
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU  STUDIÓW
AUTOMATYKA I ROBOTYKA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Kierunek studiów automatyka i robotyka należy do obszaru nauk technicznych, dziedziny kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest 
przyporządkowany do dyscypliny naukowej automatyka i robotyka a także do dyscyplin naukowych informatyka, elektrotechnika, 
elektronika, mechanika, telekomunikacja.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku automatyka i robotyka jest przygotowanie absolwenta studiów inżynierskich do: 
 eksploatacji i integracji przemysłowych systemów sterowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych;
 obsługi i programowania przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych;
 projektowania i realizacji prostych układów i systemów automatyki;
 programowania sterowników PLC i tworzenia komputerowych systemów sterowania i monitoringu typu SCADA.

Objaśnienie oznaczeń:
AR (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreśleniu) – kategoria kompetencji społecznych
T1P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk

   technicznych dla studiów pierwszego stopnia o proflu
   praktycznym

InzP – efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia/charakterystyki
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Symbol
Efekty kształcenia dla kierunku studiów automatyka i robotyka

Po ukończeniu studiów I-go stopnia na kierunku automatyka i robotyka o proflu praktycznym
absolwent:

Odniesienie do
charakterystyk

II-go stopnia PRK

WIEDZA

AR_W01

ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, geometrię, analizę, rachunek macierzowy, 
probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i logiki, w tym metody matematyczne i metody 
numeryczne niezbędne do:

 opisu i analizy własności liniowych i podstawowych nieliniowych systemów dynamicznych i 
statycznych

 opisu i analizy w dziedzinie liczb zespolonych
 opisu procesów losowych i podstaw statystyki
 opisu i analizy systemów logicznych kombinacyjnych i sekwencyjnych
 opisu algorytmów sterowania i analizy stabilności systemów dynamicznych
 opisu, analizy oraz metod przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości
 numerycznej symulacji systemów dynamicznych w dziedzinie czasu ciągłego i czasu dyskretnego

P6S_WG

AR_W02

ma wiedzę w zakresie wybranych działów fzyki ogólnej obejmujących termodynamikę, elektryczność i 
magnetyzm, optykę, fotonikę i akustykę, oraz fzykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia
podstawowych zjawisk fzycznych występujących w elementach i układach automatyki i robotyki oraz w 
ich otoczeniu.

P6S_WG

AR_W03
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki ogólnej: statyki, kinematyki
oraz dynamiki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad modelowania i konstruowania prostych 
systemów mechanicznych.

P6S_WG

AR_W04 ma elementarną wiedzę w zakresie materiałoznawstwa, wytrzymałości i zmęczenia materiałów, zna 
typowe technologie wytwarzania elementów maszyn.

P6S_WG

AR_W05 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii sygnałów i informacji oraz metod ich przetwarzania w 
dziedzinie czasu i częstotliwości.

P6S_WG
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Symbol
Efekty kształcenia dla kierunku studiów automatyka i robotyka

Po ukończeniu studiów I-go stopnia na kierunku automatyka i robotyka o proflu praktycznym
absolwent:

Odniesienie do
charakterystyk

II-go stopnia PRK

AR_W06

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii liniowych systemów dynamicznych, w tym wybranych metod
modelowania i teorii stabilności; zna i rozumie podstawowe własności liniowych elementów 
dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz własności wybranych elementów nieliniowych; zna
i rozumie techniki projektowania liniowych układów sterowania korzystające z opisu w przestrzeni stanu.

P6S_WG

AR_W07

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie klasyfkacji, budowy i struktur kinematycznych, opisu 
matematycznego, zasad działania oraz programowania robotów manipulacyjnych; ma elementarną wiedzę 
z zakresu opisu matematycznego, własności oraz zasad działania i programowania prostych robotów 
mobilnych oraz maszyn sterowanych numerycznie.

P6S_WG

AR_W08
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych oraz elektrotechniki prądu stałego i 
przemiennego (w tym trójfazowego) P6S_WG

AR_W09
ma elementarną wiedzę w zakresie teorii i podstawowych metod sztucznej inteligencji i systemów 
decyzyjnych. P6S_WG

AR_W10
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wybranych algorytmów i struktur danych oraz metodyki i technik 
programowania proceduralnego i obiektowego. P6S_WG

AR_W11
ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru wielkości elektrycznych i 
nieelektrycznych; zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników 
eksperymentu.

P6S_WG

AR_W12
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania podstawowych 
elementów elektronicznych, analogowych i  cyfrowych, wybranych układów i systemów elektronicznych. P6S_WG

AR_W13
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektur komputerów, systemów i sieci komputerowych oraz 
systemów operacyjnych w tym systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. P6S_WG

AR_W14
ma elementarną wiedzę w zakresie obsługi i wykorzystania narzędzi informatycznych przeznaczonych do 
szybkiego prototypowania oraz  projektowania, symulacji i wizualizacji układów i systemów automatyki i 
robotyki oraz do zapisu projektu konstrukcji mechanicznych.

