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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW 
 

1. Nazwa kierunku studiów 
Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 

2. Klasyfikacja ISCED: 
0716 

3. Poziom studiów: 
Studia pierwszego stopnia 

4. Poziom PRK:  
Studia odpowiadają 6 poziomowi wg Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

5. Profil studiów: 
Praktyczny oraz studia dualne w naborze na rok akademicki 2019/2020. 

6. Dyscyplina naukowa ze wskazaniem dyscypliny wiodącej, do której przyporządkowany jest 
kierunek studiów. 

Dyscypliną wiodącą na kierunku Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
jest inżynieria mechaniczna. 

7. Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin: 
Studia w całości są przyporządkowane do dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna. 

8. Koncepcja kształcenia 
Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie wyspecjalizowanych absolwentów o 

odpowiednich umiejętnościach praktycznych, którzy są poszukiwani na rynku pracy w 
przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej. Dotychczasowe konsultacje wykonane z 
przedstawicielami pracodawców z tej branży, prowadzone na etapie określania efektów uczenia 
się, wskazują na wyraźne zainteresowanie kształceniem o profilu praktycznym. Dodatkowo 
przedsiębiorcy potwierdzają, że na rynku pracy w branży motoryzacyjnej brakuje 
wykwalifikowanych pracowników z kompetencjami inżynierskimi oraz dobrą znajomością 
języków obcych, a szczególnie języka angielskiego. Biorąc to pod uwagę przygotowano niniejszy 
Program Studiów, który odpowiada potrzebom rynku pracy.  

Należy również podkreślić, że studia na kierunku Samochody i Bezpieczeństwo w 
Transporcie Drogowym (SiBwTD) są zgodne z koncepcją kształcenia, misją i celami 
strategicznymi Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w 
Radomiu (UTH Radom). Uniwersytet, kształcąc kolejne pokolenia inżynierów, ekonomistów i 
pedagogów, zdobył miano wiodącej uczelni regionu radomskiego i uznane miejsce na 
akademickiej mapie kraju. Wnosi istotny wkład w integralny system rozwoju intelektualnego 
regionu, a także całego społeczeństwa polskiego i społeczeństw innych krajów. Wiedza i 
wychowanie zdobywane w Uczelni służą naszej Ojczyźnie i integracji europejskiej. Misja Uczelni, 
zawarta w słowach: „KU GODNEJ PRZYSZŁOŚCI”, realizowana jest poprzez odkrywanie i 
przekazywanie prawdy, kształcenie na najwyższym poziomie studentów i doktorantów oraz 
prowadzenie badań naukowych.  

Program studiów na kierunku SiBwTD jest przypisany do dyscypliny naukowej inżynieria 
mechaniczna. Jest ona reprezentowana w jednostce organizacyjnej UTH Radom. Dotychczas 
studia na kierunku SiBwTD były prowadzone przez Wydział Mechaniczny, który posiada 
określoną misję. Jest ona spójna z misją Uczelni i zakłada przewodzenie w rozwoju cywilizacji 
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technicznej w obszarze inżynierii mechanicznej. Jest to realizowane poprzez kształcenie oparte 
na badaniach, rozwoju wiedzy i transferze technologii, a także współpracę regionalną, krajową 
i międzynarodową w zgodności ze standardami i poziomem współczesnej wiedzy, umiejętności 
i kompetencji. Szczególną uwagę w programach działania Wydziału przykłada się do 
zagwarantowania wysokiego poziomu kształcenia akademickiego i badań naukowych, 
wychowania nowych pokoleń inżynierów, jak również dalszego doskonalenia wiedzy 
absolwentów. Zadania związane z wypełnianiem misji, Wydział Mechaniczny realizuje poprzez: 

− szerzenie i przekazywanie wiedzy technicznej z użyciem współczesnych środków 
przekazu informacji i przy zachowaniu wysokich standardów nauczania; 

− zapewnienie możliwości wyboru szerokiego zakresu kształcenia dopasowanego do 
dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, poprzez nauczanie na studiach wszystkich 
stopni i różnorodne formy kształcenia; 

− wychowanie młodzieży zgodnie z zasadami etyki, poszanowania praw człowieka i 
demokracji; 

− tworzenie warunków do harmonijnego funkcjonowania wspólnoty akademickiej 
oraz szerzenie idei przedsiębiorczości i innowacyjności w tym środowisku; 

− dążenie do poszerzania praw akademickich w obszarze nauk technicznych; 

− kładzenie nacisku na rozwój naukowy młodej kadry oraz prowadzenie polityki 
kadrowej sprzyjającej promowaniu osób najbardziej aktywnych zawodowo; 

− prowadzenie badań naukowych stanowiących niezbędny element kształcenia 
oraz stymulujących rozwój gospodarczy i cywilizacyjny, realizowanych 
z poszanowaniem wolności wyrażania myśli, prawdy naukowej i obiektywnej oceny 
wyników; 

− pełnienie funkcji wiodącego ośrodka badawczo-naukowego w regionie, ściśle 
współpracującego z przemysłem oraz środowiskami inżynierskimi w kraju i za granicą; 

− intensyfikację naukowych kontaktów międzynarodowych poprzez udział 
w międzynarodowych badaniach i zespołach badawczych; 

− tworzenie wizerunku Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu jako uczelni europejskiej. 

