
Poziom 6 Poziom 7

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i 

zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 

złożone zależności między nimi, stanowiące 

zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin 

naukowych lub artystycznych tworzących podstawy 

teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną 

teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia 

oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej 

wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów 

główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub 

artystycznych, do których jest przyporządkowany 

kierunek studiów 

podstawowe procesy zachodzące w cyklu 

życia urządzeń, obiektów i systemów 

technicznych

podstawowe procesy zachodzące w cyklu 

życia urządzeń, obiektów i systemów 

technicznych

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym 

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

różnych form indywidualnej 

przedsiębiorczości

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

różnych form indywidualnej 

przedsiębiorczości

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 

rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez:

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 

rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

innowacyjnie wykonywać zadania w 

nieprzewidywalnych warunkach przez: 

− właściwy dobór źródeł i informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i 

syntezy tych informacji, 

− właściwy dobór źródeł i informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 

syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych 

informacji,
− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w 

tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych

 − dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w 

tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych 

 - przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych 

metod i narzędzi

formułować i testować hipotezy związane z prostymi 

problemami badawczymi

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się Polskiej Ramy Kwalifikacji

Kategoria opisowa -  

aspekty o 

podstawowym 

znaczeniu 

Kod 

składnika 

opisu 

Poziom 6

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6 i 7 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich - profil 

ogólnoakademicki
Kod 

składnik

a opisu 

Poziom 7

P7S_WG 

P7S_UW 

Kategoria 

charakterysty- 

ki efektów 

uczenia się 

Zakres i głębia - 

kompletność 

perspektywy 

poznawczej i zależności

P6S_WG

w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i 

zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 

złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową 

wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub 

artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz 

wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – 

właściwe dla programu studiów

Kontekst -

uwarunkowania, skutki
P6S_WK P7S_WK 

Umiejętności:  

potrafi

Wiedza:  zna i 

rozumie

Wykorzystanie wiedzy - 

rozwiązywane 

problemy i 

wykonywane zadania

P6S_UW



planować i przeprowadzać 

eksperymenty, w tym pomiary i 

symulacje komputerowe, interpretować 

uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

planować i przeprowadzać 

eksperymenty, w tym pomiary i 

symulacje komputerowe, interpretować 

uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

przy identyfikacji i formułowaniu 

specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich 

rozwiązywaniu:

 − wykorzystywać metody analityczne, 

symulacyjne i eksperymentalne,

 − dostrzegać ich aspekty systemowe i 

pozatechniczne, w tym aspekty etyczne

 − dokonać wstępnej oceny ekonomicznej 

proponowanych rozwiązań i 

podejmowanych działań inżynierskich 

przy identyfikacji i formułowaniu 

specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich 

rozwiązywaniu:

 − wykorzystywać metody analityczne, 

symulacyjne i eksperymentalne,

 − dostrzegać ich aspekty systemowe i 

pozatechniczne, w tym aspekty etyczne

 − dokonać wstępnej oceny ekonomicznej 

proponowanych rozwiązań i 

podejmowanych działań inżynierskich 

dokonywać krytycznej analizy sposobu 

funkcjonowania istniejących rozwiązań 

technicznych i ocenić te rozwiązania 

dokonywać krytycznej analizy sposobu 

funkcjonowania istniejących rozwiązań 

technicznych i ocenić te rozwiązania 

projektować – zgodnie z zadaną 

specyfikacją – oraz wykonywać typowe 

dla kierunku studiów proste urządzenia, 

obiekty, systemy lub realizować procesy, 

używając odpowiednio dobranych metod, 

technik, narzędzi i materiałów

projektować – zgodnie z zadaną 

specyfikacją – oraz wykonywać typowe 

dla kierunku studiów proste urządzenia, 

obiekty, systemy lub realizować procesy, 

używając odpowiednio dobranych metod, 

technik, narzędzi i materiałów

komunikować się z otoczeniem z użyciem 

specjalistycznej terminologii 

komunikować się na tematy specjalistyczne ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne 

opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich 
prowadzić debatę 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

oraz specjalistyczną terminologią

planować i organizować pracę  indywidualną oraz w 

zespole
kierować pracą zespołu

współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach

Uczenie się - 

planowanie własnego 

rozwoju i rozwoju 

innych osób

P6S_UU
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 

przez całe życie
P7S_UU 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 

przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UO 

Umiejętności:  

potrafi

Wykorzystanie wiedzy - 

rozwiązywane 

problemy i 

wykonywane zadania

P6S_UW

Komunikowanie się - 

odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, 

upowszechnianie 

wiedzy w środowisku 

naukowym i 

posługiwanie się 

językiem obcym

P6S_UK

Organizacja pracy - 

planowanie i praca 

zespołowa

P6S_UO



krytycznej oceny posiadanej wiedzy  i odbieranych treści krytycznej oceny posiadanej wiedzy  i odbieranych treści