P6S_WG

AR_W15

ma podstawową wiedzę w zakresie architektur i programowania systemów mikroprocesorowych, zna 
wybrane języki wysokiego i niskiego poziomu programowania mikroprocesorów, zna i rozumie zasadę 
działania podstawowych modułów peryferyjnych oraz interfejsów komunikacyjnych stosowanych w 
systemach mikroprocesorowych.

P6S_WG
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Symbol
Efekty kształcenia dla kierunku studiów automatyka i robotyka

Po ukończeniu studiów I-go stopnia na kierunku automatyka i robotyka o proflu praktycznym
absolwent:

Odniesienie do
charakterystyk

II-go stopnia PRK

AR_W16
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie struktur i zasad działania analogowych i dyskretnych systemów 
sterowania (w układzie otwartym i w układzie ze sprzężeniem zwrotnym) oraz liniowych i prostych 
nieliniowych regulatorów analogowych i cyfrowych.

P6S_WG

AR_W17
zna podstawowe kryteria syntezy i metody strojenia regulatorów, narzędzia i techniki automatycznego 
doboru nastaw regulatorów oraz identyfkacji obiektów sterowania. P6S_WG

AR_W18
zna i rozumie budowę i zasady działania programowalnych sterowników przemysłowych a także ich 
analogowych i cyfrowych układów peryferyjnych; zna i rozumie zasadę działania podstawowych 
interfejsów komunikacyjnych stosowanych w przemysłowych systemach sterowania.

P6S_WG

AR_W19
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy, zastosowania i sterowania układami wykonawczymi 
automatyki i robotyki. P6S_WG

AR_W20
zna i rozumie zasady oraz techniki konstruowania prostych systemów automatyki i robotyki; zna i 
rozumie zasady doboru układów wykonawczych, jednostek obliczeniowych oraz elementów i urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych.

P6S_WG

AR_W21
ma elementarną wiedzę z zakresu cyklu życia urządzeń oraz wybranych systemów zabezpieczeń 
stosowanych w automatyce i robotyce.

P6S_WG
P6S_WK

AR_W22
ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych obowiązujących dla systemów 
automatyki i na stanowiskach zrobotyzowanych. P6S_WK

AR_W23
ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności 
inżynierskiej oraz procesu automatyzacji i robotyzacji w przemyśle i gospodarstwie domowym; zna 
podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle.

P6S_WK

AR_W24 ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego. P6S_WK

AR_W25
ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania (w tym zarządzania jakością) i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę ze studiowanej dyscypliny. 

P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
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Symbol
Efekty kształcenia dla kierunku studiów automatyka i robotyka

Po ukończeniu studiów I-go stopnia na kierunku automatyka i robotyka o proflu praktycznym
absolwent:

Odniesienie do
charakterystyk

II-go stopnia PRK

AR_U01 potraf pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; posiada umiejętności 
samokształcenia w celu podnoszenia i aktualizacji kompetencji zawodowych.

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UU

AR_U02 potraf pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego 
zadania; potraf opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

AR_U03 potraf opracować dokumentację oraz przedstawić wyniki realizacji zadania inżynierskiego.
P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

AR_U04 potraf przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wszystkim etapom realizacji zadania 
inżynierskiego (projekt, implementacja, wdrożenie)

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

AR_U05
posługuje się językiem angielskim na poziomie B2 wystarczającym do porozumiewania się, a także 
czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji  obsługi urządzeń oraz opisów 
narzędzi informatycznych.

P6S_UK

AR_U06
potraf wyznaczać i posługiwać się modelami prostych układów elektromechanicznych i wybranych 
procesów przemysłowych, a także wykorzystywać je do celów analizy i projektowania układów 
automatyki i robotyki.

P6S_UW
P6S_UK

AR_U07 potraf projektować proste elementy mechaniczne oraz układy elektryczne i elektroniczne przeznaczone 
do różnych zastosowań (z uwzględnieniem właściwości materiałowych).

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

AR_U08 potraf sprawdzić stabilność liniowych oraz wybranych nieliniowych obiektów i układów dynamicznych.
P6S_UW
P6S_UK

AR_U09

posiada podstawowe umiejętności eksploatacyjne i operatorskie przemysłowych robotów 
manipulacyjnych oraz maszyn sterowanych numerycznie; potraf utworzyć, przetestować i uruchomić 
prosty program ruchu dla manipulatora przemysłowego a także maszyny sterowanej numerycznie; potraf 
rozwiązać podstawowe zadania związane z kinematyką robotów i maszyn sterowanych numerycznie

P6S_UW
P6S_UK
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Symbol
Efekty kształcenia dla kierunku studiów automatyka i robotyka

Po ukończeniu studiów I-go stopnia na kierunku automatyka i robotyka o proflu praktycznym
absolwent:

Odniesienie do
charakterystyk

II-go stopnia PRK

AR_U10 potraf zaprojektować i praktycznie wykorzystać proste układy diagnostyczno-decyzyjne dedykowane 
systemom automatyki i robotyki.

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

AR_U11
potraf skonstruować algorytm rozwiązania prostego zadania inżynierskiego oraz zaimplementować, 
przetestować i uruchomić go w wybranym środowisku programistycznym na komputerze klasy PC dla 
wybranych systemów operacyjnych.

