
 
 

 

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 4 

Symbol 
Opis efektów uczenia się 

zdobywanych na stażach 

Odniesienie do 

kierunkowych   

efektów uczenia się 

Liczba punktów 

ECTS 

zdobywanych  

na stażach 

w semestrze 4. Przedmiotowe efekty umiejętności zdobywane na Stażu 

EN1P_D01 

Potrafi wykorzystywać informacje 

z anglojęzycznej literatury, baz danych i 

innych źródeł, ma umiejętność interpretacji 

uzyskanych informacji, dokonywać ich 

analizy, a także wnioskować oraz 

formułować i uzasadniać opinie w tym 

języku. 

EN1P_U04 

EN1P_U17 

EN1P_U25 
0,5 

Potrafi używać języka angielskiego 

w stopniu wystarczającym do 

porozumiewania się, czytania ze 

zrozumieniem kart katalogowych, not 

aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń i 

narzędzi informatycznych oraz podobnych 

dokumentów; ma umiejętność 

samokształcenia się, m.in. w celu 

podnoszenia kompetencji zawodowych i 

językowych 

EN1P_D05 

Student potrafi opisać procedurę zakładania 

firmy. 

EN1P_U21 

EN1P_U24 
0,5 

Student potrafi opisać zjawiska wpływające 

na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

EN1P_D18 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, 

baz danych i innych źródeł; potrafi 

integrować uzyskane informacje, dokonywać 

ich interpretacji, a także wyciągać wnioski; 

EN1P_U01 0,5 



 
 

 

EN1P_D21_II 

Potrafi dobrać elementy do budowy 

generatora drgań sinusoidalnych: RC, LC 

lub kwarcowego 

EN1P_U06 

EN1P_U08 

EN1P_U09 

EN1P_U11 

1 

EN1P_D24_I 

Potrafi projektować  proste układy sterowania 

dla procesów z jednym wejściem i jednym 

wyjściem, bazujące na mikrokontrolerze 
EN1P_U09 

EN1P_U23 
1,5 

Potrafi napisać program dedykowany dla 

systemu wykorzystującego USB do 

komunikacji z komputerem PC  .                           

EN1P_D25 

Potrafi — przy formułowaniu i 

rozwiązywaniu zadań obejmujących 

projektowanie elementów, układów i 

systemów elektronicznych i 

telekomunikacyjnych — dostrzegać ich 

aspekty pozatechniczne, w tym 

środowiskowe, ekonomiczne i prawne. 

EN1P_U24 1 

EN1P_D28 
Potrafi scharakteryzować i wyznaczyć 

parametry paneli fotowoltaicznych. 
EN1P_U10 0,5 

EN1P_D29 
Potrafi dokonać analizy przydatności anteny 

do danego zastosowania na podstawie 

specyfikacji katalogowej. 

EN1P_U17 

EN1P_U27 
0,5 

Łączna liczba punktów ECTS zdobywanych na stażu w 4. semestrze 6 

Przedmiotowe efekty kompetencyjne zdobywane na Stażu 

 

EN1P_D01 

Rozumie potrzebę samokształcenia się, m.in. 

w celu podnoszenia kompetencji 

językowych i zawodowych. 

EN1P_K01 

EN1P_K06 

EN1P_D05 

Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy oraz ma świadomość 

negatywnych skutków społecznych 

postępowania nieetycznego 

EN1P_K01 

EN1P_K04 

EN1P_D18 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę 

własną oraz gotowość podporządkowania się 

zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane 

zadania 

EN1P_K04 

EN1P_D21_II 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę 

własną oraz gotowość podporządkowania się 

zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane 

zadania 

EN1P_K04 

EN1P_D24_I 

Ma świadomość roli i znaczenia techniki 

mikroprocesorowej we wszystkich 

dziedzinach nauk inżynieryjno - 

technicznych. 

EN1P_K02 



 
 

 

EN1P_D25 

Ma świadomość ważności zachowania 

w sposób profesjonalny, w aspekcie 

projektowania i budowania sieci 

telekomunikacyjnych. 

EN1P_K03 

EN1P_D28 

Ma świadomość ważności zachowania 

w sposób profesjonalny, w aspekcie 

projektowania i budowania sieci komunikacji 

optycznej i transmisji sygnałów optycznych 

w światłowodowych systemach 

telekomunikacyjnych. 

EN1P_K03 

EN1P_D29 
Ma świadomość ważności zachowania 

w sposób profesjonalny, w aspekcie 

projektowania i konstruowania anten. 

EN1P_K03 

 

 

 

 

        ………..………………………………… 

(podpis i pieczęć służbowa  osoby 

reprezentującej Uczelnię) 

 