 
Wypełniając swą misję, Wydział stawia sobie za cel być uznanym ośrodkiem naukowo - 

edukacyjnym nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Można to osiągnąć m.in. poprzez kształcenie 
kreatywnych i innowacyjnych inżynierów, którzy będą konkurencyjni na rynku pracy. 
Utworzenie nowoczesnego kierunku studiów o profilu praktycznym pt. „Samochody i 
Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym” wypełnia wiele założeń zawartych w misji UTH 
Radom. Dla przykładu: 

− „wniesie istotny wkład w integralny system rozwoju intelektualnego Regionu, a także 
społeczeństwa polskiego” poprzez kształcenie studentów i rozwój pracowników 
dydaktycznych, 

− „poszerzać będzie przekazywanie wiedzy dla jak największego kręgu młodego 
pokolenia z użyciem współczesnych środków przekazu, informacji i przy zachowaniu 
wysokich standardów nauczania”, 

− „zapewni młodzieży możliwości wyboru szerokiego zakresu kształcenia w zależności od 
zdolności i oczekiwań, poprzez nauczanie na studiach wszystkich stopni”, 

− „tworzyć będzie warunki do harmonijnego funkcjonowania wspólnoty akademickiej 
dla szerzenia idei przedsiębiorczości i innowacyjności w tych środowiskach”. 
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9. Wymagania wstępne – oczekiwane kompetencje kandydata i zasady rekrutacji  
Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunek Samochody i Bezpieczeństwo w 

Transporcie Drogowym prowadzona jest zgodnie z warunkami, trybem, sposobem jej 
przeprowadzenia oraz w terminach ustalonych przez Senat UTH Radom. Uchwała Senatu 
udostępniana jest na stronie Uczelni nie później niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego 
rok akademicki, w którym ma się odbyć rekrutacja.  

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie 
internetowej www.sirk.uniwersytetradom.pl, w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów 
na studia, zwanym dalej SIRK. 

System SIRK jest dostępny dla kandydata z dowolnego komputera podłączonego do 
internetu. Ponadto Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających 
dokonanie rejestracji w systemie SIRK. 

Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sporządzenie wspólnej listy rankingowej 
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Samochody i Bezpieczeństwo w 
Transporcie Drogowym na podstawie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu 
dojrzałości, lub wyłącznie na podstawie formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydata 
wymaganych dokumentów. 

W postępowaniu kwalifikacyjnym w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy ustaloną 
liczbę miejsc, wprowadza się wskaźnik rekrutacyjny W umożliwiający ustalenie wspólnej listy 
rankingowej dla kandydatów, którzy zdawali „starą maturę”, „nową maturę”, Maturę 
Międzynarodową potwierdzoną dyplomem IB (International Baccalaureate) oraz Maturę 
Europejską EB potwierdzoną dyplomem EB (European Baccalaureate). Wskaźnik rekrutacyjny 
stanowi sumę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przyjęcia kandydatów na 
I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z wartości wskaźnika rekrutacyjnego. 

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. 
 

10. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów 
Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie 

Drogowym absolwent uzyskuje kwalifikacje pierwszego stopnia i tytuł zawodowy inżyniera. 

11. Możliwości zatrudnienia i kontynuowania kształcenia przez absolwentów 
Motoryzacyjny rynek pracy w Polsce jest rynkiem o dosyć zróżnicowanym profilu. Na 

proponowanym kierunku o profilu praktycznym przewiduje się kształcenie inżynierów o 
zaawansowanych umiejętnościach praktycznych, dla potrzeb:  

− zakładów naprawczych pojazdów samochodowych (osobowych i ciężarowych), 

− dealerów sprzedających nowe i używane pojazdy samochodowe osobowe i ciężarowe, 

− stacji kontroli pojazdów, 

− firm rzeczoznawczych (zajmujących się rekonstrukcją wypadków drogowych i 
likwidacją szkód komunikacyjnych), 

− policji, 

− Inspekcji Transportu Drogowego, 

− firm ubezpieczeniowych, 

− wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, 

− firm prowadzących naukę jazdy, 

− firm transportowych, 

− firm ratownictwa drogowego i pomocy drogowej oraz inne. 
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Dotychczasowe wstępne rozmowy z przedstawicielami wyszczególnionych typów 
przedsiębiorstw wskazują na ich wyraźne zainteresowanie kształceniem o profilu praktycznym. 
W tym systemie kształcenia upatrują możliwości współtworzenia programów studiów, 
współuczestniczenia w kształceniu w ramach przewidzianych programowo praktyk 
zawodowych, a także poznawania w trakcie ich realizacji potencjalnych przyszłych kandydatów 
do pracy. 

Analizując problem utworzenia tego typu kierunku od strony zainteresowania kandydatów 
ocenia się, że istnieje duża grupa młodzieży, kształconej w obecnym systemie szkolnictwa 
średniego na poziomie ogólnym, która zainteresowana jest zdobyciem wykształcenia wyższego 
w konkretnym zawodzie. 

Taka sytuacja wynika z likwidacji szeregu szkół średnich technicznych. Podobnie sytuacja 
oceniana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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II. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

1. Tabela odniesień kierunkowych efektów uczenia się do uniwersalnych charakterystyk 
pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy. 

 
KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Nazwa kierunku studiów: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji (PRK): 6 
Profil studiów: praktyczny 
Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna 100%  

 
 
 

Lp. 

