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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 

 
a) Nazwa kierunku studiów: Mechanika i Budowa Maszyn. 
b) Poziom kształcenia: studia I stopnia. 
c) Profil kształcenia: ogólnoakademicki. 
d) Forma studiów: studia niestacjonarne 
e) Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta, oraz ogólne informacje związane z programem kształcenia: 

inżynier. 
f) Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: obszar nauk technicznych  
g) Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina 

nauk technicznych w zakresie dyscyplin naukowych: mechanika, inżynieria materiałowa, inżynieria 
środowiska, budowa pojazdów, inżynieria procesowa, budowa i eksploatacja maszyn, automatyka  
i robotyka 

h) Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Podstawowym zadaniem Politechniki 
Lubelskiej jest kształcenie młodzieży studenckiej na kompetentnych specjalistów oraz światłych  
i odpowiedzialnych obywateli naszej Ojczyzny. Zapewnienie najwyższego poziomu pracy 
dydaktycznej, naukowej i wychowawczej jest główną społeczną rolą Uczelni, a udział w tworzeniu 
europejskiej przestrzeni edukacyjnej - obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń. Mechanika i Budowa 
Maszyn jest nowoczesnym interdyscyplinarnym kierunkiem studiów łączącym wiedzę z obszaru nauk 
technicznych. Służy to wspieraniu środowiska gospodarczego i technicznego szczególnie regionu  
w kierunku kształcenia inżynierów posiadających kompetencje niezbędne do wspierania rozwoju jego 
kapitału technicznego. 

i) Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez 
absolwentów studiów:  
Absolwent posiada podstawy do prowadzenia projektów konstrukcyjnych, stosowania nowoczesnych 
metod organizacji pracy w celu osiągnięcia wysokiej jakości i efektywności działania. Podczas 
kształcenia kładziony jest również nacisk na to, aby absolwent umiał współpracować z nie-
mechanikami. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie pozwalającym na swobodne 
porozumiewanie się, czytanie ze zrozumieniem katalogów, instrukcji urządzeń mechanicznych oraz 
podobnych dokumentów, jak również powinien posiadać umiejętności posługiwania się językiem 
specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. W trakcie studiów student może zaliczać wybrany 
kurs w języku obcym (ze studentami Erasmusa).  
Po zakończeniu studiów Absolwent:  

1. ma opanowany aparat pojęciowy niezbędny do rozumienia działania podstawowych układów 
inżynierii mechanicznej i technik wytwarzania, 

2. ma opanowany, co najmniej jeden powszechnie używany system projektowania CAD, oraz 
zasady modelowania konstrukcyjnego i technologicznego z wykorzystaniem techniki MES, 

3. ma w podstawowym zakresie opanowane umiejętności pracy zespołowej oraz umiejętność 
współpracy z nie-mechanikami, 

4. umie posługiwać się biernie, jednym językiem obcym w zakresie technologii mechanicznej. 
Zasadniczym celem jest wykształcenie mechaników mogących podjąć prace przy nowoczesnych 
technologiach mechanicznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego 
stopnia. 

j) Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – zwłaszcza w przypadku studiów drugiego 
stopnia: ukończenie szkoły średniej i zdanie egzaminu maturalnego lub posiadanie równoważnego 
dokumentu zagranicznego potwierdzonego przez polskie władze oświatowe. 

k) Zasady rekrutacji w przypadku studiów drugiego stopnia: 
……………………………………………………………………………………………………………….….. 
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l) Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia 
prowadzonych w Uczelni: Kształcenie ukierunkowane jest na zdobycie wiedzy technicznej z zakresu 
mechaniki i budowy i eksploatacji maszyn. Student otrzymuje wszechstronną wiedzę obejmującą wiele 
dziedzin nauki i techniki, oraz umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


