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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 
Kod modułu: D.II.11 

Nazwa przedmiotu:  
PODSTAWY ORGANIZACJI SERWISU 
SAMOCHODOWEGO 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

INSTYTUT POLITECHNICZNY 
Nazwa kierunku: 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 
Forma studiów: 

STACJONARNE 
Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 
Specjalność: 

 ELEKTROMECHANIKA 
SAMOCHODOWA 

Rok / semestr:  

3/6 
Status przedmiotu /modułu: 

OBOWIĄZKOWY 
Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 
Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 
15 - - 7,5 - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski 

Prowadzący zajęcia 

 
prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu budowy,  organizacji 

pracy i wyposażenia typowych stacji serwisowych samochodów. 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowa wiedza z zakresu budowy samochodu. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 Zna zasady funkcjonowania serwisu samochodowego K1P_W18 

02 Zna podstawowe wyposażenie techniczne i informatyczne stacji serwisowej K1P_W18 

03 Zna podstawy prawne funkcjonowania serwisu samochodowego K1P_W18 

04 
Potrafi wykonać projekt koncepcyjny wyposażenia technicznego stacji kontroli 

samochodów 

K1P_U03 

K1P_K06 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 
 

Podstawowe zasady zarządzania usługami i ich organizacji. Cechy charakteryzujące proces obsługiwania 

pojazdów samochodowych. Rodzaje serwisów samochodowych i ich podstawowe wyposażenie oraz 

lokalizacja. Organizacja pracy w stacjach serwisowych i podstawowe dokumenty. Oprogramowanie 

komputerowe wspomagające pracę stacji serwisowej. Podstawy prawne funkcjonowania stacji serwisowej. 

Warunki przystąpienia i działania w autoryzowanych sieciach serwisowych. Gospodarka materiałowa 

i magazynowa w stacjach serwisowych. Logistyczne sieci dystrybucji zaopatrzenia. Wymagania do 

projektowania stacji serwisowych oraz kontroli samochodów. Przykłady organizacji i wyposażenia istniejących 

stacji serwisowych. 
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Projekt 
 

Projekt koncepcyjny wyposażenia technicznego stacji kontroli samochodów. 

 

 

Literatura podstawowa 

Maryański A.: Stacje obsługi samochodów. WKŁ, Warszawa 1981. 

Sitek K.: Przepisy, wymagania i zalecenia dot. stacji kontroli pojazdów. Unimetal, 

Złotowo 2006. 

Abramek K., Uzdowski .: Podstawy obsługiwania i napraw. Seria: Pojazdy 

Samochodowe. WKŁ. Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca 

 

Tematyczne strony internetowe 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład z prezentacją multimedialną. 

Dyskusja podczas seminarium 

Omówienie przykładów istniejących stacji obsługi samochodów. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

Kolokwium. 01, 02, 03 

Ocena projektu. 04, 05 

  

Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium  (waga 50 %). Zaliczenie projektu  

(50 %). 

 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
 Liczba godzin   

Udział w wykładach 15 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 7,5 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach 

7,5 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
 20 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Udział w konsultacjach 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

0,9 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
0,9 

 

 

 

 

 

 

 


