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USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Kierunek studiów

Poziom kształcenia

Profil studiów

Forma i tryb prowadzenia studiów

Zakres

Jednostka prowadząca przedmiot
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Dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów

Status przedmiotu 

Język prowadzenia zajęć

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr

Wymagania wstępne
Geometria i grafika inżynierska; Pod-
stawy elektroniki 1 i 2

Egzamin (TAK/NIE)

Liczba punktów ECTS

Forma
prowadzenia zajęć

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne

Liczba godzin
w semestrze 9 9



EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria
Symbol
efektu

Efekty kształcenia
Odniesienie do

efektów 
kierunkowych

Wiedza

W01
ma wiedzę dotyczącą budowy i działania układów me-
chatronicznych

ELE1_W01
ELE1_W07
ELE1_W08
ELE1_W11

W02
zna budowę i podstawowe narzędzia systemów CAD do 
tworzenia dokumentacji technicznej i modelowania geo-
metrycznego elementów układów mechatronicznych

ELE1_W05

W02
ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod modelowa-
nia i symulacji elementów aktywnych i ich układów stero-
wania występujących w układach mechatronicznych

ELE1_W01
ELE1_W07
ELE1_W08
ELE1_W11

Umiejętności

U01
potrafi zidentyfikować poszczególne elementy i określić 
ich rolę w układzie mechatronicznym

ELE1_U03
ELE1_U07
ELE1_U08
ELE1_U09
ELE1_U17

U02
potrafi posługiwać się oprogramowaniem do tworzenia 
dokumentacji technicznej i modelowania geometryczne-
go

ELE1_U13
ELE1_U17

U03
potrafi wykorzystać pakiety obliczeniowe do modelowa-
nia i symulacji elementów aktywnych i ich układów stero-
wania,

ELE1_U03
ELE1_U07
ELE1_U08
ELE1_U09
ELE1_U17

Kompetencje 
społeczne

K01 potrafi współdziałać i pracować w grupie ELE1_K04

K02
ma świadomość wpływu pracy inżyniera elektryka na 
środowisko 

ELE1_K02

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma 
zajęć*

Treści programowe

wykład

1. Definicja obszaru mechatroniki, przykłady układów mechatronicznych. Możliwości
zastosowania  systemów  CAD  w  układach  mechatronicznych.  Elementy  aktywne
układów mechatronicznych. Czujniki i elementy wykonawcze: podstawowe pojęcia i
definicje, klasyfikacje, zasada działania, rola w układzie mechatronicznym.
2. Wprowadzenie do komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Podstawo-
we pojęcia stosowane w systemach CAD, budowa i funkcje systemów CAD. Zasady
tworzenia dokumentacji technicznej z wykorzystaniem systemów CAD. Modelowanie
geometryczne w przestrzeni dwuwymiarowej (2D), tworzenie modeli sparametryzo-
wanych, wizualizacja modeli.
3. Pakiety obliczeniowe do modelowania i symulacji elementów aktywnych układów
mechatronicznych.  Podstawy  metody  elementów  skończonych,  zasady  tworzenia
modeli obliczeniowych, opis właściwości materiałowych, generacja siatek dyskretyza-
cyjnych, przeprowadzanie symulacji, wizualizacja wyników obliczeń.
4. Wykorzystanie systemów CAD do projektowania i symulacji układów sterowania w
układach mechatronicznych. Zasady korzystania z baz elementów, tworzenie projek-
tu, określenie parametrów i przeprowadzanie symulacji, wizualizacja wyników symu-
lacji.

laboratorium 1. Zapoznanie się z interfejsem i podstawowymi narzędziami programu do tworzenia 
dokumentacji technicznej i modelowania geometrycznego Wykorzystanie dostępnego
oprogramowania CAD do wykonania geometrii wybranego elementu mechatroniczne-
go.

2



2. Podstawy obsługi pakietu obliczeniowego wykorzystującego metodę elementów 
skończonych do modelowania i symulacji elementów aktywnych układów mechatro-
nicznych.
3. Podstawy obsługi programu CAD do projektowania i symulacji układów sterowania
w układach mechatronicznych.

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Symbol
efektu

Metody sprawdzania efektów uczenia się 

Egzamin 
ustny

Egzamin 
pisemny

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne

W01 x

W02 x

W03 x

U01 x

U02 x

U03 x

K01 x

A.
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FORMA I WARUNKI ZALICZENIA

Forma 
zajęć*

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

wykład
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów w trakcie

zajęć
laborato-
rium

Zrealizowanie wszystkich zadań, oddanie sprawozdań i uzy-
skanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów w trakcie zajęć

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć 

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Bilans punktów ECTS

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta
Jed-

nostka

1. Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów
W C L P S

h
9 9

3. Inne (konsultacje, egzamin)* 2 2 h

4.
Razem przy bezpośrednim udziale nauczy-
ciela akademickiego 22 h

5.
Liczba punktów ECTS, którą student uzysku-
je przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego

0,88 ECTS

6. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 28 h

7.
Liczba punktów ECTS, którą student uzysku-
je w ramach samodzielnej pracy 1,12 ECTS

8.
Nakład pracy związany z zajęciami o charak-
terze praktycznym 9 h

9.
Liczba punktów ECTS, którą student uzysku-
je w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0,82 ECTS

10.
Sumaryczne godzinowe obciążenie pracą 
studenta 50 h

11.
Punkty ECTS za moduł

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta
2

* wszelkie formy weryfikacji efektów, w tym egzaminy oraz nie więcej niż 2 godziny konsultacji dla każdej formy zajęć
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Uwaga: wykaz literatury winien uwzględniać aktualne i dostępne publikacje
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