Symbol 
kierunkowyc

h efektów 
uczenia się 

(KEU) 

Opis efektów uczenia się dla kierunku 
Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 

Absolwent po ukończeniu kierunku studiów 
zna i rozumie (W) 

potrafi (U) 
jest gotów do (K): 

 
Uniwersalne 

charakterystyki  
pierwszego stopnia 
efektów uczenia się  

 (U) 
 

symbol 

Charakterystyki 
drugiego stopnia 

efektów uczenia się  
dla kwalifikacji na 
poziomie 6 PRK 

(S) 
 

symbol 

Wiedza (W) 

1. K_WG01 
zna i rozumie teorie matematyczne niezbędne do opisu 
właściwości eksploatacyjnych oraz opisu podstawowych 
parametrów ruchu pojazdów samochodowych; 

P6U_W P6S_WG 

2. K_WG02 
zna i rozumie zagadnienia z zakresu wybranych działów fizyki 
i chemii potrzebne do zrozumienia zjawisk występujących 
przy eksploatacji pojazdów samochodowych; 

P6U_W P6S_WG 

3. K_WG03 

zna i rozumie zasady grafiki inżynierskiej, w szczególności 
niezbędne do zrozumienia oraz przedstawienia 
dokumentacji inżynierskiej i prezentacji wyników pomiarów i 
badań; 

P6U_W P6S_WG 

4. K_WG04 zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki technicznej, 
mechaniki płynów i termodynamiki; P6U_W P6S_WG 

5. K_WG05 zna i rozumie zasady obliczeń wytrzymałościowych prostych 
konstrukcji mechanicznych; P6U_W P6S_WG 

6. K_WG06 

zna i rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki, 
elektroniki, mechatroniki, hydrauliki, pneumatyki i 
automatyki, szczególnie w układach stosowanych w 
pojazdach samochodowych; 

P6U_W P6S_WG 

7. K_WG07 
zna i rozumie zagadnienia z zakresu budowy maszyn 
obróbczych, metrologii i materiałoznawstwa, szczególnie w 
odniesieniu do obszaru motoryzacji; 

P6U_W P6S_WG 

8. K_WG08 zna i rozumie zagadnienia z zakresu teorii ruchu i budowy 
pojazdów samochodowych; P6U_W P6S_WG 

9. K_WG09 
zna i rozumie zagadnienia dotyczące eksploatacji pojazdów, 
w tym w szczególności diagnostyki, technologii napraw i 
bezpieczeństwa w transporcie drogowym 

P6U_W P6S_WG 

10. K_WG10 zna i rozumie zagadnienia z zakresu technik 
proekologicznych w motoryzacji; P6U_W P6S_WG 
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11. K_WG11 zna i rozumie kluczowe zagadnienia z zakresu organizacji 
systemów produkcyjnych i logistycznych w motoryzacji; P6U_W P6S_WG 

12. K_WK12  zna i rozumie teorie i metody zarządzania jakością, 
szczególnie w branży motoryzacyjnej;  P6U_W P6S_WK 

13. K_WK13 
zna i rozumie podstawowe uwarunkowania prawne, 
ekonomiczne związane z działalnością zawodową, w tym z 
rozwojem indywidualnej przedsiębiorczości; 

P6U_W 
P6S_WK 

 

14. K_WK14 
zna i rozumie wpływ społecznych i cywilizacyjnych zmian na 
styl życia społeczności lokalnej, regionalnej, krajowej, 
światowej; 

P6U_W 
P6S_WK 

 

15. K_WK15 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. P6U_W 

P6S_WK 
 

Umiejętności (U) 

16. K_UW01 

potrafi posługiwać się technikami informacyjno-
komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych 
dla działalności inżynierskiej głównie związanej z technikami 
motoryzacyjnymi; 

P6U_U P6S_UW 

17. K_UW02 
ma umiejętności niezbędne do pracy w środowisku 
przemysłowym oraz zna i stosuje zasady bezpieczeństwa 
związane z tą pracą – głównie technik motoryzacyjnych; 

P6U_U P6S_UW 

18.  K_UW03 potrafi dokonać podstawowej analizy ekonomicznej 
podejmowanych działań inżynierskich; P6U_U P6S_UW 

19. K_UW04 
potrafi rozpoznać sposób funkcjonowania istniejących 
rozwiązań technicznych pojazdów samochodowych i ich 
zespołów oraz dokonać ich krytycznej oceny; 

P6U_U P6S_UW 

20. K_UW05 

potrafi obsłużyć podstawowe systemy diagnostyki zespołów 
pojazdu samochodowego, wyciągnąć wnioski z uzyskanych 
wyników badań i zaprojektować technologię naprawy 
diagnozowanego zespołu; 

P6U_U P6S_UW 

21. K_UW06 
potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, 
obiekt, system lub proces służący poprawnej eksploatacji 
pojazdów; 

P6U_U P6S_UW 

22. K_UW07 

potrafi dokonać identyfikacji, sformułować specyfikację i 
zaproponować sposób uniknięcia podstawowych zagrożeń 
związanych z bezpieczeństwem transportu 
samochodowego; 

P6U_U P6S_UW 

23. K_UW08 
potrafi zaprojektować i wdrożyć proces właściwego 
utrzymania urządzeń wykorzystywanych przy eksploatacji 
pojazdów samochodowych; 

P6U_U P6S_UW 

24. K_UW09 ma umiejętność korzystania z norm i standardów 
związanych ze studiowanym kierunkiem studiów; P6U_U P6S_UW 

25. K_UK10 
potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje ze 
źródeł w języku obcym na poziomieB2, w tym w zakresie 
właściwym dla kierunku studiów; 

