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Skąd się znamy? 

 Wytrzymałość materiałów 

 Metody numeryczne 

 Przekształcenia całkowe 

 Statystyka matematyczna i planowanie 
eksperymentu 

 Badania operacyjne 

 Podstawy informatyki 

 Technologia informacyjna 

 Języki programowania z programowaniem 
obiektowym 

 MES w modelowaniu układów mechatronicznych 

 Przepływ ciepła 
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Teoria 

Doświadczenie  

Symulacja 

IMIO 



Współpraca z przemysłem 



Nasze doświadczenie 

Analizy 

wytrzymałościowe 

ciągu 

technologiczego 

wielkiego pieca 

(1994 r.) 

wysokość 

90 m 



foto: www.biprohut.pl 



Jak duże jest odkształcenie 

postaciowe wałka skrętnego 

systemu pasów bezpieczeństwa 

podczas „crash testu”? 



Jaki kształt kapsuły lądownika jest 

najlepszy? 



MB4 - Modelowanie i 

optymalizacja układów 

mechanicznych 
(STUDIA STACJONARNE) 

NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

MB4 – Mechanika 

komputerowa 
(STUDIA NIESTACJONARNE) 



MB4 

Czego uczymy: 

 modelowania 

 mechaniki materiałów 

 metody elementów skończonych (MES) 

 zagadnień cieplno-przepływowych 

 programowania 

 metod eksperymentalnych mechaniki 

 systemów CAx 

 metod optymalizacji 

 innych metod obliczeniowych mechaniki 

     www.imio.polsl.pl 



MB4 – sylwetka absolwenta 

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, a jej 

absolwenci otrzymują głęboką wiedzę z zakresu 

metod informatycznych i komputerowych 

w analizie i projektowaniu maszyn i urządzeń. 

 

Absolwenci tej specjalności znajdują 

zatrudnienie w: 

• przemyśle elektromaszynowym  

• przemyśle samochodowym i lotniczym,  

• biurach projektowych,  

• jednostkach naukowo-badawczych 



Czy bolid to system 

mechatroniczny? 



Co to jest platforma 

3DEXPERIENCE? 



ME8 - Mechatronic 

systems engineering 
MECHATRONICS 



ME8 

Czego uczymy: 

 teorii i inżynierii systemów 

 inteligencji obliczeniowej 

 programowania dla przemysłu 

 metod obliczeniowych 

 implementacji systemów mechatronicznych 

 metod rozwoju produktu mechatronicznego 

 zarządzania cyklem życia produktu 

 metod symulacji i podejmowania decyzji 

 innych metod analizy systemów 

     www.imio.polsl.pl 



ME8 

Dodatkowo nasz partner zapewnia dla studentów: 

 certyfikowane kursy z palety produktów Dassault Systemes 

 wsparcie kół naukowych IMIO 

 wsparcie konferencji studenckich IMIO 

 staże dla najlepszych 

 udział w konferencjach branżowych (automotive, aerospace) 

     www.imio.polsl.pl 



ME8 
„ Mechatronika to niezwykle dynamicznie rozwijająca się interdyscyplinarna 

dziedzina. Dassault Systemes  zawsze wspierało inicjatywy mające na celu 

tworzenie inteligentnych, innowacyjnych i efektywnych rozwiązań inżynierskich. 

„Mechatronic System Engineering” spełnia wszelkie kryteria specjalności 

przyszłości i powstała w oparciu o współpracę Politechniki Śląskiej oraz partnera 

Dassault Systemes, firmy IBS POLAND. W pełni wspieramy tę inicjatywę i dołożymy 

wszelkich starań, aby specjalizacja ta spełniła oczekiwania studentów oraz 

przyszłych pracodawców, a także przyczyniła się do wzrostu innowacyjności i 

konkurencyjności naszej gospodarki.” 

   mgr inż.  Ireneusz Borowski 

   Dassault Systemes, Senior Manager  

   Partner Success Manager for Central Europe 



Nasi absolwenci 

Przemysław Sebastjan  Tenneco Automotive 

Barbara Domagała  IBS Poland 
Piotr Gocyła   Gestamp 

Magdalena Nowak  TWI Cambridge 

Jacek Witek   Instytut Lotnictwa 

Martyna Poręba  Amec Foster Wheeler 
Tomasz Biały   Automotive Lighting 

Rafał Zimnowodzki  M-TE 

Tomasz Czyż    MESco 

Lech Parylak   GE Aviation 
Paweł Nycz   Foster Wheeler Energia 

Antoni Skrobol   Saint-Gobain Sekurit Hanglas 

Michał Olejniczak  Instytut Lotnictwa 

Paweł Gocyła   TECOSIM 

Andrzej Fizia   KUKA Roboter 



AB3 - Modelowanie 

układów i procesów 
NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA 

(STUDIA NIESTACJONARNE) 



Więcej informacji: 

     fb.com/imiopolsl 

     @imiopolsl 

     www.imio.polsl.pl 


