INFORMATOR
O KIERUNKU MECHATRONIKA

UNIWERSYTET RZESZOWSKI
Rzeszów 2014
UR – nowoczesność i przyszłość regionu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mechatronika to dynamicznie rozwijająca
się dyscyplina związana z projektowaniem,
wytwarzaniem
i obsługą
wielofunkcyjnych,
zintegrowanych urządzeń oraz systemów
o modułowej strukturze. Mechatronika staje się
powoli wizytówką XXI wieku; stanowi dziedzinę
wiedzy
inżynierskiej
opartej
o klasyczne
dyscypliny nauki, takie jak: mechanika,
elektronika, automatyka i informatyka.

Rys. 1. Logo kierunku mechatronika

Inżynier mechatronik to specjalista płynnie
poruszający się w obszarze nowoczesnych rozwiązań
technologicznych, stosowanych we współczesnym
przemyśle, potrafi twórczo stosować te elementy wiedzy
technicznej,
sztucznej
inteligencji
i inżynierii
komputerowej, które są najbardziej przydatne do
rozwiązania
praktycznych
zadań,
związanych
z projektowaniem,
wdrażaniem,
wytwarzaniem
i eksploatacją systemów mechatronicznych. Posiada także
umiejętności
koordynacji
i zarządzania
zespołami
projektowymi.
Rys. 2. Mechatronika jako
dziedzina nauki
W październiku 2010 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim został uruchomiony projekt
UR-nowoczesność i przyszłość regionu (w skrócie: NIPR) finansowany w ramach Działania 4.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednym z zadań projektu było uruchomienie nowego
kierunku studiów inżynierskich I stopnia mechatronika na Wydziale Matematyczno–Przyrodniczym.
W programie studiów uwzględniono interdyscyplinarność tematyki poprzez równomierne
rozłożenie ciężaru pomiędzy przedmioty związane z automatyką i robotyką, mechaniką, elektroniką
i informatyką. Opracowany plan studiów realizuje w pełni standardy kształcenia dla kierunku. Ma on
na celu przygotowanie absolwentów do pracy w nowoczesnym, często międzynarodowym zespole
poprzez kształcenie ogólne i kierunkowe oraz specjalistyczne.
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Studia
inżynierskie
I
stopnia
trwają
7 semestrów. Student po czwartym semestrze ma
możliwość wyboru jednej z pośród dwóch
proponowanych specjalności:

STUDIA
1 SEMESTR
2 SEMESTR

Projektowanie systemów mechatronicznych rozwija umiejętności w zakresie:
projektowania nowoczesnych maszyn
i urządzeń z wykorzystaniem oprogramowania
CAD,
integracji podzespołów elektronicznych
i mechanicznych,
doboru materiałów,
badania wytrzymałości konstrukcji.
Systemy wbudowane - rozwija umiejętności
w zakresie:
projektowania systemów wbudowanych
opartych na wielordzeniowych
mikroprocesorach i układach programowalnych
FPGA,
zarządzania sieciami komputerowymi,
projektowania aplikacji internetowych (JAVA
i PHP).

3 SEMESTR
4 SEMESTR

Wybór specjalności
Projektowanie systemów
mechatronicznych

Systemy
wbudowane

5 SEMESTR

5 SEMESTR

6 SEMESTR

6 SEMESTR

7 SEMESTR

7 SEMESTR
,

INŻYNIER

Uniwersytet Rzeszowski podjął działania zmierzające do uruchomienia od października 2015 r.
studiów II stopnia kierunku mechatronika, umożliwiających zdobycie tytułu magistra. Studia II stopnia
będą trwały III semestry, a kandydat na studia będzie mógł wybrać jedną z pośród III specjalności:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Systemy pomiarowe i sterujące
Aparatura medyczna i urządzenia
rehabilitacyjne
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WYBRANE PRZEDMIOTY Z TOKU STUDIÓW REALIZOWANE NA KIERUNKU MECHATRONIKA

