

15 

 

 

30 

1,2 

15 

15 

 

 

30 

1,2 
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E2. Elementy kultury współczesnej 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Elementy Kultury Współczesnej, E2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Introduction to modern culture 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Kułakowska-Lis 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Kluczowe dla kultury XXI wieku pojęć określających tożsamość człowieka nowoczesnego. Pożądane 

społecznie postawy i zachowania cechujące przyszłe elity zawodowe i intelektualne. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

 

stacjonarne: ćw. audytoryjne - 30 h 

niestacjonarne: ćw. audytoryjne - 15 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 
Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji 

i oceny efektów 

uczenia się  

E2_W01 fundamentalne dylematy współczesnej 

cywilizacji oraz podstawowe społeczne i 

kulturowo-komunikacyjne uwarunkowania 

różnych rodzajów działań związanych z 

automatyka i robotyką 

K_W13 ćwiczenia 

audytoryjne 

prezentacja, 

dyskusja 

E2_U01 potrafi analizować i oceniać przejawy 

współczesnej kultury, rozpoznawać 

strategie komunikacyjne, uczestniczyć w 

debacie 

K_U12 ćwiczenia 

audytoryjne 

prezentacja, 

dyskusja 

E2_U02 dostrzegać ich aspekty systemowe, 

uwzględniające także aspekty 

pozatechniczne, w tym etyczne 

K_U05 ćwiczenia 

audytoryjne 

dyskusja 

E2_U03 współdziałać z innymi osobami w ramach 

prac zespołowych, w tym także o 

charakterze interdyscyplinarnym 

K_U15 ćwiczenia 

audytoryjne 

obserwacja 

podczas zajęć, 

dyskusja 

E2_K01 wypełniania zobowiązań społecznych, 

współorganizowania działalności na rzecz 

środowiska społecznego 

K_K03 ćwiczenia 

audytoryjne 

obserwacja 

podczas zajęć, 

dyskusja 

E2_K01 inicjowania działań na rzecz interesu K_K04 ćwiczenia dowód 
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publicznego audytoryjne uczestnictwa w 

wydarzeniu 

kulturalnym 

E2_K03 przestrzegania zasad etyki zawodowej i 

wymagania tego od innych 

K_K06 ćwiczenia 

audytoryjne 

obserwacja 

podczas zajęć, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

ćwiczenia audytoryjne 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

 

 

30 

1,0 

15 

 

 

15 

0,6 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

lektura tekstów 

 

 

w sumie: 

ECTS 

0 

 

 

0 

0 

15 

 

 

15 

0,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

udział w ćwiczeniach  

praca własna praktyczna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

0 

 

30 

1,0 

15 

15 

 

30 

1,0 
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E3. Systemy jakości w przedsiębiorstwie 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Systemy jakości w przedsiębiorstwie, E3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Enterprise quality systems  

Kierunek studiów: automatyka i robotyka 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil: praktyczny  

Forma studiów: stacjonarne  / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 7 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Damian Dubis 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Podstawowe zagadnienia dotyczące systemów zarządzania i zapewnienia jakości, takie jak normy, 

podstawowe pojęcia i uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

stacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe – 15 h, 
niestacjonarne: wykład - 15 h, ćw. projektowe – 15 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji  