P6U_U P6S_UK 
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26. K_UK11 
potrafi tworzyć spójne wypowiedzi ustne i pisemne w języku 
obcym na poziomie B2, w tym w zakresie właściwym dla 
kierunku studiów; 

P6U_U P6S_UK 

27. K_UK12 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz 
innych źródeł, głównie w zakresie technik motoryzacyjnych; 
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 
interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie; 

P6U_U P6S_UK 

28. K_UK13 
potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w 
środowisku zawodowym, głównie w zakresie 
technik motoryzacyjnych; 

P6U_U P6S_UK 

29. K_UK14 
potrafi przygotować udokumentowane opracowanie 
problemów, w szczególności w zakresie technik 
motoryzacyjnych; 

P6U_U P6S_UK 

30. K_UK15 
potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, 
dotyczącą podstawowych zagadnień inżynierskich, głównie 
w zakresie technik motoryzacyjnych; 

P6U_U P6S_UK 

31. K_UO16 potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz opracować 
i zrealizować harmonogram prac; 

P6U_U P6S_UO 

32. K_UO17 

potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań 
inżynierskich w zakresie technik motoryzacyjnych 
dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym 
środowiskowe, ekonomiczne i prawne; 

P6U_U P6S_UO 

33. K_UO18 

potrafi pracować i współdziałać w grupie posługującej się 
językiem obcym na poziomie B2, w tym w zakresie 
właściwym dla kierunku studiów, przyjmując w niej różne 
role;  

P6U_U P6S_UO 

34. K_UU19 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu 
podnoszenia kompetencji zawodowych.  P6U_U P6S_UU 

Kompetencje społeczne (K) 

35. K_KK01 jest gotów do krytycznego odbioru i analizy przedstawianych 
mu treści; P6U_K P6S_KK 

36. K_KO02 

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni 
technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i 
przekazywania społeczeństwu informacji i opinii 
dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów 
działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać 
takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały; 

P6U_K P6S_KO 

37. K_KO03 
jest gotów do prawidłowego określania priorytetów 
służących realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania; 

P6U_K P6S_KO 

38. K_KO04 jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy; P6U_K P6S_KO 

39. K_KR05 
jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za 
pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej, szczególnie 
w odniesieniu do jej wpływu na środowisko; 

P6U_K P6S_KR 
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40. K_KR06 jest gotów do działania zgodnego z etyką zawodową i 
postępowania w sposób profesjonalny. P6U_K P6S_KR 

∑ Ilość efektów: 15W, 19U, 6K 
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2. Tabela pokrycia charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się przez kierunkowe efekty 
uczenia się (KEU) 

 
TABELA POKRYCIA  

CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nazwa kierunku studiów: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji (PRK): 6 
Profil studiów: praktyczny 
Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna 100% 

Lp.  

Charakterystyki drugiego 

stopnia efektów uczenia 

się  

dla kwalifikacji na 

poziomie 

Kierunkowe efekty uczenia się (KEU)symbol 

 
1.  

P6S_WG 

K_WG01, K_WG02, K_WG03, K_WG04, K_WG05, K_WG06, K_WG07, 

K_WG08, K_WG09, K_WG10, K_WG11 

2.  

P6S_WK 

K_WK12, K_WK13, K_WK14, K_WK15 

 

3.  

P6S_UW 

K_UW01, K_UW02, K_UW03, K_UW04, K_UW05, K_UW06, K_UW07, 

K_UW08, K_UW09 

4.  

P6S_UK 

K_UK10, K_UK11, K_UK12, K_UK13, K_UK14, K_UK15 

5.  

P6S_UO 

K_UO16, K_UO17, K_UO18 

6.  

P6S_UU 

K_UU19 

 

7.  

P6S_KK 

K_KK1 

8.  

P6S_KO 

K_KO2, K_KO3, K_KO4 

9.  

P6S_KR 

K_KR5, K_KR6 

∑ Informacja o ilości pokrytych charakterystyk drugiego stopnia PRK typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S)2W 4U 3K 
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3. Tabela pokrycia charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się umożliwiających 
uzyskanie kompetencji inżynierskich, przez kierunkowe efekty uczenia się. 

 

TABELA POKRYCIA CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  
UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE KOMPETENCJI INŻYNIERSKICH  

PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nazwa kierunku studiów: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji (PRK): 6 
Profil studiów: praktyczny 
Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna 100%  

Lp. Symbol  

Opis charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się umożliwiających 
uzyskanie kompetencji inżynierskich 

Absolwent po ukończeniu kierunku studiów: 
zna i rozumie (W) 

potrafi (U) 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów uczenia się (KEU) 

WIEDZA (W) zna i rozumie 

1. P6S_WG podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, 
obiektów i systemów technicznych 

K_WG01, K_WG02,  
K_WG03, K_WG04, K_WG05, 
K_WG06, K_WG07, K_WG08, 
K_WG09, K_WG10, K_WG11 

2. P6S_WK podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
indywidualnej przedsiębiorczości 

K_WK12, K_WK13, K_WK15 

UMIEJĘTNOŚCI (U) potrafi 

3. P6S_UW 
 

planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i 
symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i 
wyciągać wnioski 

K_UW01, K_UW04, K_UK12, 
K_UK13, K_UK14, K_UK15, 
K_UK16 

przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań 
inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: 
− wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i 

eksperymentalne, 

− dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym 
aspekty etyczne, 

− dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych 
rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich. 

