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Kompetencje społeczne

Potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi 
pomiar podstawowych parametrów fizycznych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w 
formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego 
stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i 
społecznych

Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie 
potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego 
przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki oraz innych 
aspektów działalności inżyniera-metalurga; podejmuje starania, aby przekazać takie 
informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się 
zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

K_K01  K_K04  K_K06  

Wiedza

Umiejętności
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CEL PRZEDMIOTU

Zdobycie doświadczenia w praktycznym funkcjonowaniu inżyniera w zakładach przemysłowych. Podstawowym celem praktyki zawodowej 
jest nabycie umiejętności praktycznych uzupełniających i pogłebiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na 
uczelni. Realizacja praktyk stwara możliwości potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych studenta w ramach wybranego kierunku 
kształcenia i/lub specjalizacji. a także iuzyskania wiedzy ogólnej i dziedzinowej, umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i 
ukształtowanie postaw wobec potencjalych pracodawców i współpracowników .

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

podstawy wiedzy inżynierskiej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację 
zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający 
dotrzymanie terminów. Potrafi określić aspekt ekonomiczne realizowanych zadań

Ma elementarną wiedzę w zakresie fizyki dotyczącą mechaniki, termodynamiki, optyki, 
elektryczności i magnetyzmu oraz fizyki ciała stałego, włączając wiedzę konieczną do 
zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących na studiowanych kierunkach 
studiów.Potrafi stosować tą wiedze w zakresie studiowanego kierunku studiów

Ma podstawową wiedzę z matematyki stosowanej obejmującą modelowanie matematyczne, 
metody numeryczne oraz metody symulacji używane do rozwiązywania problemów i zadań 
inżynierskich. Ma podstawowe umiejętności z zakresu wybranej specjalności i potrafi 
stosować je w obszarze studiowanego kierunku studiów

Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej specjalności 

Potrafi opracować dokumentację techniczną dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i 
przygotować tekst i prezentację  zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. 
Zadanie to potrafi zrealizować w języku obcym.
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Potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar 
podstawowych parametrów fizycznych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i 
graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, 
studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę 
formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji 
i opinii dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki oraz innych aspektów działalności inżyniera-
metalurga; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie 
zrozumiały

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom 
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Potrafi opracować dokumentację techniczną dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować 
tekst i prezentację  zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. Zadanie to potrafi 
zrealizować w języku obcym.

RAZEM

Liczba godzin

RAZEM

Zapoznanie się ze strukturą i organizacją firmy. Odbycie szkolenia BHP. Zapoznanie się z organizacją 
służb utrzymania ruchu. Zapoznanie się z maszynami i urządzeniami technologicznymi.

Zapoznanie z wdrażaniem nowoczesnych technologii. Zapoznanie się z organizacją systemu kontroli 
jakości.

Identyfikacja problemów związanych z zarządzaniem i prowadzeniem technologii w zakresie sterowania, 
automatyki, elektroniki i wizualizacji komputerowej.
Identyfikacja obszarów w których występują potrzeby nowych rozwiązań technicznych z zakresu 
robotyki, automatyki czy elektroniki.

Zapoznanie się z systemami nadzoru procesów technologicznych. Zapoznanie się z lokalnymi układami 
sterowania maszyn i urządzeń. Zapoznanie się z problemami projektowania, modernizacji i eksploatacji 
linii produkcyjnych. Zapoznawanie się oprogramowaniem narzędziowym wykorzystywanym w firmie do 
wspomagania zarządzania i projektowania.

Zapoznanie się z zarządzaniem i eksploatacją sieci komputerowej. Poznanie przepisów z zakresu 
ochrony danych. Przygotowanie do pracy w zespole.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Ma elementarną wiedzę w zakresie fizyki dotyczącą mechaniki, termodynamiki, optyki, elektryczności i 
magnetyzmu oraz fizyki ciała stałego, włączając wiedzę konieczną do zrozumienia podstawowych 
zjawisk fizycznych występujących na studiowanych kierunkach studiów.Potrafi stosować tą wiedze w 
Ma podstawową wiedzę z matematyki stosowanej obejmującą modelowanie matematyczne, metody 
numeryczne oraz metody symulacji używane do rozwiązywania problemów i zadań inżynierskich. Ma 
podstawowe umiejętności z zakresu wybranej specjalności i potrafi stosować je w obszarze 

Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej specjalności 

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego 
zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. 
Potrafi określić aspekt ekonomiczne realizowanych zadań

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Liczba godzin
Temat

Zapoznanie się ze strukturą i organizacją firmy. Odbycie szkolenia BHP. Zapoznanie się z organizacją 
służb utrzymania ruchu. Zapoznanie się z maszynami i urządzeniami technologicznymi.

Zapoznanie się z zarządzaniem i eksploatacją sieci komputerowej. Poznanie przepisów z zakresu 
ochrony danych. Przygotowanie do pracy w zespole.

Identyfikacja problemów związanych z zarządzaniem i prowadzeniem technologii w zakresie sterowania, 
automatyki, elektroniki i wizualizacji komputerowej.
Identyfikacja obszarów w których występują potrzeby nowych rozwiązań technicznych z zakresu 
robotyki, automatyki czy elektroniki.

Zapoznanie z wdrażaniem nowoczesnych technologii. Zapoznanie się z organizacją systemu kontroli 
jakości.

Zapoznanie się z systemami nadzoru procesów technologicznych. Zapoznanie się z lokalnymi układami 
sterowania maszyn i urządzeń. Zapoznanie się z problemami projektowania, modernizacji i eksploatacji 
linii produkcyjnych. Zapoznawanie się oprogramowaniem narzędziowym wykorzystywanym w firmie do 
wspomagania zarządzania i projektowania.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)



Stacjonarne

1 0

2 0

0

30

1

2

1

LITERATURA

Podstawowa

Zarządzenia i dokumentacja zakładu pracy

0Suma

ECTS 30

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Niestacjonarne

0

0

Uzupełniajaca