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania 

opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych  oraz zasięgania 

opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu

wypełniania zobowiązań społecznych, 

współorganizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego 

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i 

organizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego 

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z 

uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, 

w tym: 

− rozwijania dorobku zawodu,

− podtrzymywania etosu zawodu, 

− dbałości o dorobek i tradycje zawodu
− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz 

działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

P7S_KK 

P7S_KO 

P7S_KR 

Kompetencje 

społeczne:  

jest gotów do

Oceny - krytyczne 

podejście
 P6S_KK 

Odpowiedzialność - 

wypełnianie 

zobowiązań 

społecznych i działanie 

na rzecz interesu 

publicznego 

P6S_KO 

Rola zawodowa - 

niezależność i rozwój 

etosu 

P6S_KR 
 − przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania 

tego od innych,



Kierunkowe efekty uczenia się Symbol

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane działy matematyki; ma 

poszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do formułowania i 

rozwiązywania złożonych zadań z zakresu teorii sterowania, 

optymalizacji, modelowania, identyfikacji i przetwarzania sygnałów;

K2_W1

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie metod  sztucznej 

inteligencji i ich zastosowania w systemach automatyki  i robotyki;
K2_W2

ma specjalistyczną wiedzę w zakresie systemów zdalnych, 

rozproszonych, systemów czasu rzeczywistego oraz technik 

sieciowych;

K2_W3

rozumie metodykę projektowania specjalizowanych analogowych i 

cyfrowych systemów elektronicznych;
K2_W4

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania  oraz 

identyfikacji systemów;
K2_W5

ma szczegółową wiedzę z zakresu budowy i wykorzystania 

zaawansowanych systemów sensorycznych;
K2_W6

ma zaawansowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie metod analizy  i 

projektowania systemów sterowania;
K2_W7

ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę 

w zakresie projektowania i analizy systemów optymalnych;
K2_W8

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu systemów  

adaptacyjnych;
K2_W9

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w ramach wybranych  

obszarów automatyki i robotyki;
K2_W10

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie specjalizowanych 

systemów mikroprocesorowych przeznaczonych do układów 

sterowania i układów kontrolno-pomiarowych;

K2_W18

ma  uporządkowaną i  pogłębioną  wiedzę związaną z systemami 

sterowania i układami kontrolno-pomiarowymi;
K2_W11

główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub 

artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek 

studiów

ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych 

osiągnięciach z zakresu automatyki i robotyki i pokrewnych dyscyplin 

naukowych

K2_W12

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 

ma wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych, prawnych i 

społecznych aspektów działalności inżynierskiej oraz możliwości 

zastosowania ich w praktyce;

K2_W14

ma wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej, 

zarządzania projektami inżynierskimi i zarządzania jakością;
K2_W15

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności intelektualnej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z 

zasobów informacji patentowej;

K2_W16

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

indywidualnej przedsiębiorczości
w kompetencjach inżynierskich

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

różnych form indywidualnej 

przedsiębiorczości

zna zasady i procedury tworzenia indywidualnej przedsiębiorczości 

dotyczącej automatyki i robotyki;
K2_W17

potrafi krytycznie korzystać z informacji literaturowych, baz danych i 

innych źródeł w języku polskim i obcym; 

K2_U1

potrafi analizować i interpretować projektową dokumentację 

techniczną oraz wykorzystywać literaturę naukową związaną z danym 

problemem;

K2_U2

potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych 

osiągnięć (w tym technik i technologii) w zakresie automatyki i 

robotyki;

K2_U16

potrafi dokonać identyfikacji elementów i układów sterowania oraz 

sformułować specyfikację projektową złożonego systemu sterowania 

z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych;