K_UW01, K_UW03, K_UW07, 
K_UK13, K_UK14, K_UK15, 
K_UO17 

dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania 
istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania 

K_UW04, K_UK13, K_UK14, 
K_UK15 

projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać 
typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, 
systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio 
dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów 

K_UW06, K_UW08, K_UK16 

rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające 
korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz stosowania 
technologii właściwych dla kierunku studiów, wykorzystując 
doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się 
zawodowo działalnością inżynierską – w przypadku studiów o 
profilu praktycznym 

K_UW02, K_UW09 

3. P6S_UW wykorzystywać zdobyte w środowisku zajmującym się 
zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie związane z 
utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów typowych dla 
kierunku studiów – w przypadku studiów o profilu praktycznym 

K_UW02, K_UW05 

Symbole określone w części III załącznika rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r.  (DZ. 

U z 2018 r. poz. 2218). 
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III. OPIS PROGRAMU STUDIÓW 

1. Forma studiów:  
Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 

2. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 
214 ECTS 

3. Liczba semestrów 
studia stacjonarne: 7 
studia niestacjonarne: 7 

4. Struktura studiów 
Przedmioty i zajęcia realizowane na studiach I stopnia na kierunku SiBwTD podzielone są 

na następujące grupy zajęć: 

− Grupa zajęć podstawowych. 

− Grupa zajęć kierunkowych - obowiązkowych. 

− Grupa zajęć z zakresu Diagnostyka i Naprawa Samochodów oraz Bezpieczeństwo w 
Transporcie Drogowym (do wyboru 1 z 2). 

− Grupa zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych. 

− Grupa zajęć ogólnouczelnianych. 

− Praktyka oraz dodatkowy staż w ramach studiów dualnych. 

− Grupa zajęć: Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu 
dyplomowego. 

5. Opis poszczególnych przedmiotów 
Opis (Sylabusy) poszczególnych przedmiotów realizowanych na kierunku Samochody i 
Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym znajdują się w Załączniku nr 1. 
 

6. Plan studiów 
Plany studiów, osobno dla każdej formy ich prowadzenia przedstawiono w Załączniku nr 2 

7. Matryca efektów uczenia się 
Matrycę efektów uczenia się zamieszczono w Załączniku nr 3. 
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8. Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów 
 

Lp. Sumaryczne wskaźniki ilościowe programu studiów ECTS 

1 
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana do zajęć prowadzonych z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia i studentów: 

169 (ST*) 
70,7 (NST**) 

2 
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom podlegającym 
wyborowi:  

72 

3 
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych: 

5 

4 
Łączna liczba punktów ECTS przypisana zajęciom: 

− służącym zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych - w 
przypadku kierunku o profilu praktycznym 

148,3 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przypisana zajęciom odnoszącym się do 
dyscyplin, do których przyporządkowano kierunek studiów: 

 

− dyscyplina inżynieria mechaniczna 214(244***) 

  

*ST – studia stacjonarne 
**NST – studia niestacjonarne 
***uwzględniając dodatkowy staż dostępny dla studenta w ramach studiów dualnych 
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Grupa zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych 
 
Przedmiot/zajęcia 
 

Forma/for
my zajęć 

Łączna liczba 
godzin/liczba 
godzin zajęć 

dydaktycznych 
ST/NST 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Matematyka W/Ć 155/150/94 12(6,2) 

Fizyka W/Ć/L 120/90/56 8(4,8) 

Mechanika techniczna/Engineering mechanics W/Ć 75/75/40 6(3) 

Chemia W/L 30/30/32 3(1,2) 

Wytrzymałość materiałów/Strenght of materials W/Ć/L 55/45/24 4(2,2) 

Mechanika płynów W/Ć/L 55/45/24 4(2,2) 

Encyklopedia materiałoznawstwa samochodowego W/L 25/30/16 2,5(1) 

Budowa samochodów W/L 20/45/32 3(0,8) 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce i UE W/L 20/45/32 3(0,8) 

Grafika inżynierska W/L 55/60/32 4(2,2) 

Budowa silników W/L 20/45/24 3(0,8) 

Elektrotechnika samochodowa W/L 25/45/24 3(1,0) 

Podstawy metrologii L 25/30/16 2(1,0) 

Mechanika ruchu samochodów W/L 20/30/16 2(0,8) 

Diagnostyka samochodów/Vehicles diagnostic W/L 25/45/24 3(1,0) 

Technologie wytwarzania zespołów pojazdów samochodowych W/L 42/60/32 4(1,7) 

Elektronika samochodowa W/L 21/45/24 3(0,8) 

Systemy graficzne CAD L 36/30/16 2(1,4) 

Podstawy termodynamiki W/L 30/30/16 3(1,2) 

Podstawy konstrukcji pojazdów samochodowych W/L 70/60/32 5(2,8) 

Podstawy mechatroniki samochodowej W/L 20/30/16 2(0,8) 

Automatyka samochodowa W/L 50/45/24 4(2,0) 

Obsługa i naprawa samochodów W/L 20/30/16 2(0,8) 

Technologia informacyjna W/L 38/45/26 3(1,5) 

Organizacja produkcji w motoryzacji W/L 22/30/16 2(0,9) 

Budowa i badania samochodów W/L 75/60/40 5(3,0) 

Budowa i badania silników W/L 75/60/40 5(3,0) 

Komputerowa symulacja ruchu samochodów W/L 75/60/40 5(3,0) 

