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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 

Kod modułu: D.II.10 

Nazwa przedmiotu:  
TECHNOLOGIA NAPRAW SAMOCHODÓW 

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 
 

30 - 15 15 - - 

 
Koordynator przedmiotu / 
modułu 
 

prof. dr  inż. Włodzimierz Przybylski 

Prowadzący zajęcia 
 

prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski 
 

Cel przedmiotu / modułu 
 

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu metod, technologii i organizacji 
napraw poszczególnych podzespołów samochodowych. 

Wymagania wstępne 
 

Znajomość podstawowych zasad eksploatacji maszyn, technik wytwarzania 
oraz projektowania procesów technologicznych części maszyn. 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

dla 
kierunku 

01 Zna sposoby weryfikacji stopnia zużycia części i podzespołów samochodu  K1P_W14 

02 
Zna podstawowe techniki regeneracji części samochodowych i typowe 
oprzyrządowanie 

K1P_W14 

03 Zna typowe metody demontażu i montażu stosowane w technologii napraw K1P_U18 

04 Potrafi ocenić stopień zużycia części i podzespołów samochodu 
K1P_U10 
K1P_U18 

05 Potrafi wybrać właściwą metodę i urządzenie do realizacji napraw. K1P_U18 

06 
Potrafi zaprojektować proces technologiczny naprawy wybranych części lub 
podzespołu samochodu 

K1P_W12 
K1P_U17 
K1P_U18 
K1P_K04 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład 
 
Podstawowe pojęcia z zakresu technologii napraw pojazdów samochodowych. Przyczyny i skutki uszkodzeń 
samochodów. Demontaż i zasady weryfikacji zużycia części. Wymiary naprawcze w technologii napraw. 
Naprawa pęknięć korpusów silników, otworów, czopów wałów, kół zębatych, gwintów i wielowypustów. 
Dokumentacja warsztatowa napraw. Technologia napraw: silników, głowic, sprzęgieł, przekładni, układu 
jezdnego i hamulcowego oraz wydechowego, nadwozi i szyb samochodów. Ogólne zasady naprawy 
automatyki samochodowej i instalacji eleketrycznych. Narzędzia, oprzyrządowanie mechaniczne 
i elektroniczne w stacjach naprawy samochodów. Organizacja napraw i dystrybucja części wymiennych. 
Ekologia procesów napraw.   
 
Laboratorium 
 
Demontaż i montaż zespołu napędowego samochodu. Weryfikacja zużycia części i podzespołów. Ocena 
zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozia. Ilościowa ocena zużycia wybranych częsci samochodowych. 
Naprawa układu hamulcowego.  Naprawa układu zawieszenia. Naprawa układu kierowniczego.  
 
Projekt 
 
Projekt technologii naprawy wybranej części lub podzespołu samochodowego.  
 

Literatura podstawowa 

 
Uzdowski M. i inni: Eksploatacja techniczna i naprawa. WKiŁ, Warszawa 
Abramek K., Uzdowski M.: Podstawy obsługiwania i napraw – seria Pojazdy 
Samochodowe. WKiŁ, Warszawa 2009. 
 

Literatura uzupełniająca 
 

 

 
 
Metody kształcenia 
 

Wykład z prezentacją multimedialną. Przegląd przykładów napraw z praktyki 
przemysłowej. Ćwiczenia laboratoryjne. Projekt indywidualny naprawy. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu 

kształcenia 
 

Egzamin pisemny 01, 02, 03 
Ocena sprawozdań z laboratorium. 04, 05 
Ocena opracowanego procesu technologicznego naprawy. 05, 06 
Forma i warunki 
zaliczenia 
 
 

Wykład - egzamin (waga 50 %). 
Laboratorium na podstawie ocen ze sprawozdań i odpowiedzi w trakcie realizacji 
ćwiczeń (20 %). 
Zaliczenie projektu na podstawie indywidualnego technologicznego naprawy 
wskazanej części  (30 %). 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
 Liczba godzin   
Udział w wykładach 30 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 
laboratoryjnych, projektowych i seminariach 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* 10 
Przygotowanie projektu / eseju / itp. * 15 
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 
Udział w konsultacjach 5 
Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 
Liczba punktów ECTS za przedmiot 5 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 
praktycznymi* 

 

2,4 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

 
2,6 

 
 
 


