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pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i 

Telekomunikacja oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie 
 

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  

 
  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
  
1. 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” współfinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, 

Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” – wdrażanego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju.  

2. Podstawę finansowania projektu stanowi Umowa nr: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00, o 

dofinansowanie Projektu: Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego 

stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz 

Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ,współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i 

Rozwoju a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. 

3. Okres realizacji projektu: od  2018-09-01 do  2022-07-30. 

4. Projekt jest realizowany przez Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie.  Biuro 

Projektu znajduje się w Zakładzie Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki  Instytutu 

Politechnicznego, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, ul. Adama 

Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów (budynek C, pok. 200 c). 

5. Projektem objęci są studenci studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na 

kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika w Instytucie 

Politechnicznym PWSZ w Tarnowie. 

6. Rekrutacja studentów na studia dualne zostanie przeprowadzona  w drugim semestrze (przed 

rozpoczęciem studiów dualnych na trzecim semestrze), spośród studentów rozpoczynających 



 
 

 

standardowe studia  1. stopnia o profilu praktycznym, odpowiednio na kierunku EiT  oraz 

Mechatronika w roku akademickim 2018/2019. 

7. Planowana liczba studentów na studiach dualnych wynosi: 8 studentów na kierunku 

Elektronika i Telekomunikacja oraz 8 studentów na kierunku Mechatronika. 

8. Studia dualne prowadzone są metodą kształcenia przemiennego, równolegle w formie zajęć 

dydaktycznych realizowanych w Uczelni i staży (zajęć praktycznych) odbywanych  u 

pracodawców. 

9. Programy kształcenia na studiach dualnych zawierają wszystkie efekty uczenia się, 

przewidziane w programach kształcenia studiów standardowych i zawierają wszystkie 

moduły kształcenia jak programy studiów standardowych. Wykłady i ćwiczenia audytoryjne  

są prowadzone wspólnie dla studentów studiów standardowych i dualnych, natomiast zajęcia 

o charakterze praktycznym (tj. laboratoria i projekty) są prowadzone oddzielnie. Na studiach 

dualnych, zajęcia o charakterze praktycznym  odbywane na uczelni posiadają zmniejszoną 

liczbą godzin zajęć, jednakże wszystkie planowane w tych modułach efekty uczenia się są 

osiągane przez studentów częściowo na zajęciach w Uczelni oraz częściowo  w wyniku 

realizacji stażu w zakładzie pracy.  

10. Harmonogram oraz merytoryczne  plany stażowe dla studiów dualnych  na kierunkach: 

Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika obowiązują  od 3. semestru  studiów, który 

rozpoczyna się w roku akademickim 2019/2020, do 7. semestru studiów, kończącego się w 

roku akademickim 2021/2022.  

11. Pracodawcy przyjmujący studentów studiów dualnych na staże zostaną wyłonieni na 

zasadach i w zgodzie z Prawem Zamówień Publicznych, wg „Regulaminu naboru 

Podmiotów/Pracodawców PRZYJMUJĄCYCH studentów studiów dualnych  na kierunkach: 

Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika na staże”, w ramach projektu 
POWR.03.01.00-00-DU08/18-00: „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” 

12. Studenci studiów dualnych 1. stopnia o profilu praktycznym kierunkach: Elektronika i 

Telekomunikacja oraz Mechatronika mogą odbywać staże  w zakładach, z którymi uczelnia  

zawarła porozumienia/umowę o przyjęciu na staże określonej liczby studentów tych 

kierunków, w ramach realizowanego projektu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18. 

13. W stażach mogą uczestniczyć wyłącznie studenci studiów dualnych pierwszego stopnia o 

profilu praktycznym na kierunkach: EiT oraz Mechatronika, którzy przystąpili do Projektu i 

podpisali umowę z Uczelnią. 

 

II.  CELE STAŻU 

1. Głównym celem realizowanego projektu jest lepsze dostosowanie kompetencji absolwentów 

do wymagań związanych z pracą wykonywaną w określonych zawodach, zdobycie 

pożądanych praktycznych kompetencji i umiejętności zawodowych związanych 

z bezpośrednio wykonywanym zawodem, poprzez wdrożenie wysokiej jakości programu 



 
 

 

stażowego. Studia dualne wychodzą naprzeciw  narastającym oczekiwaniom ze strony 

pracodawców wobec kompetencji przyszłych pracowników, pozwalających na szybką ich 

adaptację do nowych wyzwań i zadań zawodowych w zakresie praktycznych umiejętności 

związanych z bezpośrednio wykonywanym zawodem, kreatywności, innowacyjności, czy 

gotowości na nowe wyzwania, a także kompetencji społecznych, takich jak: 

komunikatywność, umiejętność pracy w zespole czy umiejętność autoprezentacji.  