1. Metody statystycznej analizy danych
2. Nauka o materiałach
3. Komputerowe wspomaganie
projektowania materiałowego
4. Podstawy automatyki
5. Podstawy robotyki
6. Podstawy programowania robotów
7. Systemy wizyjne
8. Układy sterowania
9. Podstawy projektowania systemów
mechatronicznych
10. Sensory i aktuatory
11. Mechanika techniczna
12. Mechanika płynów
13. Wytrzymałość materiałów
14. Grafika inżynierska - zapis konstrukcji
15. Komputerowe wspomaganie
projektowania CAD
16. Podstawy konstrukcji i eksploatacji
maszyn
17. Inżynieria wytwarzania
18. Elektrotechnika
19. Elektronika
20. Układy mikroprocesorowe
21. Systemy operacyjne i architektura
komputerów
22. Bazy danych
23. Podstawy programowania

24. Programowanie obiektowe
25. Sztuczna inteligencja
26. Komputerowe wspomaganie w
mechatronice
27. Sieci komputerowe
28. Metrologia techniczna
29. Komputerowe systemy pomiarowe
30. Napędy i sterowanie
31. Podstawy zarządzania
Specjalność: Systemy wbudowane
32. Administracja systemami sieciowymi
33. Inżynieria oprogramowania
34. Języki programowania i technologie
internetowe
35. Układy fotoniczne i
optoelektroniczne
36. Układy mikroprocesorowe II
37. Programowanie mikrokontrolerów
i FPGA
38. Programowanie obrabiarek CNC
39. Sterowniki PLC
Specjalność: Projektowanie systemów
mechatronicznych
32. Projektowanie maszyn i
mechanizmów
33. Materiały i technologie materiałowe
34. Nanotechnologie i materiały
nanokompozytowe
35. Projektowanie i symulacja układów
elektronicznych
36. Modelowanie MES

Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84
www.nipr.univ.rzeszow.pl,
nipr@univ.rzeszow.pl

s. 3

ZAPLECZE TECHNICZNE
Stawiając za cel osiągnięcie wysokiego poziomu kształcenia na kierunku mechatronika,
rozbudowano i zmodernizowano bazę lokalowo–sprzętową Wydziału MatematycznoPrzyrodniczego.
Specjalnie dla kierunku mechatronika uruchomiono dwie nowoczesne pracownie,
tj. Pracownię Mikrokontrolerów i Komputerowego Wspomagania w Mechatronice oraz Pracownię
Mechatroniki. Pomieszczenia zostały wyremontowane i estetycznie umeblowane, a także
wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
1.

Pracownia Mikrokontrolerów
(MKWM, sala 022, bud. A1)

i Komputerowego

Wspomagania

w

Mechatronice

Rys. 3. Pracownia MKWM
Pracownia MKWM wyposażona została w wysokiej jakości sprzęt komputerowy (21
stanowisk), tablicę interaktywną oraz szereg zestawów dydaktycznych, m. in.: zestawy
uruchomieniowe z mikroprocesorami ARM i OMAP, płyty NanoBoard współpracujące z
oprogramowaniem Altium Designer i służące do projektowania aplikacji wykorzystujących układy
FPGA, oraz zestawy do komputerowej akwizycji danych pomiarowych firmy National Instruments.

Rys. 4. Przykładowe elementy wyposażenia pracowni MKWM
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Wszystkie komputery w pracowni zostały wyposażone w manipulatory 3D wspomagające
proces projektowania konstrukcji, a także w oprogramowanie specjalistyczne, m. in.: Maple, Matlab,
Altium Designer, LabView, AutoDesk Inventor i AutoCAD, NX, Automation Studio oraz środowiska
progamistyczne:

Rys. 5. Przykładowe oprogramowanie w Pracowni MKWM
2.

Pracownia Mechatroniki (sala 236, budynek A2)
Pracownia wyposażona została w specjalistyczny
sprzęt i oprogramowanie, pozwalające na realizację zajęć
z przedmiotów kierunkowych, takich jak: podstawy
projektowania systemów mechatronicznych, podstawy
robotyki, programowanie robotów, programowanie
sterowników przemysłowych, itp.