K2_U21

Kontekst - 

uwarunkowania, 

skutki

P7S_WK

Umiejętności: 

potrafi

Wykorzystanie wiedzy 

- rozwiązywane 

problemy i 

wykonywane zadania

P7S_UW

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne. Dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Kategoria opisowa - 

aspekty o 

podstawowym 

znaczeniu 

Kod 

składnika 

opisu 

Poziom 7

Charakterystyki drugiego stopnia 

efektów uczenia się dla kwalifikacji 

umożliwających uzyskanie kompetencji 

inżynierskich

Politechnika Poznańska

ma podstawową wiedzę o cyklu życia systemów automatyki i robotyki 

oraz układów kontrolno-pomiarowych;
K2_W13

Kategoria 

charakterystyki 

efektów uczenia 

się

Wiedza: zna i 

rozumie

Zakres i głębia - 

kompletność 

perspektywy 

poznawczej i 

zależności

P7S_WG

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska 

oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone 

zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę 

ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych 

tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i 

podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 

zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu 

zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla 

programu studiów 

podstawowe procesy zachodzące w cyklu 

życia urządzeń, obiektów i systemów 

technicznych

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 

rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych 

warunkach przez:                                                                   

− właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 

syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych 

informacji,                                          

− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w 

tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych                                         

− przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych 

metod i narzędzi



potrafi krytycznie ocenić i dobrać odpowiednie metody i narzędzia do 

rozwiązania zadania z zakresu automatyki i robotyki; potrafi 

wykorzystać narzędzia nowatorskie i niekonwencjonalne z zakresu 

automatyki i robotyki;

K2_U22

potrafi skonstruować algorytm rozwiązania złożonego i nietypowego 

zadania inżynierskiego i prostego problemu badawczego oraz 

zaimplementować, przetestować i uruchomić go w wybranym 

środowisku programistycznym dla wybranych systemów 

operacyjnych;

K2_U25

potrafi skonstruować algorytm rozwiązania złożonego i nietypowego 

zadania pomiarowego i obliczeniowo-sterującego oraz 

zaimplementować, przetestować i uruchomić go w wybranym 

środowisku programistycznym na platformie mikroprocesorowej;

K2_U26

potrafi projektować układy sterowania dla złożonych i nietypowych 

systemów wielowymiarowych; potrafi świadomie wykorzystywać 

standardowe bloki funkcjonalne systemów automatyki oraz 

kształtować własności dynamiczne torów pomiarowych;

K2_U27

formułować i testować hipotezy związane z prostymi 

problemami badawczymi

potrafi formułować i weryfikować (symulacyjnie lub 

eksperymentalnie) hipotezy związane z zadaniami inżynierskimi i 

prostymi problemami badawczymi z zakresu automatyki i robotyki;

K2_U15

potrafi przeprowadzić symulację i analizę działania złożonych 

układów automatyki i robotyki oraz zaplanować i przeprowadzić 

weryfikację eksperymentalną;

K2_U9

potrafi korzystać z zaawansowanych metod przetwarzania i analizy 

sygnałów w tym sygnału wizyjnego oraz ekstrahować informacje z 

analizowanych sygnałów;

K2_U11

potrafi wyznaczać modele prostych systemów i procesów, a także 

wykorzystywać je do celów analizy i projektowania układów 

automatyki i robotyki;

K2_U10

potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych 

działań inżynierskich;
K2_U18

potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących 

projektowanie układów automatyki i robotyki dostrzegać ich aspekty 

pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne; 

K2_U14

potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania 

systemów sterowania i systemów robotyki; posiada także 

umiejętność doboru systemów automatyki z wykorzystaniem 

sterowników mikroprocesorowych;

K2_U19

potrafi zaprojektować ulepszenia (usprawnienia) istniejących 

rozwiązań projektowych elementów i układów automatyki i robotyki;

K2_U20

potrafi zintegrować i zaprogramować specjalizowane systemy 

zrobotyzowane;
K2_U12

potrafi dobrać i zintegrować elementy specjalizowanego systemu 

pomiarowo-sterującego w tym: jednostkę sterującą, układ 

wykonawczy, układ pomiarowy oraz moduły peryferyjne i 

komunikacyjne;

K2_U13

potrafi zaprojektować i zrealizować złożone urządzenie, obiekt lub 

system uwzględniając aspekty pozatechniczne;