2. Studia dualne, poprzez wdrożenie wysokiej jakości programu stażowego, we współpracy 

z pracodawcami, pozwalają osiągnąć między innymi następujące cele: 

 przygotowanie studentów do pracy zawodowej poprzez osiągnięcie efektów uczenia się 

z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych w wyniku wykonywania konkretnych 

zadań w rzeczywistym środowisku pracy, 

 praktyczne poznanie nowoczesnych procesów technologicznych oraz wsparcia 

komputerowego tych procesów, 

 poznanie cyklu życia systemów stosowanych w przedsiębiorstwie, 

 opanowanie obsługi urządzeń stosowanych w procesie produkcji, 

 poznanie przepisów prawa w realiach przedsiębiorstwa, 

 umiejętności pracy zespołowej, w szczególności w zespołach projektowych, rozwiązujących 

problemy techniczno-organizacyjne przedsiębiorstwa,  

 weryfikację nabytej w uczelni wiedzy teoretycznej w warunkach pracy na konkretnych 

stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie,  

 poznanie istoty i metodologii badań przemysłowych prowadzonych w przedsiębiorstwie, 

 wykształcenie umiejętności myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego,  

 włączenie się do prac rozwojowych przedsiębiorstwa poprzez podjęcie się rozwiązania 

zidentyfikowanego problemu przedsiębiorstwa w ramach aplikacyjnej pracy dyplomowej, 

realizowanej z udziałem zasobów kadrowych i infrastrukturalnych przedsiębiorstwa i uczelni.  

 

III.  MERYTORYCZNY PROGRAM STAŻY NA STUDIACH DUALNYCH 

Merytoryczny program staży na studiach dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na 

kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika został opracowany w oparciu o 

plany studiów dualnych dla tych kierunków, dostępne na stronie internetowej Instytutu 

Politechnicznego PWSZ w Tarnowie: 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/elektronika-i-telekomunikacja-studia-dualne/ 

w zakładce Plany studiów; 

lub 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/mechatronika-studia-dualne/ 

w zakładce Plany studiów ; 

W sylabusach wszystkich przedmiotów wyszczególnionych w planach studiów dualnych na 

kierunkach: EiT oraz Mechatronika zostały określone  przedmiotowe efekty uczenia się 

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przy czym efekty umiejętności i 

kompetencji społecznych zostały rozdzielone na dwie części: 

1) Przedmiotowe efekty umiejętności zdobywane w Uczelni;  



 
 

 

Przedmiotowe efekty kompetencyjne zdobywane w Uczelni; 

2) Przedmiotowe efekty umiejętności zdobywane na Stażach; 

Przedmiotowe efekty kompetencyjne zdobywane na Stażach; 

dostępne na stronie internetowej Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie: 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/elektronika-i-telekomunikacja-studia-dualne/ 

w zakładce Sylabusy; 

lub 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/mechatronika-studia-dualne/ 

w zakładce Sylabusy; 

Zbiory: 

 EiT_ Zakładane efekty kształcenia zdobywane na Stażach 

 Mech_ Zakładane efekty kształcenia zdobywane na Stażach 

zawierają - wyekstrahowane ze wszystkich sylabusów - przedmiotowe efekty kształcenia 

zdobywane na Stażach, wraz z liczbą punktów ECTS uzyskiwanych za odbyty staż u pracodawcy  

w poszczególnych semestrach: 3, 4, 5, 6, 7 studiów dualnych, odpowiednio na kierunkach EiT 

oraz Mechatronika,  

dostępne na stronie internetowej Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie: 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/elektronika-i-telekomunikacja-studia-dualne/ 

w zakładce Program merytoryczny staży; 

lub 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/mechatronika-studia-dualne/ 

w zakładce Program merytoryczny staży; 

Merytoryczny program staży na studiach dualnych jest wynikiem agregacji przedmiotowych 

efektów kształcenia zdobywanych  na Stażach w poszczególnych semestrach: 3, 4, 5, 6, 7 

studiów dualnych i odniesienia ich do kierunkowych efektów uczenia się (oddzielnie dla 

kierunków: EiT oraz Mechatronika). 

Zbiory: 

 EiT_ Szczegółowe programy Staży 

 Mech_ Szczegółowe programy Staży 

zawierają szczegółowe, merytoryczne programy Staży na Studiach Dualnych (SSD), realizowane 

na semestralnych,  6-tygodniowych  stażach w  semestrach: 3, 4, 5, 6, 7 studiów dualnych. 

Merytoryczne programy Staży na Studiach Dualnych (SSD), dostępne są na stronie internetowej 

Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie: 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/elektronika-i-telekomunikacja-studia-dualne/ 

w zakładce Program merytoryczny staży; 

lub 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/mechatronika-studia-dualne/ 

w zakładce Program merytoryczny staży. 
 


