
 
 

 

Projekt: „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o 

profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika 

w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie” 

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00  

Zakładane efekty uczenia się na 6-cio tygodniowych stażach w kolejnych semestrach: 3, 4, 

5, 6, 7, odniesione do kierunkowych efektów ucznia się na studiach dualnych 1. stopnia o 

profilu praktycznym na kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja, zgodny 

z wykazem tych efektów w sylabusach przedmiotów. 

II rok  Semestr 3 

Symbol 
Opis efektów uczenia się zdobywanych 

na stażach 

Odniesienie do 

kierunkowych   

efektów uczenia się 

Liczba punktów 

ECTS 

zdobywanych  

na stażach 

w semestrze 3. Przedmiotowe efekty umiejętności zdobywane na Stażu 

EN1P_D01 

Jest zdolny do korzystania z tekstów 

technicznych w języku angielskim z zakresu 

elektroniki i telekomunikacji, 

wykorzystywanych w czasie stażu. EN1P_U04 

EN1P_U17 
0,5 

Potrafi stosować potoczne wyrażenia i 

wypowiedzi w języku angielskim w czasie 

odbywanego stażu,  w kontakcie z osobami 

anglojęzycznymi.  

EN1P_D12 

Potrafi sporządzić sprawozdanie 

z przeprowadzonych obliczeń, przedstawiając 

w sposób czytelny wyniki i formułując 

wnioski. 

EN1P_U09 

EN1P_U23 
1 

EN1P_D13 

Potrafi projektować filtry dla sygnałów 

analogowych. 
EN1P_U06 

EN1P_U07 

EN1P_U20 
1 

Potrafi wyznaczyć charakterystyki 

w dziedzinie czasu i częstotliwości filtru 

analogowego, wykorzystując program 

symulacyjny Matlab; 
 

EN1P_D17_II 

Potrafi dokonać analizy prostych obwodów 

prądu sinusoidalnie zmiennego – 

jednofazowych i trójfazowych; 
EN1P_U07 

EN1P_U10 
1 

Potrafi wyznaczyć moc czynną przekazywaną 

do odbiornika  jednofazowego i 

trójfazowego; 



 
 

 

EN1P_D21_I 

Potrafi projektować, uruchamiać i badać 

proste układy elektroniczne z zastosowaniem 

elementów elektronicznych i wzmacniaczy 

operacyjnych 
EN1P_U06 

EN1P_U08 

EN1P_U09 

EN1P_U11 

1 

Potrafi dobierać elementy elektroniczne i 

wzmacniacze operacyjne do budowy 

układów elektronicznych 

EN1P_D22 

Potrafi określić przebieg charakterystyk 

częstotliwościowych oraz  właściwości 

układów regulacji w stanach ustalonych i 

przejściowych na podstawie rozkładu 

pierwiastków wielomianu 

charakterystycznego. 

EN1P_U25 

EN1P_U28 

EN1P_U29 

1 

Potrafi projektować proste układy automatyki 

przemysłowej. 

EN1P_D23 

Potrafi przeprowadzić proces syntezy oraz 

analizy prostego systemu cyfrowego. 
EN1P_U14 

EN1P_U23 

EN1P_U17 
1 

Potrafi korzystać z kart katalogowych i not 

aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich 

komponentów projektowanego układu 

cyfrowego. 

Łączna liczba punktów ECTS zdobywanych na stażu w trzecim semestrze 6,5 

Przedmiotowe efekty kompetencyjne zdobywane na Stażu 

 

EN1P_D01 

Ma świadomość jak istotnym narzędziem w 

pracy inżyniera jest kompetencja w zakresie 

języka angielskiego. 

EN1P_K01 

EN1P_K06 

EN1P_D12 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę 

własną oraz gotowość podporządkowania się 

zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane 

projekty programistyczne. 

EN1P_K01 

EN1P_K04 

EN1P_D13 
Jest świadomy roli i ogromnego znaczenia  

analizy i przetwarzania sygnałów  

w dziedzinie techniki. 

EN1P_K02 

EN1P_K03 

EN1P_D17_II 

Potrafi określić priorytety i kolejność 

czynności wykonywanych w celu realizacji 

wyznaczonych zadań. 

EN1P_K03 



 
 

 

EN1P_D21_I 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę 

własną oraz gotowość podporządkowania się 

zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane 

zadania 

EN1P_K04 

EN1P_D22 
Ma świadomość roli układów automatyki 

w sterowaniu procesów. 
EN1P_K04 

EN1P_D23 
Ma świadomość roli i znaczenia techniki 

cyfrowej we wszystkich dziedzinach nauk 

inżynieryjno  - technicznych. 

EN1P_K02 

 

 

 

 

        ………..………………………………… 

(podpis i pieczęć służbowa  osoby 

reprezentującej Uczelnię) 

 