i oceny efektów 

uczenia się  

E3_W01 
definicje z zakresu systemów zarządzania 

jakością 
K_W13 

wykład, 

ćwiczenia 

ocena ćwiczenia 

projektowego, 
ocena z 

kolokwium 

E3_W02 
zasadnicze wymagania zawarte w normach 

opisujących Systemy Zapewnienia Jakości 
K_W14 

wykład, 

ćwiczenia 

ocena ćwiczenia 

projektowego, 
ocena z 

kolokwium 

E3_U01 
dobrać metody i techniki używane do 

rozwiązania konkretnych problemów w 

ramach systemu zarządzania jakością 
K_U05 

wykład, 

ćwiczenia 

ocena ćwiczenia 

projektowego, 
ocena z 

kolokwium 

E3_U02 
zastosować i omawiać wybrane systemy 

zarządzania jakością 
K_U05, 

K_U12 
wykład, 

ćwiczenia 

ocena ćwiczenia 

projektowego, 
ocena z 

kolokwium 

E3_U03 
wieloaspektowo analizować 

przedsięwzięcia z uwzględnieniem 

zarządzania jakością 

K_U05, 

K_U12 
wykład, 

ćwiczenia 

ocena ćwiczenia 

projektowego, 

ocena z 

kolokwium 
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E3_K01 wypełniania zobowiązań społecznych K_K03 
wykład, 

ćwiczenia 
dyskusja 

E3_K02 
myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy 
K_K05 

wykład, 

ćwiczenia 

ocena ćwiczenia 

projektowego, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 
Ćwiczenia projektowe 
 

w sumie: 
ECTS 

15 
15 
 

30 
1,2 

15 
15 

 

30 
1,2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie projektów 
Przygotowanie do kolokwium 
 

w sumie: 
ECTS 

15 
5 
 

20 
0,8 

15 
5 
 

20 
0,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 
Praca praktyczna własna 

 
w sumie: 
ECTS 

15 
15 

 

30 
1,2 

15 
15 

 

30 
1,2 

 



144/145 

 

5. LICZBA GODZIN ORAZ PUNKTÓW ECTS 
 

Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, jaką student uzyska w ramach: 

zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia (na studiach 

stacjonarnych co najmniej 50 % 

punktów ECTS): 

Stacjonarne 

3171 h 

126,5 pkt ECTS  

(55,2% punktów ECTS) 

 

Niestacjonarne 

2646 h 

105,5 pkt ECTS 

(55,2% punktów ECTS) 

 

samokształcenia: 

Stacjonarne 

2549 h 

102,3 pkt ECTS 

 

Niestacjonarne 

3084 h 

123,7 pkt ECTS 

zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne w wymiarze większym 

niż 50% liczby punktów ECTS 

koniecznych do ukończenia 

studiów na danym poziomie: 

Stacjonarne 

3967 h 

158,5 pkt ECTS 

(69,2% punktów ECTS) 

 

Niestacjonarne 

3967 h 

158,5 pkt ECTS 

(69,2% punktów ECTS) 

zajęć podlegających wyborowi 

przez studenta (w wymiarze nie 

mniejszym niż 30% liczby punktów 

ECTS koniecznych do ukończenia 

studiów na danym poziomie): 

Stacjonarne 

1350 h 

89 pkt ECTS 

(38,9% punktów ECTS) 

W tym grupa zajęć do wyboru (automatyka przemysłowa lub 

komputerowe systemy w automatyce i robotyce), praktyka 

zawodowa, zajęcie prowadzące do przygotowania pracy 

dyplomowej. 

 

 

Niestacjonarne 

1205 h 

89 pkt ECTS 

(38,9% punktów ECTS) 

W tym grupa zajęć do wyboru (automatyka przemysłowa lub 

komputerowe systemy w automatyce i robotyce), praktyka 

zawodowa, zajęcie prowadzące do przygotowania pracy 

dyplomowej 

zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk 

społecznych – w przypadku 

kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin 

w ramach dziedzin innych niż 

Stacjonarne 

90 h 

5 pkt ECTS 

 

Niestacjonarne 

75 h 
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odpowiednio nauki humanistyczne 

lub nauki społeczne: 

5 pkt ECTS 

lektoratu języka obcego: 

Stacjonarne 

120 h 

8 pkt ECTS 

 

Niestacjonarne 

120 h 

8 pkt ECTS 

praktyk zawodowych: 

Stacjonarne 

900 h 

36 pkt ECTS 

 

Niestacjonarne 

900 h  

36 pkt ECTS 

 

 