Podstawy opisu i analizy zdarzeń drogowych W/L 75/60/40 5(3,0) 

Diagnostyka układów mechanicznych samochodów W/L 50/45/28 4(2,0) 

Diagnostyka układów mechatronicznych samochodów W/L 50/45/28 4(2,0) 

Diagnostyka pokładowa/Onboard diagnostic W/L 75/60/40 5(3,0) 

Paliwa i płyny eksploatacyjne w motoryzacji W/L 50/45/24 4(2,0) 

Praca przejściowa P 135/90/56 6(5,4) 

Badania okresowe pojazdów W/L 50/60/40 15(10) 

Badania i rekonstrukcja zdarzeń drogowych W/L 50/60/40 

Badania systemów bezpieczeństwa w samochodach W/L 50/60/40 

Diagnostyka, obsługa i naprawa samochodów ciężarowych W/L 50/60/40 

Inżynieria pojazdów z napędem hybrydowym W/L 50/60/40 

Obsługa i naprawa zespołów mechatronicznych samochodów W/L 50/60/40 

Obsługa i naprawa silników W/L 50/60/40 

Nowoczesne technologie napraw blacharskich i lakierniczych nadwozi samochodowych W/L 50/60/40 

Systemy produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym W/L 50/60/40 

Wycena kosztów napraw i wartości samochodów po wypadkach W/L 50/60/40 

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego W/L 50/60/40 

Zarządzanie zapasami w motoryzacji W/L 50/60/40 

Język obcy Ć 150/120/60 6(6,0) 

Praktyka zawodowa Praktyka 750/1040/1040 30(30) 

Staż (2400 godzin; realizowany wyłącznie w ramach stacjonarnych studiów dualnych) Staż 750/2400/2400 30(30) 

Seminarium dyplomowe S 75/60/32 4(3,0) 

Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego ZBN 0/375/375 15(0) 

Razem:  233(148) 
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Grupa zajęć służących zdobywaniu przez studenta kompetencji inżynierskich 
Przedmiot/zajęcia 
 

Forma/for
my zajęć 

Łączna liczba 
godzin/liczba godzin 
zajęć dydaktycznych 

ST/NST 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Matematyka W/Ć 300/150/94 12(12) 

Fizyka W/Ć/L 150/90/56 8(6,0) 

Mechanika techniczna/Engineering mechanics W/Ć 75/75/40 6(3,0) 

Chemia W/L 30/30/32 3(2,0) 

Wytrzymałość materiałów/Strenght of materials W/Ć/L 100/45/24 4(4,0) 

Mechanika płynów W/Ć/L 100/45/24 4(4,0) 

Encyklopedia materiałoznawstwa samochodowego W/L 50/30/16 2,5(2,0) 

Budowa samochodów W/L 50/45/32 3(2,0) 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce i UE W/L 50/45/32 3(2,0) 

Grafika inżynierska W/L 50/60/32 4(2,0) 

Maszynoznawstwo W 25/15/8 1(0,5) 

Budowa silników W/L 50/45/24 3(2,0) 

Elektrotechnika samochodowa W/L 75/45/24 3(3,0) 

Podstawy metrologii W/L 25/30/16 2(1,0) 

Mechanika ruchu samochodów W/L 37,5/30/16 2(1,5) 

Diagnostyka samochodów/Vehicles diagnostic W/L 25/45/24 3(1,0) 

Technologie wytwarzania zespołów pojazdów samochodowych W/L 75/60/32 4(3,0) 

Elektronika samochodowa W/L 75/45/24 3(3,0) 

Systemy graficzne CAD L 12/30/16 2(0,5) 

Podstawy termodynamiki W/L 25/30/16 3(1,0) 

Podstawy konstrukcji pojazdów samochodowych W/L 125/60/32 5(5,0) 

Podstawy mechatroniki samochodowej W/L 50/30/16 2(2,0) 

Automatyka samochodowa W/L 100/45/24 4(4,0) 

Obsługa i naprawa samochodów W/L 50/30/16 2(2,0) 

Technologia informacyjna W/L 12/45/26 3(0,5) 

Organizacja produkcji w motoryzacji W/L 25/30/16 2(1,0) 

Budowa i badania samochodów W/L 75/60/40 5(3,0) 

Budowa i badania silników W/L 75/60/40 5(3,0) 

Komputerowa symulacja ruchu samochodów W/L 75/60/40 5(3,0) 

Podstawy opisu i analizy zdarzeń drogowych W/L 75/60/40 5(3,0) 

Diagnostyka układów mechanicznych samochodów W/L 75/45/28 4(3,0) 

Diagnostyka układów mechatronicznych samochodów W/L 100/45/28 4(4,0) 

Diagnostyka pokładowa/Onboard diagnostic W/L 75/60/40 5(3,0) 

Podstawy logistyki w motoryzacji W 50/30/60 2(2,0) 

Paliwa i płyny eksploatacyjne w motoryzacji W/L 75/45/24 4(3,0) 

Praca przejściowa P 125/90/56 6(5,0) 

Badania okresowe pojazdów W/L 50/60/40 15(10) 

Badania i rekonstrukcja zdarzeń drogowych W/L 50/60/40 

Badania systemów bezpieczeństwa w samochodach W/L 50/60/40 

Diagnostyka, obsługa i naprawa samochodów ciężarowych W/L 50/60/40 

Inżynieria pojazdów z napędem hybrydowym W/L 50/60/40 

Obsługa i naprawa zespołów mechatronicznych samochodów W/L 50/60/40 

Obsługa i naprawa silników W/L 50/60/40 

Nowoczesne technologie napraw blacharskich i lakierniczych nadwozi samochodowych W/L 50/60/40 