Zakupiono, między innymi:
robota przemysłowego firmy
ABB wraz z modelem zautomatyzowanej linii produkcyjnej, stanowiska
dydaktyczne z zakresu mechatroniki samochodowej, roboty mobilne oraz
zestawy elementów LEGO MaindStorms wraz z szerokim wachlarzem
czujników i urządzeń wykonawczych, pozwalających na budowę różnych
modeli robotów, w zależności od pomysłów i kreatywności studentów,
obiekty sterowane za pomocą układów pneumatycznych i
hydraulicznych. Sprzęt i oprogramowanie zostało dobrane w taki sposób,
aby studenci mogli zapoznać się z technologiami aktualnie stosowanymi
w przemyśle, co ułatwi im etap wdrożenia się do przyszłej pracy
zawodowej.
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Rys. 6. Pracownia mechatroniki i przykładowe wyposażenie (model zautomatyzowanej linii
produkcyjnej z robotem przemysłowy firmy ABB, roboty Bioloid i LEGO Tetrix, roboty SUMO, model
elektrowni wiatrowej)
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Zajęcia na kierunku mechatronika realizowane są również w nowym budynku Uniwersytetu
Rzeszowskiego A0, w którym znajduje się Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy TechnicznoPrzyrodniczej oraz Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii.

Rys.7. Budynek A0 w którym znajduje się m.in. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy TechnicznoPrzyrodniczej oraz Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii
Budynek posiada nowoczesne sale wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoria badawcze
wyposażone w sprzęt najnowszych technologii. Ambitni studenci mają możliwość tworzenie prac
projektowych, semestralnych i dyplomowych na sprzęcie badawczym niedostępnym podczas zajęć
laboratoryjnych. W ramach Katedry Mechatroniki i Automatyki studenci mogą tworzyć własne prace
badawcze w Pracowni Mechatroniki i Automatyki, a także w Pracowni Wibroakustyki.
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a

c

b

d

Rys. 8. Przykładowe wyposażenie laboratoriów badawczych w budynku A0:
a) zestaw mechatroniczny „model dźwigu”; b)wibrometr laserowy PSV-400-3D;
c) zestaw mechatroniczny "helikopter"; d) robot Motoman)
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DZIAŁANIA ZREALIZOWANE DLA STUDENTÓW KIERUNKU MECHATRONIKA
Dla kierunku mechatronika powstały wszechstronne i użyteczne w procesie kształcenia
pomoce dydaktyczne w postaci następujących rodzajów opracowań:


skrypty – podręczniki zawierające zagadnienia teoretyczne i praktyczne, zbiory zadań itp.
przeznaczone jako pomoc dydaktyczna do zajęć z 15 przedmiotów występujących w planach
studiów. Wszystkie skrypty dostępne są dla studentów mechatroniki w Bibliotece
Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także w formie elektronicznej po zalogowaniu na własne konto
użytkownika portalu www.mechatronika.ur.edu.pl

Rys. 9. Okładki skryptów


materiały dydaktyczne – opracowania do 30 różnych przedmiotów, w skład których
wchodzą prezentacje do wykładów, instrukcje do ćwiczeń i/lub laboratoriów, a także
w przypadku wybranych materiałów dodatkowe pliki ułatwiającymi zdobywanie wiedzy
z przedmiotów kierunkowych.

Rys. 10. Przykładowe slajdy wykładów i instrukcji laboratoryjnych
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Materiały te powstały i są wydrukowane z wykorzystaniem zaprojektowanych szablonów,
dzięki czemu będą rozpoznawalne i jednoznacznie kojarzone z kierunkiem mechatronika.

