
 
 

 

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_D56 

Potrafi  pracować w zespole i prowadzić 

prace serwisowe oraz uruchomieniowe 

urządzeń wchodzących w skład sieci 

teleinformatycznych, w tym sieci 

bezprzewodowych, oraz konfigurować te 

urządzenia w sieciach lokalnych. 

EN1P_U08 
EN1P_U09 
EN1P_U13 

1 

ET1P_D57 

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_D58 

Potrafi zaprojektować prostą linię transmisji 

bezprzewodowej korzystając ze 

specjalizowanego oprogramowania. 
EN1P_U08 
EN1P_U19 1 



 
 

 

Potrafi porównać rozwiązania projektowe 

układów elektronicznych i systemów 

teleinformatycznych ze względu na zadane 

kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór 

mocy, szybkość działania, koszt, 

niezawodność, topologia, przepustowość  

itp.) 

ET1P_D59 

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_D60 

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 0,5 

ET1P_D61 

Potrafi zaprojektować prostą linię transmisji 

bezprzewodowej korzystając ze 

specjalizowanego oprogramowania 
EN1P_U19 
EN1P_U22 1 

Potrafi konfigurować urządzenia 

komunikacyjne w lokalnych (przewodowych 

i radiowych) sieciach teleinformatycznych 

ET1P_D62 

Potrafi oprogramować cyfrowy zintegrowany 

system zarządzania budynkiem.. 
EN1P_U15 
EN1P_U20 
EN1P_U23 
EN1P_U25 

1 Potrafi oprogramować prosty zintegrowany 

system sterowania procesami 

technologicznymi. 

ET1P_D63 

Potrafi wymienić i krótko scharakteryzować 

parametry systemów wizyjnych. 

EN1P_U07 
EN1P_U09 
EN1P_U15 
EN1P_U23 

1 

Potrafi sformułować algorytm, posługuje się 

językami programowania wysokiego i 

niskiego poziomu oraz odpowiednimi 

narzędziami informatycznymi do 

opracowania programów komputerowych 

sterujących systemem elektronicznym oraz 

do oprogramowania mikrokontrolerów lub 

mikroprocesorów sterujących 



 
 

 

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_D56 

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_D57 

Rozumie potrzebę interdyscyplinarnej 

współpracy w zespole, który opracowuje 

nowe urządzenie lub system oparty na 

cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. 

EN1P_K04 

ET1P_D58 

Ma świadomość roli i znaczenia sieci 

bezprzewodowych we wszystkich 

dziedzinach nauk inżynieryjno - 

technicznych. 

EN1P_K03 

ET1P_D59 

Rozumie potrzebę interdyscyplinarnej 

współpracy w zespole, który opracowuje 

nowe urządzenie lub system ze sterowaniem 

opartym na mikrokontrolerach.. 

EN1P_K04 

ET1P_D60 

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_D61 
Potrafi współdziałać i pracować w większej 

grupie. 
EN1P_K04 

ET1P_D62 
Ma świadomość jaką rolę odgrywają systemy 

sterowania cyfrowego we współczesnym 

przemyśle i życiu codziennym. 
EN1P_K03 

ET1P_D63 

Jest przygotowany do pracy w przemyśle 

w zakresie wykorzystywania informacji 

z systemu wizyjnego w procesie sterowania 

obiektów przemysłowych. 

EN1P_K03 
EN1P_K05 

 

 

 



 
 

 

 

        ………..………………………………… 

(podpis i pieczęć służbowa  osoby 

reprezentującej Uczelnię) 

 