Systemy produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym W/L 50/60/40 

Wycena kosztów napraw i wartości samochodów po wypadkach W/L 50/60/40 

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego W/L 50/60/40 

Zarządzanie zapasami w motoryzacji W/L 50/60/40 

Prawno-ekonomiczne podstawy przedsiębiorczości  W 50/30/20 2(0,0) 

Praktyka zawodowa Praktyka 750/1040/1040 30(30) 

Staż (2400 godzin; realizowany wyłącznie w ramach stacjonarnych studiów dualnych)  Staż 750/2400/2400 30(30) 

Seminarium dyplomowe S 50/60/32 4(2,0) 

Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego ZBN 375/375/375 15(15) 

Razem:  213(192) 
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9. Praktyka 
Podstawowe zasady realizacji praktyk określa Regulamin studiów obowiązujący w 

Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 
Natomiast szczegółowe warunki realizacji praktyki na kierunku SiBwTD określa odpowiednia 
uchwała Rady Wydziału Mechanicznego.  

Podstawowym celem praktyki jest umożliwienie studentom doskonalenia kompetencji i 
umiejętności inżynierskich w warunkach pracy typowych dla szeroko rozumianej branży 
motoryzacyjnej. W przypadku studiów na kierunku SiBwTD studenci odbywają praktykę w 
wymiarze sześciu miesięcy. W tym okresie pozostają pod nadzorem merytorycznym opiekunów, 
którymi są nauczyciele akademiccy powołani przez Rektora na wniosek Dziekana. Opiekun 
dokonuje zaliczenia praktyki na podstawie oceny odpowiedniej dokumentacji, która została 
określona w ww. uchwale Rady Wydziału Mechanicznego. Podstawą zaliczenia praktyki jest 
osiągnięcie przez studenta wymaganych efektów uczenia się. 

Należy również podkreślić, że studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 
2019/2020, będą mieli możliwość uczestnictwa w dodatkowych stażach przemysłowych. Są one 
oferowane w ramach projektu pt.: „Podniesienie jakości i efektywności kształtowania wiedzy 
oraz umiejętności praktycznych studentów na kierunku Samochody i Bezpieczeństwo w 
Transporcie Drogowym poprzez utworzenie studiów dualnych”, POWR.03.01.00-00-DU37/18 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

10. Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu 
Studia na kierunku Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym (SiBwTD) 

prowadzone są przez UTH Radom, który realizuje działania sprzyjające współpracy 
międzynarodowej w obszarze nauki i edukacji. Od wielu lat najważniejszym narzędziem 
umożliwiającym rozwój tej współpracy jest program Erasmus/Erasmus+. W 2013 roku, UTH 
Radom uzyskał Europejską Kartę Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 o numerze 53053-EPP-1-
2014-1-PL-EPPKA3-ECHE.  W związku z tym Uczelnia zobowiązała się do stworzenia i 
respektowania zasad wspierających mobilność międzynarodową studentów oraz pracowników. 
Za realizację tych zobowiązań odpowiada m.in. Dział Współpracy z Zagranicą oraz 
koordynatorzy programu Erasmus+. W jednostce organizacyjnej UTH Radom, 
przyporządkowanej do dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna, koordynator programu 
Erasmus+ podejmuje niezbędne działania służące rozwojowi wymiany międzynarodowej wśród 
studentów i pracowników. W związku z tym opracowano informacyjną stronę internetową, 
która jest dostępna pod adresem 
http://mechaniczny.uniwersytetradom.pl/?page_id=822&lang=en 
lub poprzez zeskanowanie poniższego kodu QR. 

 
Strona dostępna jest w języku polskim, angielskim, greckim oraz ukraińskim. Bieżące 

informacje o realizacji współpracy międzynarodowej umieszczane są również na portalu 
społecznościowym facebook. Adres internetowy oraz kod QR umożliwiający dostęp do strony 
umieszczono poniżej 
https://www.facebook.com/pg/Wydzia%C5%82-Mechaniczny-UTH-Radom-950284468423769/posts/ 

http://mechaniczny.uniwersytetradom.pl/?page_id=822&lang=en
https://www.facebook.com/pg/Wydzia%C5%82-Mechaniczny-UTH-Radom-950284468423769/posts/


   
 

18 
 

 
Koordynator Erasmus+ realizuje spotkania ze studentami, podczas których są oni 

informowani o zasadach korzystania z programu wymiany międzynarodowej. Jest również 
odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami, z którymi UTH Radom 
posiada podpisane umowy bilateralne dotyczące współpracy w ramach programu Erasmus+. 
Studenci mogą studiować m.in. na następujących uczelniach: 

− Angel Kanchev University of Ruse,  

− Karel de Grote Hogeschool Antwerpen,  

− Universiteit Antwerpen,  

− University of Zagreb,  

− Tomas Bata University in Zlin,  

− Technological Educational Institution of Thessaloniki,  

− Technological Educational Institution of Epirus,  

− Universidad de Oviedo, Siauliu Universitetas,  

− Kauno Technicos Kolegija, 

− Latvia University of Life Sciences and Technologies, 

− Tecnico Lisboa, 

− Universidade da Beira Interior, Covilha, 

− University of Ljubljana, 

− Kingston University, 

− Università degli Studi di Salerno. 
W ramach programu Erasmus+ studenci mogą również odbywać praktyki zawodowe. 

