


AKADEMIA  

HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI   

otwiera NOWY KIERUNEK  

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

Wiedza i kreatywność to twój sukces. 

Zachęcamy do studiowania na 3.5 - letnich  

inżynierskich studiach stacjonarnych  

I stopnia o specjalnościach: 

 Mechanika oraz budowa dronów i poduszkowców 

 Mechatronika sterowania maszyn 



KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

 Na tym kierunku kształcimy specjalistów inżynierów  

w dziedzinie nowoczesnego projektowania związanych  

z budową maszyn i urządzeń zintegrowanych z systemami 

powietrzno - transportowymi.  

 Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest nowym kierunkiem 

proponowanym w ofercie AHE w Łodzi od roku akademickiego 

2017/2018. 

W ofercie studiów inżynierskich 

pierwszego stopnia są dwie specjalności:  

 Mechanika oraz budowa dronów  

i poduszkowców,  

 Mechatronika sterowania maszyn,  

stale dostosowywane do potrzeb 

aktualnego rynku pracy. 



KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 

Skonstruowana jest w oparciu o potrzebę stworzenia 
programu kształcenia i planu studiów:   

dającego gwarancję profesjonalnego wykonywania pracy 
inżyniera konstruktora przez absolwentów kierunku 
Mechanika i Budowa Maszyn, potrafiącego kreatywnie 
wykorzystywać wiedzę, 

zgodnego z potrzebami potencjalnych pracodawców, 

skoncentrowanego na rezultatach i efektach kształcenia 
oraz rozwijaniu umiejętności zgodnie z założeniami 
Europejskich Ram Kwalifikacji, 

obejmującego interdyscyplinarny obszar wiedzy, który 
wykorzystuje zdobycze wielu obszarów nauki.  



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 
ZEWNĘTRZYMI 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi w ramach 
kierunku Mechanika i Budowa Maszyn będzie 
współpracować z wieloma instytucjami związanymi ze 
specjalnościami proponowanymi studentom tego właśnie 
kierunku (praktyki, konsultacje przy tworzeniu 
specjalności i programów studiów, studia 
podyplomowe powiązane z biznesem).  

Pozwala to pracownikom uczelni na stałe 
dostosowywanie programów studiów do potrzeb 
potencjalnych pracodawców, a studentom na poznanie 
realiów pracy w zawodzie i zdobycie pierwszego 
doświadczenia w tym zakresie.  

Interesariusze zewnętrzni umożliwiają dostarczenie  
i wdrożenie w firmie projektów edukacyjnych.  



WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI 
ZEWNĘTRZYMI 

Dla specjalności Budowa dronów i poduszkowców 
oferujemy współpracę z: 

•Policją, 

•Strażą pożarną,  

•Strażą miejską, 

•Służbami granicznymi, 

•Urzędami organizacji publicznej. 

Dla specjalności Mechatronika sterowania maszyn oferujemy 
współpracę z firmami zajmującymi się projektowaniem, 
wytwarzaniem, eksploatacją oraz kontrolą jakości 
skonstruowanych maszyn, a także firmami związanymi  
z dystrybucją nośników energetycznych. 



PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

 Studenci w pierwszych 4 semestrach 

uzyskują wykształcenie ogólnoinżynierskie. 

Na wyższych semestrach obok kształcenia 

specjalnościowego kształcenie ogólno-

inżynierskie jest kontynuowane. 

 Efekty kształcenia wskazane w programie 

studiów pozwalają uzyskać wszystkie 

kompetencje i umiejętności potrzebne do 

uprawiania zawodu inżyniera mechanika. 



MECHANIKA ORAZ BUDOWA 

DRONÓW  

I PODUSZKOWCÓW 

 

 

Prezentacja specjalności 



BUDOWA DRONÓW I PODUSZKOWCÓW – 
OFERTA KSZTAŁCENIA 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
jako pierwsza uczelnia w Polsce zamierza 
nauczać inżynierów, którzy będą potrafili pilotować, 
eksploatować, a także prowadzić prace 
koncepcyjne nad rozwojem dronów i podusz-
kowców. 

Absolwenci specjalności Budowa dronów  
i poduszkowców będą poszukiwanymi 
pracownikami służb i firm zajmujących się 
ratowaniem zdrowia i życia. Daje to szansę na 
zdobycie ciekawego wykształcenia oraz 
satysfakcjonującej i fascynującej pracy przez całe 
dorosłe życie. 

