
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 zaawan- sowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla 

programu kształcenia, a w przypadku studiów o profilu praktycznym 

– również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności 

zawodowej związanej z ich kierunkiem

główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub 

artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów - 

w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim

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 

związanych 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 

indywidualnej przedsiębiorczości – w przypadku studiów o 

profilu praktycznym

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej 

przedsiębiorczości – w przypadku studiów o profilu praktycznym

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: 

− właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, 

dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych 

informacji,

− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

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, syntezy, twórczej 

interpretacji i prezentacji tych informacji, 

− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

Umiejętności: 

absolwent 

potrafi

Wykorzystanie 

wiedzy - 

rozwiązywane 

problemy i 

wykonywane 

zadania

P6S_UW P7S_UW 

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 kształcenia, a w przypadku studiów o profilu 

praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem

P7S_WG 

Wiedza: 

absolwent zna i 

rozumie

Kontekst  - 

uwarunkowania, 

skutki

P6S_WK P7S_WK 

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Kategoria 

charakterysty-

ki efektów 

uczenia się

Kategoria opisowa - 

aspekty o 

podstawowym 

znaczeniu 

Kod 

składnika 

opisu 

Poziom 6

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji 

umożliwających uzyskanie kompetencji inżynierskich Kod 

składnika 

opisu 

Poziom 7



wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać 

problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku 

studiów o profilu praktycznym

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać pro-

blemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów – w przypadku studiów o profilu 

praktycznym

formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami 

badawczymi

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:

 − 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 

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 

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

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

rozwiązywać praktyczne zadania 

inżynierskie wymagające korzystania 

ze standardów i norm inżynierskich 

oraz stosowania technologii 

właściwych dla kierunku studiów, 

wykorzystując doświadczenie zdobyte 

w środowisku zajmującym się 

zawodowo działalnością inżynierską – 

w przypadku studiów o profilu 

praktycznym

rozwiązywać praktyczne zadania 

inżynierskie wymagające korzystania 

ze standardów i norm inżynierskich 

oraz stosowania technologii 

właściwych dla kierunku studiów, 

wykorzystując doświadczenie zdobyte 

w środowisku zajmującym się 

zawodowo działalnością inżynierską – 

w przypadku studiów o profilu 

praktycznym

Umiejętności: 

absolwent 

potrafi

Wykorzystanie 

wiedzy - 

rozwiązywane 

problemy i 

wykonywane 

zadania

P6S_UW P7S_UW 



wykorzystywać zdobyte w środowisku 

zajmującym się zawodowo 

działalnością inżynierską 

doświadczenie związane z 

utrzymaniem urządzeń, obiektów i 

systemów typowych dla kierunku 

studiów – w przypadku studiów o 

profilu praktycznym

wykorzystywać zdobyte w 

środowisku zajmującym się 

zawodowo działalnością inżynierską 

doświadczenie związane z 

utrzymaniem urządzeń, obiektów i 

systemów typowych dla kierunku 

studiów – w przypadku studiów o 

profilu praktycznym

komunikować się 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 ramach 

udziału w zespole
kierować pracą zespołu

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych 

(także o charakterze interdyscy-plinarnym)

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

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 działania na rzecz interesu publicznego inicjowania działania na rzecz interesu publicznego 

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

Rola zawodowa - 

niezależność i rozwój 

etosu 

P6S_KR 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 

− przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od 

innych,

− dbałości o dorobek i tradycje zawodu

P7S_KR 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem 

zmieniających się potrzeb spo-łecznych, w tym:

- rozwijania dorobku zawodu,

- podtrzymywania etosu za-wodu,

- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na 

rzecz przestrzegania tych zasad

Kompetencje 

społeczne: 

absolwent jest 

gotów do

Oceny - krytyczne 

podejście
 P6S_KK P7S_KK 

Odpowiedzialność - 

wypełnianie 

zobowiązań 

społecznych i 

działanie na rzecz 

interesu publicznego 

P6S_KO P7S_KO 

Umiejętności: 

absolwent 

potrafi

Komunikowanie się - 

odbieranie i 

tworzenie 

wypowiedzi, 

upowszechnianie 

wiedzy w 

środowisku 

naukowym i 

posługiwanie się 

językiem obcym

P6S_UK P7S_UK 

Organizacja pracy - 

planowanie i praca 

zespołowa

P6S_UO P7S_UO 



Kierunkowe efekty uczenia się Symb.

Posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie wykorzystania modeli 

matematycznych, metod numerycznych oraz systemów 

komputerowego wspomagania obliczeń w elektroenergetyce

K2_W01

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

badań i diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, zna strategie 

eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz odpowiadające im 

zakresy badań i pomiarów

K2_W02

Ma wiedzę w zakresie sterowania systemem elektroenergetycznym 

oraz stosowania automatyki zabezpieczeniowej z użyciem 

technologii teleinformatycznych

K2_W03

Ma pogłębiona wiedzę w zakresie technicznego wyposażenia 

elektrycznych i teleinformatycznych instalacji budynkowych
K2_W04

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie miernictwa wysokonapięciowego i 

diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych
K2_W05

Ma poszerzoną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

projektowania układów izolacyjnych, urządzeń 

elektroenergetycznych oraz systemów służących do ich diagnostyki

K2_W06

Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie metod analizy rozkładu pola 

elektromagnetycznego oraz rozumie wpływ wywoływany przez to 

pole na urządzenia elektryczne i środowisko naturalne

K2_W07

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie wykorzystania 

różnych nośników energii w elektroenergetyce
K2_W08

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

Elektroenergetyka studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - 2021

Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka (dyscyplina wiodąca - 75%), 

Automatyka, Robotyka i Elektrotechnika (25%)

Kategoria 

charakterystyki 

efektów uczenia 

się

Kategoria opisowa - 

aspekty o 

podstawowym 

znaczeniu 

Kod 

składnika 

opisu 

Poziom 7

Charakterystyki drugiego stopnia 

efektów uczenia się dla 

kwalifikacji umożliwających 

uzyskanie kompetencji 

inżynierskich

WISiE PP

Wiedza: zna i 

rozumie



Ma pogłębioną wiedzę w zakresie praw elektrotechniki oraz 

obszarów wykorzystania teorii pola elektromagnetycznego i teorii 

obwodów

K2_W09

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

systemów komputerowego wspomagania projektowania i 

podejmowania decyzji w elektroenergetyce

K2_W10

Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą pracy źródeł 

wytwórczych w systemie elektroenergetycznym wykorzystujących 

paliwa konwencjonalne, jądrowe oraz źródła odnawialne. Zna 

zagadnienia poprawy efektywności procesu wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła

K2_W11

Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie budowy sieci 

elektroenergetycznych, zachodzących w nich zjawisk, stanów pracy 

oraz sposobów analizy w odniesieniu do rozwiązań 

konwencjonalnych, sieci inteligentnych i generacji rozproszonej

K2_W12

Ma wiedzę w zakresie działania i wykorzystania urządzeń do 

przetwarzania i przekształcania energii elektrycznej
K2_W13

Zna i rozumie zjawiska fizyczne towarzyszące procesom 

zakłóceniowym w obwodach elektroenergetycznych oraz cyklowi 

życia urządzeń

K2_W14

fundamentalne dylematy współczesnej 

cywilizacji 

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą problematyki 

bezpieczeństwa energetycznego, w ujęciu lokalnym i globalnym, w 

tym oceny zagrożeń oraz sposobów ich ograniczenia

K2_W15

Zna specjalistyczne słownictwo w języku obcym, co pozwala na 

analizę dokumentów technicznych i naukowych istotnych dla 

dziedziny elektroenergetyka

K2_W16

Ma wiedzę dotyczącą powiązań zawodu elektroenergetyka z 

różnymi dziedzinami pozatechnicznymi takimi jak: ekonomia, prawo 

czy etyka

K2_W17

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

różnych form indywidualnej 

przedsiębiorczości

podstawowe zasady tworzenia i 

rozwoju różnych form 

indywidualnej przedsiębiorczości

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie prawa 

energetycznego, rynku energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw 

elektroenergetycznych i indywidualnych form przedsiębiorczości 

K2W18

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

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów 

działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego

Wiedza: zna i 

rozumie

Kontekst - 

uwarunkowania, skutki
P7S_WK

główne tendencje rozwojowe dyscyplin 

naukowych lub artystycznych, do których jest 

przyporządkowany kierunek studiów - w 

przypadku studiów o profilu 

ogólnoakademickim

podstawowe procesy zachodzące 

w cyklu życia urządzeń, obiektów i 

systemów technicznych



wykorzystywać posiadaną wiedzę 

– formułować i rozwiązywać złożone i 

nietypowe problemy oraz innowacyjnie 

wykonywać zadania w nieprzewidywalnych 

warunkach przez:                                      

Potrafi przeprowadzić pomiary i analizy stanu urządzeń 

elektroenergetycznych z uwzględnieniem nietypowych i 

nieprzewidywalnych warunków ich pracy

K2_U01

− właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, 

krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej 

interpretacji i prezentacji tych informacji,                                                                                                      

Potrafi dokonać oceny zastosowanych środków technicznych, 

organizacyjnych i prawnych dla zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego na danym obszarze

