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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. 

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. 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. 
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II. KIERUNKOWE EFEKTY 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 

WIEDZA (W)  

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 

UMIEJĘTNOŚCI (U) 

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. Plan studiów – załącznik nr 1 

5. Opis poszczególnych przedmiotów – załącznik nr 2 

6. Matryca efektów uczenia się – załącznik nr 3. 
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7. 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 

120,7 

5 

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

 

− dyscyplina inżynieria mechaniczna 214 

  

*ST – studia stacjonarne 
**NST – studia niestacjonarne 
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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) 

Podstawy budowy 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) 

Podstawy budowy 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 W/L 25/45/24 3(1,0) 

Techniki obróbki w wytwarzaniu 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) 

Systemy produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym W/L 85/60/40 5(3,4) 

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

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

Badania okresowe pojazdów W/L 75/60/40 5(3,0) 

Podstawy logistyki w motoryzacji W/L 50/30/16 2(2,0) 

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

Praca przejściowa P 135/90/56 6(5,4) 

Tuning samochodów W/L 50/60/40 15(10) 

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

Programowanie systemów wbudowanych 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 

Podstawy opisu i analizy zdarzeń drogowych 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 

Aspekty ekonomiczne w transporcie samochodowym W/L 50/60/40 

Język obcy Ć 150/120/60 6(6,0) 

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

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

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej ZBN 0/375/375 15(0) 

Razem:  207,5(120,7) 
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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 W/L 25/45/24 3(1,0) 

Techniki obróbki w wytwarzaniu 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) 

Systemy produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym W/L 125/60/40 5(5,0) 

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

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

Badania okresowe pojazdów 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) 

Tuning samochodów W/L 50/60/40 15(10) 

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

Programowanie systemów wbudowanych 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 

Podstawy opisu i analizy zdarzeń drogowych 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 

Aspekty ekonomiczne w transporcie samochodowym W/L 50/60/40 

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

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

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej ZBN 375/375/375 15(15) 

Razem:  204,5(161) 
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8. 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 Dziekan 
Wydziału Mechanicznego w zasadach studiowania. 

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. 

9. Forma zakończenia studiów 
 

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 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. 


