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MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

3,5-letnie inżynierskie studia stacjonarne 

i niestacjonarne I stopnia o specjalnościach:

 Konstrukcja maszyn

 Technologia maszyn

 Mechatronika



MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 Na tym kierunku kształcimy specjalistów inżynierów w dziedzinie

nowoczesnego projektowania w 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 2018/2019.

W ofercie studiów inżynierskich pierwszego 

stopnia są trzy specjalności: 

stale dostosowywane do potrzeb 

aktualnego rynku pracy.

 Konstrukcja maszyn

 Technologia maszyn

 Mechatronika



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.



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 elektromechanicznymi,
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.

SPECJALNOŚĆ MIBM– INFORMACJE OGÓLNE

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



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

Oferujemy współpracę z firmami zajmującymi się
projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją oraz kontrolą
jakości skonstruowanych maszyn, a także firmami
związanymi z dystrybucją nośników energetycznych.



WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZYMI

W ramach specjalizacji Mechatronika istnieje możliwość odbycia kursu
w renomowanej firmie oferującej szkolenia podstawowe i profesjonalne dla
operatorów dronów.

Kursanci otrzymują drona na własność.

Po zdaniu egzaminu państwowego (14 godzin teoretycznych i 4 godziny
praktyczne) mogą zacząć latać komercyjnie.

Szkolenie odbywać się może w siedzibie uczelni.

Koszt kursu (w tym koszt zajęć praktycznych, koszt egzaminu państwowego,
koszt ubezpieczenia) dla studenta naszej uczelni uwzględnia rabat.

Uczelnia zapewnia również specjalistyczne laboratorium z wyspecjalizowaną
kadrą w Łódzkim Centrum Doskonalenia Zawodowego – Regionalne Centrum
Mechatroniki, w którym szkolenia ogólnozawodowe i specjalistyczne
z edukacji mechatronicznej kończy wyspecjalizowana kadra z naszego
województwa.



PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA 
I BUDOWA MASZYN

 Studenci w pierwszych 4 semestrach uzyskują wykształcenie

ogólnoinżynierskie. Na wyższych semestrach obok kształcenia

specjalnościowego kształcenie ogólnoinżynierskie jest

kontynuowane.

 Efekty kształcenia wskazane w programie studiów pozwalają

uzyskać wszystkie kompetencje i umiejętności potrzebne do

uprawiania zawodu inżyniera mechanika.



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 edukacyjnych

wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

MIEJSCA PRACY



KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA 

MASZYN

Prezentacja specjalności



Konstrukcja maszyn – dziedzina wiedzy wchodząca w skład inżynierii mechanicznej, obejmująca
projektowanie i dobór typowych elementów mechanizmów i maszyn oraz konstruowania i doboru:
połączeń, łożyskowania, wałów i osi, sprzęgieł, hamulców, przekładni. W skład projektowania wchodzi:
•określenie warunków w jakich element pracuje,
•ustalenie obciążenia elementu,
•określenie wymiarów elementu stosując zasady obliczeń wytrzymałościowych,
•dobór elementów typowych,
•obliczenia sprawdzające, w tym cieplne.

Technologia maszyn - wiedza o sposobach przetwarzania surowców i wytwarzania wyrobów.
Technologia budowy, to dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej, zajmująca się
metodami i technikami wytwarzania części maszyn i mechanizmów oraz środkami realizowania tych
technik. Do technik wytwarzania zaliczamy założone przez projektanta sposoby wytwarzania
przedmiotów związane z nadawaniem kształtów. Nadawanie kształtów przedmiotom może odbywać
się rożnymi technikami wytwarzania jak np.: odlewanie, plastyczne, kształtowanie, spajanie, obróbka
skrawaniem, itd.

CO TO JEST KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA 

MASZYN?



MECHATRONIKA

Prezentacja specjalności



CO TO JEST MECHATRONIKA? 

Dodawanie rozwiązań elektronicznych domechanizmów konstruowania
i technologii maszyn w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.
Stanowi połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej,
komputerowej, automatyki i robotyki, służących projektowaniu i
wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Zadaniem mechatroniki nie jest
naprawa konkretnego elementu mechanicznego ani elektrycznego, lecz
jego zdiagnozowanie oraz jak najszybsza wymiana i regulacja.



BUDOWA DRONÓW I PODUSZKOWCÓW – OFERTA 
KSZTAŁCENIA

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

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



PROPONOWANY PROGRAM 

KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 



SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU MECHANIKA I 
BUDOWA MASZYN
• Konstrukcyjna

Konstruowanie elementów maszyn

Podstawy budowy maszyn

Eksploatacja maszyn

Nowoczesne materiały konstrukcyjne

• Technologiczna

Technologia maszyn

Obrabiarki

Eksploatacja maszyn

Obróbka skrawaniem

• Mechatroniczna

Budowa dronów i poduszkowców

Roboty przemysłowe

Podstawy automatyzacji i mechatroniki

Metrologia i systemy pomiarowe w mechatronice

Elektrotechnika i elektronika

Programowanie sterowników



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



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 przyszłości do stworzenia własnej firmy,

 umiejętność doskonałego konstruowania, która wyróżnia każdego

najlepszego inżyniera,

 dodatkowe szkolenia w celu pogłębienia wiedzy.