Dobór kandydatów do wyjazdu odbywa się na podstawie potwierdzenia ich kompetencji 
językowych. W tym celu, Studium Języków Obcych UTH Radom organizuje egzamin pisemny i 
ustny. Następnie, Prorektor ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą przeprowadza z 
kandydatami dodatkową rozmowę kwalifikacyjną. 

UTH Radom w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna oferuje studentom 
możliwość kształcenia w formule English Friendly. Oznacza to, że wybrane zajęcia oferowane są 
w języku angielskim w sposób dostosowany do poziomu i umiejętności językowych studentów. 
Podczas laboratoriów oraz ćwiczeń wykorzystywane jest oprogramowanie edukacyjne w wersji 
anglojęzycznej. Dzięki temu przyszli inżynierowie mogą doskonalić swoje kompetencje 
językowe i osiągnąć zakładane efekty uczenia się. 

Poniższe zajęcia w programie studiów kierunku Samochody i Bezpieczeństwo w 
Transporcie Drogowym są oferowane również w języku angielskim: 

a) grupa zajęć podstawowych: 

− Mechanika techniczna/Engineering mechanics, 

− Wytrzymałość materiałów/Strenght of materials, 
b) grupa zajęć kierunkowych - obowiązkowych: 

− Diagnostyka samochodów/Vehicles diagnostic, 
c) grupa zajęć z zakresu: Diagnostyka i naprawa samochodów oraz bezpieczeństwo w 

transporcie drogowym - zajęcia obowiązkowe: 

− Diagnostyka pokładowa/Onboard diagnostic. 
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11. Zasady rejestracji na kolejny semestr oraz dozwolony deficyt punktów ECTS po poszczególnych 
semestrach  

Ogólne zasady rejestracji studenta na kolejny semestr wskazano w Regulaminie studiów, 
który obowiązuje w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu. 

Podstawą dokonywania rejestracji studentów na kolejny semestr jest system punktowy 
ECTS. Student uzyskuje rejestrację na kolejny semestr, jeżeli: 

− uzyskał łączną liczbę punktów wymaganą do zaliczenia danego semestru z 
dozwolonym deficytem punktów, 

− zaliczył wszystkie przedmioty obowiązkowe ujęte w planie studiów danego kierunku 
studiów z opóźnieniem nie większym niż dwa semestry. 

Należy zauważyć, że dozwolony deficyt punktów ECTS po semestrach I, II, III, IV i V wynosi 
12 pkt., zaś po semestrze VI – 6 pkt. Wynika to z uchwały nr III/02/2018 Rady Wydziału 
Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w 
Radomiu z dnia 22.11.2018 r. w sprawie zmniejszenia z 12 do 6 pkt. ECTS dozwolonego deficytu 
punktów ECTS po VI semestrze na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych pierwszego stopnia. 

W stosunku do studenta, który nie uzyskał wymaganej liczby punktów ECTS, Dziekan 
wydaje decyzję o:  

− skierowaniu na powtarzanie przedmiotów i warunkową rejestrację z deficytem 
punktowym na następny semestr, albo 

− skierowaniu na powtarzanie semestru (powtarzanie przedmiotów niezaliczonych), 
albo 

− skreśleniu z listy studentów. 

12. Zasady dyplomowania 
 

Formę zakończenia studiów na kierunku Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie 
Drogowym określają:  

− Regulamin studiów obowiązujący w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,  

− Procedura dyplomowania na Wydziale Mechanicznym UTH Radom, 

− Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych. 
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest uzyskanie 

określonych w programie studiów efektów uczenia się, którym przypisano 214 punktów ECTS, 

pozytywna ocena pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa jest 

samodzielnym opracowaniem zagadnienia praktycznego, prezentującym ogólną wiedzę i 

umiejętności studenta związane ze studiami pierwszego stopnia na kierunku Samochody i 

Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym (profil praktyczny) oraz umiejętności samodzielnego 

analizowania i wnioskowania. 

Zgodnie z procedurą dyplomowania, student jest zobowiązany wybrać temat pracy 
dyplomowej. Tematy są zgłaszane przez uprawnionych nauczycieli akademickich, którzy 
posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pełnić funkcję promotora. Praca 
dyplomowa jest przygotowywana w formie pisemnej i po jej ukończeniu podlega ona 
sprawdzeniu przez Jednolity System Antyplagiatowy. Promotor jest zobowiązany zweryfikować 
informacje, które uzyskano w wyniku kontroli antyplagiatowej i na tej podstawie zadecydować 
o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony. Każda praca, która została dopuszczona 
do obrony musi uzyskać dwie recenzje. Wykonują je promotor oraz recenzent wskazany przez 
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Dziekana. Następnie, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych student jest dopuszczony 
do egzaminu dyplomowego. Podczas tego egzaminu dyplomant przedstawia przed Komisją 
rezultaty swojej pracy oraz udziela odpowiedzi na dodatkowe pytania. Ocena z egzaminu 
dyplomowego stanowi średnią arytmetyczną oceny z prezentacji pracy dyplomowej oraz oceny 
z odpowiedzi na 3 pytania (liczonej jako średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych). Komisja 
egzaminacyjna wylicza ostateczny wynik studiów i sporządza stosowny protokół według wzoru 
obowiązującego w Uczelni. 
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