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Załącznik nr 1 

 do Uchwały Nr 52/21  

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 z dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  DLA KIERUNKU STUDIÓW  

AUTOMATYKA I ROBOTYKA 

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY 

6 POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI 

Przyporządkowanie do  dyscypliny: 

Dziedzina:  nauki inżynieryjno - techniczne 

Dyscyplina*:  automatyka, elektronika i elektrotechnika 

Symbol 

efektu 

kierunkowego 

 

Efekty uczenia się dla kierunku  

Automatyka i Robotyka 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na 

kierunku   

Automatyka i Robotyka 

o profilu praktycznym absolwent osiąga 

następujące efekty uczenia się: 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

w charakterystyce 

uniwersalnej 

pierwszego 

stopnia 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

w charakterystyce 

drugiego stopnia 

 

Odniesienie 

do efektów  

uczenia się 

w obszarze 

kształcenia 

w zakresie 

kompetencji 

inżynierskich** 

WIEDZA  

K_W01 

Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie 

przedmiotów nauk podstawowych, m.in. takich 

jak: matematyka, fizyka, koniecznych przy 

rozwiązywaniu zadań inżynierskich. 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W02 

Zna podstawowe zagadnienia z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ekonomii, prawa 

gospodarczego, oraz regulacji związanych z 

prawem ochrony własności intelektualnej. 

P6U_W P6S_WK  

K_W03 
Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu 

przedmiotów humanistycznych i społecznych. 
P6U_W P6S_WG  

K_W04 

Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

różnych form przedsiębiorczości z 

wykorzystaniem wiedzy z zakresu automatyki i 

robotyki 

P6U_W P6S_WK P6S_WK 

K_W05 

Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą budowy i 

programowania systemów komputerowych, 

mikroprocesorowych, układów 

programowalnych oraz sieci przemysłowych. 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W06 
Posiada zaawansowaną wiedzę o działaniu 

systemów napędowych. 
P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W07 

Posiada wiadomości na poziomie 

zaawansowanym temat modelowania 

matematycznego, projektowania lub budowy 

układów robotyki i automatyki. 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W08 

Posiada wiedzę dotyczącą analizy układów przy 

wykorzystaniu metod matematycznych w stopniu 

zaawansowanym. 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 
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K_W09 

Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą 

projektowania, analizy i syntezy układów 

automatyki 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W10 

Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie 

analizy i przetwarzania obrazu w automatyce i 

robotyce. 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W11 

Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą badań 

eksperymentalnych i narzędzi niezbędnych do 

realizacji takich badań. 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W12 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat wybranych 

zagadnień dotyczących właściwości materiałów i 

zjawisk fizycznych w nich zachodzących. 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W13 

Ma szczegółową wiedzę z elektroniki, 

energoelektroniki, elektrotechniki, metrologii i 

informatyki. 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W14 

Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie wybranych 

metod sztucznej inteligencji oraz ich zastosowań 

w automatyce i robotyce. 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W15 

Zna i rozumie w stopniu rozwiniętym 

podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia 

urządzeń, obiektów i systemów technicznych 

typowych dla obszaru automatyki i robotyki 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu 

przedmiotów nauk podstawowych, m.in. takich 

jak: matematyka, fizyka, niezbędną do 

rozwiązywania zagadnień i problemów o 

charakterze inżynierskim. 

P6U_U P6S_UW P6S_UW  

K_U02 

Potrafi stosować w praktyce: zasady ergonomii, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa ochrony 

własności intelektualnej, prawa gospodarczego 

oraz dokonać oceny ekonomicznej 

proponowanych rozwiązań inżynierskich. 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U03 

Potrafi, przy realizacji formułowaniu i 

rozwiązywaniu zadań inżynierskich, dostrzegać 

aspekty pozatechniczne, systemowe, społeczne i 

etyczne. 

P6U_U P6S_UW  

K_U04 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na 

poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. 

