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MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

 

Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN przewidziany jest dla kandydatów 

posiadających predyspozycje i ukierunkowanie techniczne.  

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwenta do 

samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów 

inżynierskich z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i 

urządzeń. Program studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn 

przygotowuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów łącząc znajomość 

technologii, organizacji produkcji, nowoczesne metody i techniki wytwarzania z 

wykorzystaniem wspomagania komputerowego, niezbędnego do sterowania 

procesami w celu poprawy ich efektywności.  

 

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani:  

• w przemyśle maszynowym i pokrewnych, w zakładach zajmujących się 

wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, 

• w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów 

technologicznych, 

• w jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, 

• w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, 

• w innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. 
 

Studia I stopnia – inżynierskie  

 

Studia I stopnia – inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzone są na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.  

Kształcenie prowadzone jest w następujących obszarach: 

 przedmioty kształcenia ogólnego (język obcy, przedmioty humanizujące, technologia 

informatyczna), 

 nauki podstawowe (matematyka, fizyka, mechanika, wytrzymałość materiałów, metody 

komputerowe w mechanice), 

 przedmioty kierunkowe, w zakresie: 

• konstrukcji i eksploatacji maszyn oraz grafiki inżynierskiej, (podstawy konstrukcji 

maszyn, podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn, komputerowe wspomaganie 

projektowania, silniki spalinowe, i in.), 

• nauki o materiałach (materiałoznawstwa, tworzywa sztuczne i kompozyty, materiały 

inżynierskie), 

• inżynierii wytwarzania (technologia metali, technologie spajania, obróbka skrawaniem, 

technologia maszyn), 

• termodynamiki technicznej, 

• elektrotechniki, elektroniki, automatyki i robotyki, 

• metrologii i systemów pomiarowych, 

• zarządzania środowiskiem i ekologii. 

Na zakończenie studiów student wykonuje pracę dyplomową inżynierską. 
 

Studia II stopnia – magisterskie  

Zakres kształcenia wspólny dla wszystkich specjalności, rozszerzający wiedzę zdobytą na I stopniu: 

 kształcenie z zakresu ogólnego i podstawowego (matematyka, sieci i bazy danych, mechanika 

analityczna i drgania, wytrzymałość materiałów, podstawy metod numerycznych, język obcy) 

 kształcenie kierunkowe (współczesne materiały inżynierskie, komputerowe wspomaganie 

projektowania, zintegrowane systemy wytwarzania, numeryczne metody obliczeniowe, 

zarządzanie jakością) 

Na zakończenie studiów student wykonuje pracę dyplomową magisterską. 

 

Specjalność: Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn 

Zakres kształcenia: instalacje elektryczne pojazdów, pojazdy specjalne, urządzenia mechatroniczne 

pojazdów, eksploatacja pojazdów, technologia napraw pojazdów, kontrola stanu technicznego 

pojazdów, modelowanie konstrukcji pojazdów. 

Specjalność: Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn 

Zakres kształcenia: dynamika konstrukcji, systemy diagnostyczne, komputerowe modelowanie konstrukcji, przetwarzania sygnałów  

(w tym wibroakustycznych), projektowanie zintegrowane, nieliniowa mechanika ciała stałego, numeryczna mechanika płynów. 
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Oferowane kierunki studiów w roku 2018/2019:  

STUDIA I STOPNIA – INŻYNIERSKIE: 

(rekrutacja w lipcu 2018) 

1. Energetyka, 

2. Inżynieria Bezpieczeństwa, 

3. Mechanika i budowa maszyn, 

4. Mechatronika, 

5. Technika rolnicza i leśna. 

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów (3,5 roku). 

Prowadzone są na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych. 

STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE: 

(rekrutacja w lutym 2019) 

1. Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej, 

2. Mechanika i budowa maszyn, 

3. Mechatronika. 

Studia magisterskie trwają 3 semestry (1,5 roku). 

Prowadzone są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Warunkiem rozpoczęcia studiów magisterskich jest ukończenie 

studiów inżynierskich. 

Na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Nauk Technicznych  

szczególny nacisk kładziony jest na wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym: 

• Najnowsze osiągnięcia w konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń, 

• Najnowsze technologie w zakresie procesów sterowania i diagnostyki, 

• Komputerowe wspomaganie projektowania oraz komputerowe wspomaganie analiz inżynierskich. 
 

Więcej informacji:  

www.uwm.edu.pl/wnt 

Z drugiej strony kartki umieszczony został 
opis kierunku studiów. Kolejne kierunki 

opisane s ą w innych materiałach.  

 