STRONA INTERNETOWA KIERUNKU MECHATRONIKA

Rys. 11. Witryna kierunku mechatronika
Każdy student kierunku mechatronika może korzystać z zasobów strony internetowej
kierunkowi mechatronika, która zawiera m.in. aktualne informacje dla studentów kierunku
mechatronika, przydatne dokumenty, galerię zdjęć i filmów z różnych imprez promocyjnych
i wydarzeń związanych z kierunkiem mechatronika, galerię projektów studenckich, informacje
o rekrutacji itp. Każdy student mechatroniki może założyć indywidualne konto użytkownika,
w ramach którego otrzymuje informacje dotyczące różnych wydarzeń związanych z rocznikiem
studiów do którego należy, może pobrać materiały dydaktyczne i skrypty do wybranych
przedmiotów, zgłosić się na szkolenie, wypełnić ankietę, itp. Witrynę odwiedziło ponad 36 tyś.
użytkowników z kraju i z zagranicy w tym ponad 22 tyś. unikalnych użytkowników.
W roku 2013 witryna mechatroniki została wzbogacona o dedykowaną platformę e-learning
(www.elearning.mechatronika.ur.edu.pl) wraz z 5 kursami do przedmiotów:
Elektronika,
Programowanie mikrokontrolerów i FPGA,
Projektowanie i symulacja układów elektronicznych,
Sterowniki PLC,
Systemy wizyjne.
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Rys. 12. Platforma e-learning
Kursy zamieszczone na platformie dostępne są po zalogowaniu i zawierają materiał
umożliwiający rozszerzenie wiedzy zdobytej na wykładach i laboratoriach.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA KIERUNKU MECHATRONIKA

Dbając o popularyzację kierunku mechatronika, w ramach
Zadania 2 przygotowano spójny system identyfikacji wizualnej
kierunku. W tym celu zaprojektowano szereg materiałów
informacyjno – promocyjnych, które dzięki charakterystycznemu
logo, kolorystyce i atrakcyjnej szacie graficznej umożliwiają
studentom identyfikowanie się z kierunkiem mechatronika na
Uniwersytecie Rzeszowskim.
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WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI I PRAKTYKI STUDENCKIE
W związku z tym, że mechatronika to nowy wymiar nauki i edukacji, stymulujący rozwój
gospodarczy i reprezentujący całkiem nowe podejście do rozwiązywania współczesnych problemów
technicznych, realizowane są również działania zmierzające do szerszej współpracy z przemysłem
branżowym. Dążąc do jak najlepszego przygotowania absolwentów kierunku mechatronika do
potrzeb pracodawców, w ramach witryny uruchomiono bazę przedsiębiorstw, z którymi zostały
podpisane listy intencyjne o współpracy. Pozyskane firmy deklarują pomoc w zakresie promowania
kierunku i przygotowania wysoko wykwalifikowanych pracowników na potrzeby rynku pracy
(staże, praktyki). Do chwili obecnej podjęto współpracę z czterema przedsiębiorstwami:

Zdobyta przez studentów wiedza w czasie studiów, umożliwia realizację praktyk w wysoko
rozwiniętych technologicznie firmach. Z pomocą Uniwersytetu Rzeszowskiego w organizacji praktyki
studenci mają możliwość sprawdzenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności u przyszłych
pracodawców. Program studiów przewiduje 4 tygodniowe obowiązkowe praktyki realizowane
w lipcu, sierpniu lub wrześniu. Do tej pory studenci mechatroniki zrealizowali praktyki między innymi
w następujących firmach:
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ORGANIZACJA KONKURSÓW NA NAJLEPSZE STUDENCKIE PROJEKTY MECHATRONICZNE
W ramach projektu NIPR organizowane są konkursy na najlepszy projekt mechatroniczny.
Działanie ma na celu popularyzację mechatroniki, jako dziedziny nauki, a także inspirowanie
studentów do podejmowania i rozwiązywania różnych problemów technicznych. Atrakcyjne nagrody
pieniężne o łącznej sumie 7 000 zł oraz możliwość prezentacji swojego projektu, m.in. na stronie
internetowej kierunku mechatronika, zachęca do podjęcia realizacji dodatkowych zadań. W 2015
roku zostanie ogłoszona i rozstrzygnięta ostatnia IV edycja konkursu.
Stworzone i nagrodzone projekty promują autorów, a także wpływają pozytywnie na promocję
wykształcenia technicznego.

