
 
 

 

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. 

III rok  Semestr 5 

Symbol 
Opis efektów uczenia się 

zdobywanych na stażach 

Odniesienie do 

kierunkowych   

efektów uczenia się 

Liczba punktów 

ECTS 

zdobywanych  

na stażach 

w semestrze 5. 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 opracować i przedstawić krótką 

prezentację wyników 

realizacji zadania inżynierskiego w języku 

angielskim. 

EN1P_D24_II 

Potrafi uruchamiać  i testować systemy 

mikroprocesorowe 

EN1P_U23 1,5 
Potrafi zaprojektować dla danej aplikacji 

układy współpracujące  z 

mikrokontrolerem, uwzględniając 

funkcjonalność jego interfejsów 

wewnętrznych. 

EN1P_D26 

Potrafi oszacować wymagania stawiane 

węzłom komutacyjnym. 
EN1P_U08 

EN1P_U13 

EN1P_U14 

EN1P_U15 

1,5 Potrafi dobrać rozwiązania techniczne i 

usługi, biorąc pod uwagę ich aspekty 

pozatechniczne, takie jak uwarunkowania 

środowiskowe i ekonomiczne. 



 
 

 

EN1P_D27 

Potrafi opracować metody testowania sieci 

komputerowych oraz w przypadku wykrycia 

błędów – przeprowadzić ich diagnozę. EN1P_U19 

EN1P_U20 

EN1P_U22 

EN1P_U25 

EN1P_U28 

1,5 

Potrafi administrować sieciami lokalnymi i 

rozległymi. 

EN1P_D30 

Potrafi implementować podstawowe 

algorytmy przetwarzania sygnałów 

cyfrowych w języku Matlab. 
EN1P_U06 

EN1P_U07 
1 

Potrafi zaprojektować  liniowy układ cyfrowy 

o zadanej charakterystyce, wykorzystując  

program Matlab. 

EN1P_D31 

Potrafi stworzyć prostą aplikację sprzętową 

sterowania i/lub przetwarzania danych. 

EN1P_U09 

EN1P_U14 

EN1P_U15 

1,5 
Potrafi interpretować wymogi specyfikacji 

projektowej, kreować i realizować założenia 

projektowe. 

EN1P_D32 

Potrafi zrealizować prostą animację 

komputerową. 

EN1P_U03 

EN1P_U09 
1 

Potrafi przygotować i przedstawić 

multimedialną prezentację poświęconą 

promocji określonego zadania 

Łączna liczba punktów ECTS zdobywanych na stażu 5. semestrze 8,5 

Przedmiotowe efekty kompetencyjne zdobywane na Stażu 

 

EN1P_D01 

Ma świadomość jak istotnym narzędziem 

w pracy inżyniera jest kompetencja 

w zakresie języka angielskiego i wykazuje 

aktywną postawę w podnoszeniu swoich 

umiejętności językowych w zakresie 

ogólnego i specjalistycznego języka 

angielskiego. 

 

EN1P_D24_II 

Jest świadomy odpowiedzialności 

odnośnie niezawodnego sterowania 

procesem technologicznym, etyki 

zawodowej i uwarunkowań społecznych, w 

odniesieniu do aplikacji dotyczących 

szerokiego . obszaru  zastosowań układów 

mikroprocesorowych. 

EN1P_K03 



 
 

 

EN1P_D26 

Ma świadomość ważności zachowania 

w sposób profesjonalny, w aspekcie 

projektowania i budowania sieci 

telekomunikacyjnych. 

EN1P_K03 

EN1P_D27 

Ma świadomość ważności zachowania 

w sposób profesjonalny, w aspekcie 

projektowania i budowania sieci 

komputerowych. 

EN1P_K03 

EN1P_D30 

Ma świadomość ważności zachowania w 

sposób profesjonalny, w aspekcie cyfrowego 

przetwarzania sygnałów. 

EN1P_K02 

EN1P_K03 

EN1P_D31 

Ma świadomość ważności zachowania w 

sposób profesjonalny, przestrzegania zasad 

etyki zawodowej oraz etycznej 

odpowiedzialności za właściwą eksploatację 

urządzeń i systemów elektronicznych, 

automatyki przemysłowej oraz 

telekomunikacyjnych, w aspekcie 

EN1P_K03 

EN1P_D32 
Potrafi pracować w zespole, wykonując 

powierzony fragment zadnia projektowego 

zgodnie z przyjętymi założeniami 

EN1P_K04 

 

 

 

 

        ………..………………………………… 

(podpis i pieczęć służbowa  osoby 

reprezentującej Uczelnię) 

 


