
 
 

 

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. 

IV rok  Semestr 7 

Symbol 
Opis efektów uczenia się 

zdobywanych na stażach 

Odniesienie do 

kierunkowych   

efektów uczenia się 

Liczba punktów 

ECTS 

zdobywanych  

na stażach 

w semestrze 7. Przedmiotowe efekty umiejętności zdobywane na Stażu 

 

ET1P_D40 

Potrafi pozyskiwać kompleksowe informacje 

z literatury, baz danych oraz innych źródeł, 

integrować je oraz przekształcać do 

klarownej i użytecznej, w badanym 

problemie inżynierskim, postaci. 

EN1A_U01 

EN1A_U02 
 

ET1P_D41 

Potrafi właściwie wykorzystać modele 

matematyczne, symulacyjne i empiryczne do 

analizy i oceny postawionych problemów 

inżynierskich.    EN1A_U01 

EN1A_U30 10 
Potrafi ustalać przedmiot i metodologię 

badań w zakresie nietypowego zadania 

inżynierskiego. 

ET1P_D52 

Potrafi weryfikować poprawność programu 

sterującego dla wybranej maszyny sterowanej 

numerycznie. EN1P_U03 

EN1P_U21 

EN1P_U26 

EN1P_U28 

EN1P_U29 

EN1P_U30 

1,5 
Potrafi wykonać prototyp wybranych 

elementów części maszyn  na  obrabiarce  

CNC na podstawie modelu 3D lub 

przygotowanej wcześniej dokumentacji 

technicznej 2D lub 3D. 

ET1P_D53 

Potrafi implementować podstawowe 

algorytmy przetwarzania sygnałów 

cyfrowych w języku Matlab. 
EN1P_U07 

EN1P_U13 

EN1P_U29 
1,5 

Potrafi implementować podstawowe 

algorytmy cyfrowego przetwarzania 

sygnałów dźwiękowych  w języku Qt  C++; 



 
 

 

ET1P_D54 

Potrafi opracować dokumentację dotyczącą 

realizacji zadania inżynierskiego i 

przygotować raport zawierający omówienie 

sposobu realizacji tego zadania oraz 

uzyskanych wyników. 

EN1P_U04 

EN1P_U15 
1 Potrafi projektować analogowe i cyfrowe 

układy oraz systemy elektroniczne i 

telekomunikacyjne, z uwzględnieniem 

zadanych kryteriów użytkowych i 

ekonomicznych, używając właściwych 

metod, technik i narzędzi. 

ET1P_D55 

Potrafi zastosować odpowiednie przepisy i 

normy w zakresie EMC. EN1P_U10 

EN1P_U20 

EN1P_U27 

EN1P_U28 

EN1P_U29 

1,5 

Potrafi wskazać właściwe środki ochrony 

przed zaburzeniami EM. 

Łączna liczba punktów ECTS zdobywanych na stażu 7. semestrze 15,5 

Przedmiotowe efekty kompetencyjne zdobywane na Stażu 

 

ET1P_D40 

Pracuje samodzielnie, wykazuje kreatywność 

w rozwiązywaniu problemów naukowo – 

technicznych w dyscyplinie wiodącej 

„automatyka, elektronika i elektrotechnika” 

oraz w dyscyplinie uzupełniającej  

„informatyka techniczna i telekomunikacja”. 

EN1P_K03 

EN1P_K04 

ET1P_D41 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę 

własną oraz gotowość podporządkowania się 

zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane 

zadania; zna zasady bezpieczeństwa 

własnego i odpowiedzialności wspólnej; 

Przestrzega zasad etyki zawodowej. 

EN1P_K04 

ET1P_D52 

Ma świadomość odpowiedzialności 

programisty za poprawność kodu i zagrożeń 

wynikających z błędów programu, a zatem 

konieczność starannego sprawdzania tej 

poprawności. 

EN1P_K03 

EN1P_K04 

ET1P_D53 

Ma świadomość ważności zachowania 

w sposób profesjonalny, w aspekcie 

komputerowych metod diagnostyki 

akustycznej. 

EN1P_K02 

EN1P_K03 

ET1P_D54 
Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy. 
EN1P_K05 



 
 

 

ET1P_D55 

Ma świadomość konieczności stosowania 

przepisów i norm w zakresie EMC przy 

projektowaniu wszelkiego rodzaju urządzeń i 

aparatury  elektronicznej. 

EN1P_K02 

EN1P_K03 

 

 

 

 

        ………..………………………………… 

(podpis i pieczęć służbowa  osoby 

reprezentującej Uczelnię) 

 