P6U_U P6S_UK  

K_U05 

Potrafi przeprowadzić modelowanie 

matematyczne układów automatyki i robotyki 

oraz realizować projekty w zakresie tych 

układów. 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U06 

Potrafi wykorzystać wiedzę z elektroniki, 

energoelektroniki, elektrotechniki, metrologii i 

informatyki w układach automatyki, robotyki i 

systemach sterowania. 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 
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K_U07 
Potrafi dokonywać analizy systemów automatyki 

i robotyki przy wykorzystaniu równań. 
P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U08 

Potrafi zbudować i zaprogramować w zakresie 

podstawowym system: komputerowy, 

mikroprocesorowy lub programowalny 

wykorzystując właściwe metody i techniki. 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U09 

Potrafi dobrać elementy składowe i określić 

parametry niezbędne do poprawnego 

funkcjonowania podstawowych systemów 

napędowych. 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U10 

Potrafi dobierać strukturę i projektować układy 

sterowania używając odpowiednich technik i 

technologii. 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U11 
Potrafi wykorzystać grafikę inżynierską oraz jej 

analizę w aplikacjach automatyki i robotyki. 
P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U12 

Potrafi przeprowadzić podstawowe badania 

eksperymentalne w celach związanych z 

utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów oraz  

wykorzystać ich rezultaty w automatyce i 

robotyce  

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U13 
Potrafi określić zjawiska fizyczne zachodzące w 

materiałach. 
P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U14 

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; 

umie oszacować czas potrzebny na realizację 

zleconego zadania; potrafi opracować i 

zrealizować harmonogram prac zapewniający 

dotrzymanie terminów.  

P6U_U P6S_UO  

K_U15 

Potrafi dobrać i zastosować narzędzia 

programistyczne oraz samodzielnie 

opracować proste programy, które mogą być 

wykorzystywane jako interfejsy służące do 

zarządzania urządzeniami automatyki i robotyki 

z zastosowaniem obowiązujących standardów i 

norm. 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U16 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, norm, 

baz danych i innych źródeł, także w języku 

obcym w celu podnoszenia kompetencji 

zawodowych. Potrafi integrować uzyskane 

informacje, dokonywać ich interpretacji i 

krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski, 

formułować i uzasadniać opinie oraz brać udział 

w dyskusji. 

P6U_U P6S_UU  

K_U17 

Potrafi komunikować się w środowisku 

inżynierskim przy użyciu różnych technik, 

szczególnie w obszarze dokumentacji technicznej 

związanej z kierunkiem automatyka i robotyka 

P6U_U P6S_UK P6S_UK 

K_U18 

Potrafi wykorzystywać zdobyte umiejętności i 

praktyczne doświadczenie w środowisku 

zajmującym się zawodowo działalnością z zakresu 

automatyki i robotyki 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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K_K01 

Rozumie potrzebę krytycznej oceny posiadanej 

wiedzy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

samokształcenia  

P6S_K P6S_KK,   

K_K02 

Ma świadomość uznawania znaczenia wiedzy 

oraz korzystania z opinii ekspertów w 

rozwiązywaniu problemów inżynierskich, 

przyjęcia odpowiedzialności za realizowane 

zadania 

P6S_K P6S_KK,   

K_K03 

Ma świadomość wypełniania zobowiązań 

społecznych, poszanowania różnorodności 

poglądów i kultur, współorganizowania 

działalności na rzecz środowiska 

P6S_K P6S_KO,   

K_K04 

Ma świadomość potrzeby przedsiębiorczego 

myślenia i działania w wypełnianiu obowiązków 

zawodowych 

P6S_K P6S_KO,   

K_K05 

Ma świadomość potrzeby zachowania się w 

sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki 

zawodowej, dbałości o dorobek i tradycje 

zawodu inżyniera 

P6S_K P6S_KR,   

Legenda: 

* – jeśli kierunek przyporządkowany jest do więcej niż  jednej dyscypliny należy wymienić wszystkie  

**  –  dot. kierunków inżynierskich 

 

 

 

Objaśnienia oznaczeń dla  efektów uczenia się  

K – (przed podkreślnikiem) -   kierunkowe efekty uczenia się na studiach pierwszego stopnia kierunku automatyka    

      i robotyka 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 

P6 – poziom PRK  

S – kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego 

W (po podkreślniku) – wiedza (G – zakres i głębia; K – kontekst) 

U (po podkreślniku):  umiejętności (W – wykorzystanie wiedzy; K – komunikowanie się; O – organizacja pracy; U – 

uczenie się) 

K (po podkreślniku): kompetencje społeczne (K – krytyczne podejście; O – odpowiedzialność; R – rola zawodowa) 

Przykładowy zapis:  

K_W01  – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie wiedzy o numerze 1 

P6U_W    – efekt kształcenia w odniesieniu do charakterystyki uniwersalnej (pierwszego stopnia) w ramach wiedzy 

P6S_WK    – poziom 6 PRK, kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – kontekst,  

 

 

 

 