Rys.12. Wybrane projekty nagrodzone w trzech edycjach konkursu na najlepszy projekt
mechatroniczny
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REKRUTACJA NA KIERUNEK MECHATRONIKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3,5 letnie inżynierskie)
1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów I stopnia następuje w drodze konkursu świadectw
dojrzałości.
2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową
maturą.
3. W przypadku kandydatów ze „starą maturą” komisja rekrutacyjna uwzględnia oceny
z następujących przedmiotów:
technika, informatyka lub inny przedmiot z zakresu techniki,
matematyka,
fizyka,
średnią ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: chemii, biologii, języka obcego,
języka polskiego.
Z powyższych przedmiotów obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą
przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ocenie
z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:
celujący

6,0

bardzo dobry

5,0

dobry

4,0

dostateczny

3,0

dopuszczający 2,0
4.

W przypadku kandydatów z „nową maturą” komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty
uzyskane w części zewnętrznej egzaminu dojrzałości.

Jeżeli przedmiotem zdawanym na maturze jest: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią,
chemia, to liczbę uzyskanych punktów z tych przedmiotów mnoży się odpowiednio przez 2 dla
poziomu podstawowego i przez 3 dla poziomu rozszerzonego. Uzyskane przez kandydata punkty są
sumowane.
Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą ilość punktów, aż do
wyczerpania limitu miejsc.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (jeśli zostanie ogłoszona rekrutacja)


studia 1,5 roczne dla absolwentów studiów zawodowych inżynierskich

1.

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów II stopnia następuje:
a. w drodze konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (inżynierskie) – dla
absolwentów kierunków edukacja techniczno-informatyczna, mechatronika oraz
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2.

3.

4.

5.

pokrewnych (ustalane po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną analizy
porównawczej zgodności efektów kształcenia z efektami dla kierunku mechatronika).
b. na podstawie wyników testu kompetencji dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia
(inżynierskie) na innych kierunkach niż wymienione w pkt. A.
Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty wg następujących zasad:
dyplom z wyróżnieniem

12 pkt.

bardzo dobry

10 pkt.

plus dobry

9 pkt.

Dobry

8 pkt.

plus dostateczny

7 pkt.

Dostateczny

6 pkt.

Ocenom z testu przypisuje się punktu wg następujących zasad:
bardzo dobry

5 pkt.

plus dobry

4,5 pkt.

dobry

4 pkt.

plus dostateczny

3,5 pkt.

dostateczny

3 pkt.

Test obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu:
o podstaw projektowania systemów mechatronicznych,
o mechaniki technicznej.
Na pierwszy rok studiów w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci kierunków
mechatronika.
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Harmonogram rekrutacji na studia wyższe, rozpoczynające się od semestru letniego roku
akademickiego 2014/2015 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Rozpoczęcie
rejestracji
w systemie IRK

Ostatni dzień
rejestracji w
systemie IRK oraz
wnoszenia opłat
rekrutacyjnych

Terminy
egzaminów
wstępnych

studia I-go stopnia
14 lipca 2014

--

Wyniki
kwalifikacji system
rekrutacyjny

Przyjmowanie
dokumentów od osób
zakwalifikowanych do
przyjęcia

16 lipca 2014

17, 18, 21 lipca 2014

22 lipca 2014

22, 23, 24 lipca 2014

18 lipca 2014

21, 22 lipca 2014

23 lipca 2014

24 lipca 2014

19 września
2014

22, 23, 24, 25 września
20104

20 maja 2014

25 sierpnia
2014

Ostateczny
wykaz osób
przyjętych na
studia

25 lipca 2014
studia II-go stopnia
16 lipca 2014

--

16 września 2014

--

26 września 2014

Dane kontaktowe oraz terminy dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Dokładny adres siedziby
WKR
Budynek A0, pokój 38
ul. Prof. St. Pigonia 1, 35-310
Rzeszów
Budynek A0, I piętro,
oszklone pomieszczenie przy
klatce schodowej.

Terminy dyżurów

Godziny
dyżurów

s. 16

Adres e mail

20.05 – 11.07 2014
00

00

00

00

10 - 12

(17)851-85-22

16.09 – 19.09 2014
14.07 – 16.07 2014

wmprekrutacja@ur.edu.pl

10 - 12
19.09 – 21.09 2014

(17)851-85-38

17.07 – 24.07 2014
ul. Prof. St. Pigonia 1, 35-310
Rzeszów

Numer
telefonu

00

00

9 - 14
22.09 – 25.09 2014
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