K2_U23

potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku ojczystym i 

krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim, przedstawiające 

wyniki własnych badań naukowych;

K2_U4

potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi; K2_U8

potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i w języku obcym 

prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu 

automatyki i robotyki;

K2_U5

potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi; K2_U8

potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku 

zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku obcym;
K2_U3

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz 

specjalistyczną terminologią

ma umiejętności językowe w zakresie automatyki i robotyki, zgodne z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego;

K2_U7

kierować pracą zespołu

potrafi kierować pracą zespołu; potrafi kierować zespołem i umie 

oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi 

opracować harmonogram prac i zrealizować zadania zapewniając 

dotrzymanie terminów;

K2_U24

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych 

i podejmować wiodącą rolę w zespołach

potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy właściwe dla 

stanowisk automatyki i robotyki;
K2_U17

Uczenie się - 

planowanie własnego 

rozwoju i rozwoju 

innych osób

P7S_UU
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez 

całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

posiada umiejętności samokształcenia w celu podnoszenia i 

aktualizacji kompetencji zawodowych;
K2_U6

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii 

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu

Umiejętności: 

potrafi

Wykorzystanie wiedzy 

- rozwiązywane 

problemy i 

wykonywane zadania

P7S_UW

P7S_UK

Kompetencje 

społeczne:      

jest gotów do

Organizacja pracy - 

planowanie i praca 

zespołowa

P7S_UO

Komunikowanie się - 

odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, 

upowszechnianie 

wiedzy w środowisku 

naukowym i 

posługiwanie się 

językiem obcym

Oceny - krytyczne 

podejście
 P7S_KK 

komunikować się na tematy specjalistyczne ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

prowadzić debatę 

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się – 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, 

potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

K2_K1

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 

rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych 

warunkach przez:                                                                   

− właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 

syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych 

informacji,                                          

− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w 

tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych                                         

− przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych 

metod i narzędzi

planować i przeprowadzać eksperymenty, 

w tym pomiary i symulacje komputerowe, 

interpretować uzyskane wyniki i wyciągać 

wnioski

przy identyfikacji i formułowaniu 

specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich 

rozwiązywaniu:

 − wykorzystać metody analityczne, 

symulacyjne i eksperymentalne, 

− dostrzegać ich aspekty systemowe i 

pozatechniczne, w tym aspekty etyczne

− dokonać wstępnej oceny ekonomicznej 

proponowanych rozwiązań i 

podejmowanych działań inżynierskich 

dokonać krytycznej analizy sposobu 

funkcjonowania istniejących rozwiązań 

technicznych i ocenić te rozwiązania 

projektować – zgodnie z zadaną 

specyfikacją – oraz wykonać typowe dla 

kierunku studiów proste urządzenia, 

obiekty, systemy lub zrealizować procesy, 

używając odpowiednio dobranych metod, 

technik, narzędzi i materiałów



wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i 

organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 

inicjowania działania na rzecz interesu publicznego 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; K2_K5

posiada świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i 

skutki działalności inżynierskiej w tym jej wpływ na środowisko i 

związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; jest 

gotów do rozwijania dorobku zawodowego;

K2_K2

posiada świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz 

gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i 

ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania; 

potrafi kierować zespołem, wyznaczać cele i określać priorytety 

prowadzące do realizacji zadania;

K2_K3

posiada świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i 

skutki działalności inżynierskiej w tym jej wpływ na środowisko i 

związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; jest gotów 

do rozwijania dorobku zawodowego;

K2_K4

Rola zawodowa - 

niezależność i rozwój 

etosu 

P7S_KR 

Kompetencje 

społeczne:      

jest gotów do

Odpowiedzialność - 

wypełnianie 

zobowiązań 

społecznych i 

działanie na rzecz 

interesu publicznego 

P7S_KO 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z 

uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w 

tym:

- rozwijania dorobku zawodu,

- podtrzymywania etosu zawodu,

- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz 

działania na rzecz przestrzegania tych zasad

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej oraz 

rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (w 

szczególności poprzez środki masowego przekazu) informacji i opinii 

dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki w zakresie prac 

badawczych i aplikacyjnych oraz innych aspektów działalności 

inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i 

opinie w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych 

punktów widzenia;

K2_K6


