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PROGRAM PRAKTYK  
AUTOMATYKA I ROBOTYKA 

Czas trwania: 80 godz.- 2 tygodnie 

Semestr: II i IV 

Opracowanie w formie: dziennik praktyk 

 

 Praktyka ma na celu zapoznanie studenta z koncepcjami, sposobem realizacji  

oraz zastosowaniami układów sterowania automatycznego w praktyce przemysłowej.  

 Zakres praktyki obejmuje zaznajomienie studenta z profilem przemysłowym oraz organizacją 

działalności przedsiębiorstw związanych z wykorzystaniem, projektowaniem, eksploatacją   

i produkcją systemów zautomatyzowanych. Zakres ten obejmuje m.in. komputerowe projektowanie 

układów sterowania i regulacji automatycznej, programowanie sterowników PLC, mikrokontrolerów  

i komputerów procesowych,  implementację i integrację rozproszonych systemów automatyki, 

wykorzystanie metod i narzędzi do diagnostyki, akwizycji danych monitorowania oraz wizualizacji 

przebiegu procesu przemysłowego, w tym automatycznych (zrobotyzowanych) linii produkcyjnych. 

Ramowy program praktyk: 

Zadania poznawcze: 

1. Zapoznanie się ze specyfiką i profilem działalności przedsiębiorstwa. 

2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem 

jednostek utrzymania ruchu, działów automatyki itp. 

3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania tych jednostek. 

4. Zapoznanie się z wymaganiami BHP obowiązującymi na terenie wspomnianych jednostek 

przedsiębiorstwa (odbycie szkolenia BHP). 

5. Zapoznanie się z procesami sterowania automatycznego stosowanymi w przedsiębiorstwie: 

- Opis obiektów (procesów) podlegających sterowaniu automatycznemu . 

- Rodzaje i technologie urządzeń sterujących. 

- Stosowane algorytmy sterowania i regulacji automatycznej. 

- Rodzaje i typy czujników, przetworników pomiarowych i urządzeń wykonawczych, 

wykorzystywanych w procesach sterowania automatycznego. 
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- Standardy sieci komunikacyjnych zastosowanych w systemach sterowania. 

- Monitorowanie i wizualizacja procesów sterowania, systemy SCADA itp. 

- Narzędzia diagnostyki, sygnalizacji awarii, zapewnienia bezpieczeństwa  

oraz przygotowywania i archiwizowania dokumentacji procesu. 

Zadania praktyczne: 

1. Współudział, pomoc lub asystowanie w zadaniach: 

- utrzymania ruchu,  

- usuwania awarii,  

- diagnostyki,  

- przygotowywania i archiwizowania dokumentacji technicznej procesu 

2. Wykorzystanie praktyczne umiejętności z zakresu programowania sterowników PLC,  

mikrokontrolerów i komputerów procesowych. 

3. Rozpoznanie  technik sterowania nadrzędnego i rozproszonego. 

4. Stosowanie narzędzi diagnostycznych. 

5. Projektowanie układów sterowania z wykorzystaniem narzędzi CAX.  

6. Przygotowywanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej. 

 


