
 
 

 

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 6 

Symbol 
Opis efektów uczenia się 

zdobywanych na stażach 

Odniesienie do 

kierunkowych   

efektów uczenia się 

Liczba punktów 

ECTS 

zdobywanych  

na stażach 

w semestrze 6. Przedmiotowe efekty umiejętności zdobywane na Stażu 

EN1P_D04 
Potrafi korzystać z dostępnych źródeł 

informacji patentowej. 

EN1P_U17 

EN1P_U24 

EN1P_U29 
0,5 

ET1P_D44 

Umie zaprojektować  zarówno od strony 

programowej jak i sprzętowej standardowe 

układy interfesjowe. 
EN1P_U14 

EN1P_U15 

EN1P_U20 
1 

Potrafi przygotować indywidualny projektu 

systemu pomiarowego. 

ET1P_D45 

Potrafi implementować podstawowe 

algorytmy cyfrowego przetwarzania 

sygnałów na wybranym procesorze 

sygnałowym. 
EN1P_U07 

EN1P_U09 

EN1P_U14 

EN1P_U15 

0,5 
Potrafi wykorzystać środowisko do tworzenia 

programów dla procesorów sygnałowych, 

narzędzia testowania, generacji i analizy 

sygnałów testowych, narzędzia uruchamiania 

programów w czasie rzeczywistym na 

procesorze sygnałowym. 

ET1P_D46 

Potrafi uruchomić i przetestować proste 

układy i urządzenia elektroniczne 

z mikroprocesorowym systemem sterującym 

EN1P_U09 

EN1P_U10 

EN1P_U13 

EN1P_U18 

1 



 
 

 

Potrafi projektować  analogowo-cyfrowe 

układy elektroniczne , opracować algorytm 

sterowania i zaprogramować  

mikroprocesorowy system sterujący. 

EN1P_U20 

EN1P_U24 

ET1P_D47 

Potrafi sporządzić dokumentację 

stworzonego systemu wbudowanego i potrafi 

wyciągnąć podstawowe wnioski 

z uzyskanych wyników testów. 
EN1P_U03 

EN1P_U09 
1 

Potrafi posługiwać się oprogramowaniem 

dedykowanym dla mikrokontrolerów. 

ET1P_D48 

Posiada umiejętność połączenia prostych 

układów napędowych 
EN1P_U27 

EN1P_U28 

EN1P_U29 

EN1P_U30 

1 

Potrafi korzystać z katalogów, instrukcji 

obsługi dla układów napędowych. 

ET1P_D49 

Potrafi zbudować i przetestować na 

sterowniku SIEMENS SIMATIC S7 300 

aplikację zbudowaną z użyciem 

zaawansowanych narzędzi 

programistycznych: języka wysokiego 

poziomu SCL oraz grafu sekwencji. 
EN1P_U26  

EN1P_U28 

EN1P_U29 
1 

Potrafi zbudować i przetestować,  na 

sterowniku wybranej firmy, aplikację 

zbudowaną z użyciem zaawansowanych 

narzędzi programistycznych: języka 

wysokiego poziomu SCL oraz grafu 

sekwencji.. 

ET1P_D50 

Potrafi przeprowadzić diagnostykę układów 

bezpieczeństwa i komfortu jazdy. 
EN1P_U12 

EN1P_U13  

EN1P_U28 

EN1P_U29 

1 
Potrafi przeprowadzić diagnostykę urządzeń 

elektronicznych  i elektrotechnicznych 

pojazdów samochodowych przy 

wykorzystaniu testerów. 

ET1P_D51 

Potrafi zaplanować i przeprowadzić 

eksperyment umożliwiający doświadczalne 

wyznaczenie charakterystyk przetwarzania 

przetworników pomiarowych. 

EN1P_U07  

EN1P_U10 

EN1P_U15 
0,5 



 
 

 

Potrafi kondycjonować  sygnały wyjściowe 

czujników pomiarowych.. 

Łączna liczba punktów ECTS zdobywanych na stażu 6. semestrze 7,5 

Przedmiotowe efekty kompetencyjne zdobywane na Stażu 

 

EN1P_D04 

Jest świadomy wagi zabezpieczenia swoich 

praw wyłącznych i poszanowania cudzych 

praw wyłącznych. 
EN1P_K02 

ET1P_D44 

Posiada świadomość konieczności 

profesjonalnego podejścia do zagadnień 

technicznych, skrupulatnego zapoznania się z 

dokumentacją oraz warunkami 

środowiskowymi, w których urządzenia i ich 

elementy mogą funkcjonować 

EN1P_K03 

ET1P_D45 

Rozumie potrzebę interdyscyplinarnej 

współpracy w zespole, który opracowuje 

nowe urządzenie lub system oparty na 

cyfrowym przetwarzaniu sygnałów 

EN1P_K04 

ET1P_D46 

Rozumie potrzebę interdyscyplinarnej 

współpracy w zespole, który opracowuje 

nowe urządzenie lub system ze sterowaniem 

opartym na mikrokontrolerach.. 

EN1P_K04 

ET1P_D47 

Rozumie potrzebę interdyscyplinarnej 

współpracy w zespole, który opracowuje 

nowe urządzenie lub system ze sterowaniem 

opartym na mikrokontrolerach.. 

EN1P_K04 

ET1P_D48 

Ma świadomość ważności zachowania 

w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad 

etyki zawodowej oraz etycznej 

odpowiedzialności za właściwą eksploatację 

elektrycznych układów napędowych. 

EN1P_K03 

ET1P_D49 

Posiada świadomość konieczności 

profesjonalnego podejścia do zagadnień 

technicznych, skrupulatnego zapoznania się z 

dokumentacją oraz warunkami 

środowiskowymi, w których urządzenia i ich 

elementy mogą funkcjonować. 

EN1P_K03 

EN1P_K04 

ET1P_D50 

Ma świadomość znaczenia oszczędności 

zużycia paliwa i energii elektrycznej 

oraz zwiększania sprawności urządzeń 

w pojazdach samochodowych 

EN1P_K02 

EN1P_K03 

ET1P_D51 

Ma świadomość roli i znaczenia czujników 

pomiarowych we wszystkich dziedzinach 

nauk inżynieryjno - technicznych. 

EN1P_K03 

 

 



 
 

 

 

 

        ………..………………………………… 

(podpis i pieczęć służbowa  osoby 

reprezentującej Uczelnię) 

 