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

AR_U12
potraf skonstruować algorytm rozwiązania prostego zadania pomiarowego i obliczeniowo-sterującego 
oraz zaimplementować, przetestować i uruchomić go w wybranym środowisku programistycznym na 
platformie mikroprocesorowej.

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

AR_U13 potraf korzystać z wybranych narzędzi szybkiego prototypowania układów automatyki i robotyki.
P6S_UW
P6S_UK

AR_U14 potraf zaprojektować i zrealizować lokalną sieć teleinformatyczną (w tym przemysłową) przez dobór i 
konfgurację elementów i urządzeń komunikacyjnych (przewodowych i bezprzewodowych).

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

AR_U15
potraf projektować proste układy sterowania dla procesów z jednym wejściem i jednym wyjściem; potraf 
świadomie wykorzystywać standardowe bloki funkcjonalne systemów automatyki oraz kształtować 
własności dynamiczne torów pomiarowych.

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

AR_U16
potraf posłużyć się właściwie dobranymi metodami i przyrządami pomiarowymi oraz pomierzyć stosowne
sygnały i na ich podstawie wyznaczyć charakterystyki statyczne i dynamiczne elementów automatyki oraz
uzyskać informacje o ich zasadniczych własnościach.

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

AR_U17
potraf odczytywać ze zrozumieniem projektową dokumentację techniczną oraz proste schematy 
technologiczne systemów automatyki i i robotyki. P6S_UK

AR_U18
potraf dobrać rodzaj i parametry układu wykonawczego, układu pomiarowego, jednostki sterującej oraz 
modułów peryferyjnych i komunikacyjnych dla wybranego zastosowania oraz dokonać ich integracji w 
postaci wynikowego systemu pomiarowo-sterującego.

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

AR_U19 potraf dobrać parametry i nastawy podstawowego regulatora przemysłowego oraz skonfgurować i 
zaprogramować przemysłowy sterownik programowalny.

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO
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Symbol
Efekty kształcenia dla kierunku studiów automatyka i robotyka

Po ukończeniu studiów I-go stopnia na kierunku automatyka i robotyka o proflu praktycznym
absolwent:

Odniesienie do
charakterystyk

II-go stopnia PRK

AR_U20
potraf korzystać z podstawowych metod przetwarzania i analizy sygnałów w dziedzinie czasu i 
częstotliwości oraz ekstrahować informacje w analizowanych sygnałach.

P6S_UW
P6S_UK

AR_U21 potraf zbudować, uruchomić oraz przetestować prosty układ elektroniczny oraz elektromechaniczny.
P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

AR_U22 potraf zaplanować, przygotować i przeprowadzić symulację działania prostych układów automatyki i 
robotyki.

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

AR_U23
potraf przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie układów automatyki i 
robotyki dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne. P6S_UW

AR_U24 potraf stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. P6S_UW

AR_U25
potraf ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego w tym zadań
nietypowych uwzględniając ich aspekty pozatechniczne.

P6S_UW
P6S_UK

AR_U26
ma doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów automatyki zdobyte w 
zakładzie przemysłowym. P6S_UW

AR_U27
ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań inżynierskich zdobyte podczas pracy 
w zakładzie przemysłowym. P6S_UW

AR_U28
ma umiejętność korzystania i doświadczenie w korzystaniu z norm i standardów obwiązujących w 
systemach automatyki przemysłowej.

P6S_UW
P6S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

AR_K01
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych, potraf inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. P6S_KK

AR_K02 posiada świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej w tym 
jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
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Symbol
Efekty kształcenia dla kierunku studiów automatyka i robotyka

Po ukończeniu studiów I-go stopnia na kierunku automatyka i robotyka o proflu praktycznym
absolwent:

Odniesienie do
charakterystyk

II-go stopnia PRK

AR_K03

posiada świadomość konieczności profesjonalnego podejścia do zagadnień technicznych, skrupulatnego 
zapoznania się z dokumentacją oraz warunkami środowiskowymi, w których urządzenia i ich elementy 
mogą funkcjonować, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i 
kultur.

P6S_KK
P6S_KR

AR_K04
posiada świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom  
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania; potraf kierować małym
zespołem, wyznaczać cele i określać priorytety prowadzące do realizacji zadania.

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

AR_K05
potraf myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; potraf optymalnie realizować cele operacyjne i 
strategiczne przedsiębiorstwa. P6S_KO

AR_K06

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej oraz rozumie potrzebę formułowania i 
przekazywania społeczeństwu  (w szczególności poprzez środki masowego przekazu) informacji i opinii 
dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje 
starania, aby przekazywać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.

P6S_KO
P6S_KR

AR_K07

ma świadomość wpływu automatyzacji i robotyzacji na konkurencyjność gospodarki oraz rynek pracy; ma
świadomość zagrożeń jakie niesie automatyzacja i robotyzacja w kontekście bezpieczeństwa ludzi i 
społeczności; potraf myśleć krytycznie oraz przewidywać i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom 
stwarzanym przez systemy automatyki i robotyki; ma świadomość wysokiej odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje, która jest nieodłącznie wpisana w zawód inżyniera automatyki i robotyki.

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
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