 

 



 

MECHATRONIKA 

STEROWANIA MASZYN  

 

 

Prezentacja specjalności 



Specjalność odpowiada najnowszym, praktycznym trendom 
rozwojowym w budowie maszyn i urządzeń. Absolwent w toku 
studiów na specjalności może zdobyć praktyczną, specjalistyczną 
wiedzę i umiejętności w zakresie mechatroniki napędów  
i sterowania maszyn i urządzeń z układami elektro-
mechanicznymi, pneumatycznymi i hydrostatycznymi. Oparcie 
programu o przykłady możliwie prostych maszyn, takich jak 
dźwignice i maszyny transportowe oraz wybrane przykłady 
maszyn technologicznych i robotów, ułatwi zrozumienie  
i przyswojenie podstawowej wiedzy technicznej przez studentów. 

MECHATRONIKA STEROWANIA MASZYN – 

INFORMACJE OGÓLNE 



MECHATRONIKA STEROWANIA MASZYN – 

INFORMACJE OGÓLNE 

Absolwenci studiów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 
posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie 
budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn.  

Absolwent po tym kierunku zyska kompetencje w zakresie: 

klasyfikowania i znajomości zjawisk fizycznych zapewniających 

zaprojektowanie bezpiecznej konstrukcji urządzeń, 

rozwijania swojej kreatywności w uczonym zawodzie oraz 

związanych z nim obszarach, 

posługiwania się nowoczesnymi programami komputerowymi 

służącymi do projektowania maszyn i urządzeń,  

Umiejętności konstruowania maszyny lub urządzenia pełniące 

funkcję W życiu publicznym. 

 



Na studiach studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 
zdobywają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania 
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Są 
przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłu 
maszynowego, a także:  

zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,  

jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz 

związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów 

technologicznych, 

 jednostkach odbioru technicznego oraz jakościowego produktów 

i materiałów, 

 jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, 

 jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, 

innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i eduka-

cyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. 

MIEJSCA PRACY 



 

PROPONOWANY PROGRAM 

KSZTAŁCENIA NA 

KIERUNKU MECHANIKA  

I BUDOWA MASZYN  



PPRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE NA 
KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA 

MASZYN 
1. Technologie informacyjne 

2. Mechanika techniczna  

3. Grafika Inżynierska  

4. Nauka o materiałach 

5. Wytrzymałość Materiałów 

6. Mechanika płynów 

7. Podstawy  konstrukcji  maszyn 

8. Teoria  mechanizmów 

9. Termodynamika  techniczna 

10. Elektrotechnika  i  elektronika  

11. Metrologia  i  systemy  pomiarowe 

12. Inżynieria  wytwarzania 

13. Termodynamika  techniczna 

14. Automatyka i robotyka 

15. Dźwignice 

16. Dynamika  maszyn 

17. Sterowanie napędami robotów  

 

 



KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA – 
ROBOTY PRZEMYSŁOWE 

Roboty przemysłowe (definicja wg normy ISO ITR 8373) - 
manipulacyjny robot przemysłowy jest automatycznie sterowaną, 
programowaną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach 
swobody, posiadającą własności manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarne 
lub mobilne, skonstruowany dla ważnych zastosowań przemysłowych. Obszar 
zastosowania manipulatorów i robotów jest bardzo duży, obecnie jedynie 
względy ekonomiczne mogą ograniczać proces robotyzacji przemysłu. 
W dzisiejszych czasach roboty znalazły zastosowanie w transporcie, 
medycynie, produkcji przemysłowej, budownictwie oraz środowiskach 
nieprzyjaznych człowiekowi, czyli w kosmosie i głębinach morskich. 

 
  



Zachęcamy do studiowania na kierunku 
Mechanika i Budowa Maszyn, ponieważ 

jako jedyna uczelnia w Polsce 
zapewniamy: 

 praktyczną wiedzę oraz kreatywność, 

możliwość tworzenia nowych pomysłów, rozwiązań 

poprzez zajęcia prowadzone metodą projektową, 

 pogłębianie wiedzy oraz rozwój umiejętności  

i wdrażanie projektów z wykorzystaniem w przy-

szłości do stworzenia własnej firmy,  

 umiejętność doskonałego konstruowania, która 

wyróżnia każdego najlepszego inżyniera, 

 dodatkowe szkolenia w celu pogłębienia wiedzy. 