K2_U02

− dobór oraz stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych,

Potrafi, z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz 

projektowych (CAD), zaprojektować i zoptymalizować pracę 

urządzeń elektroenergetycznych, z zapewnieniem ich odpowiedniej 

efektywności, sprawności i niezawodności

K2_U03

- przystosowanie istniejących lub 

opracowanie nowych metod i narzędzi

Potrafi zastosować i modyfikować modele matematyczne w analizie i 

projektowaniu procesów, urządzeń i systemów elektrycznych w 

stanach pracy normalnej i awaryjnej systemu elektroenergetycznego

K2_U04

formułować i testować hipotezy związane z 

prostymi problemami badawczymi - w 

przypadku studiów o profilu 

ogólnoakademickim

Potrafi stawiać hipotezy i je testować w prostych układach 

badawczych
K2_U05

planować i przeprowadzać 

eksperymenty, w tym pomiary i 

symulacje komputerowe, 

interpretować uzyskane wyniki i 

wyciągać wnioski

Potrafi zaplanować i wykonać badania diagnostyczne urządzeń 

elektroenergetycznych, przeprowadzić eksperymenty, analizę 

wyników i symulacje kopmputerowe, wydać odpowiednie zalecenia 

oraz sporządzić dokumentację z przeprowadzonych badań

K2_U06

Potrafi dokonać analizy i oceny ekonomicznej rozwiązań wdrażanych 

w elektroenergetyce
K2_U07

Potrafi wykorzystać metody numeryczne i symulacyjne oraz 

narzędzia informatyczne do projektowania i analizy pracy systemów 

elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

K2_U08

Potrafi przeprowadzić analizę porównawczą rozwiązań 

projektowych pod względem eksploatacyjnym, ekonomicznym i 

środowiskowym

K2_U09

Wykorzystanie wiedzy - 

rozwiązywane problemy 

i wykonywane zadania

P7S_UW

Umiejętności: 

potrafi

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

Potrafi analizować i prognozować skutki działań podejmowanych 

przez przedsiębiorstwa energetyczne w świetle obowiązujących 

aktów prawnych, uwarunkowań technicznych i środowiskowych 

oraz krytycznie oceniać proponowane rozwiązania

K2_U10

Potrafi zaprojektować i wykonać typowe, proste elementy i układy 

elektroenergetyczne dla zadanych kryteriów oraz zrealizować 

przygotowany projekt, częściowo lub w całości, posługując się 

właściwymi metodami i narzędziami

K2_U11

Potrafi projektować i dobierać wyposażenie instalacji elektrycznych, 

teletechnicznych i alarmowych w obiektach budowlanych
K2_U12

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do projektowania 

urządzeń, systemów pomiarowych, diagnostycznych oraz 

eksperckich wykorzystywanych w elektroenergetyce

K2_U13

komunikować się na tematy specjalistyczne ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

prowadzić debatę 

posługiwać się językiem obcym na poziomie 

B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego oraz specjalistyczną terminologią

Swobodnie posługuje się językiem obcym (na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i wyższym) w 

zakresie specjalistycznej terminologii technicznej i naukowej 

dotyczącej elektroenergetyki

K2_U15

kierować pracą zespołu

współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych i podejmować wiodącą rolę w 

zespołach

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

Potrafi samodzielnie planować i realizować swój rozwój oraz 

motywować i ukierunkowywać innych
K2_U17

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 

odbieranych treści 

Wykorzystanie wiedzy - 

rozwiązywane problemy 

i wykonywane zadania

P7S_UW

Organizacja pracy - 

planowanie i praca 

zespołowa

P7S_UO

Umiejętności: 

potrafi

Komunikowanie się - 

odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy 

w środowisku 

naukowym i 

posługiwanie się 

językiem obcym

Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych 

nad rozwiązaniem problemu inżynierskiego, a także podejmować 

funkcje kierownicze w tych zespołach

Kompetencje 

społeczne: jest 

gotów do

Oceny - krytyczne 

podejście
 P7S_KK 

P7S_UK

K2_U16

Potrafi prowadzić konwersację na tematy specjalistyczne związane z 

elektroenergetyką i brać udział w debacie w zróżnicowanym kręgu 

odbiorców

K2_U14

Ma świadomość znaczenia elektroenergetyki dla kraju i 

społeczeństwa oraz uznaje swoją współodpowiedzialność za jej 

rozwój zgodny z wymogami ochrony środowiska; jest gotów do 

odpowiedzialnego pełnienia roli projektanta i diagnosty urządzeń 

elektroenergetycznych i pomiarowych

K2_K01

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



uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych  oraz 

zasięgania opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu

wypełniania zobowiązań społecznych, 

inspirowania i organizowania działalności na 

rzecz środowiska społecznego 

inicjowania działań na rzecz interesu 

publicznego 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

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 

Kompetencje 

społeczne: jest 

gotów do

Oceny - krytyczne 

podejście
 P7S_KK 

Odpowiedzialność - 

wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie 

na rzecz interesu 

publicznego 

P7S_KO 

Rola zawodowa - 

niezależność i rozwój 

etosu 

P7S_KR K2_K03

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z szeroko 

pojętym bezpieczeństwem energetycznym; potrafi myśleć i działać 

w sposób kreatywny i przedsiębiorczy; rozumie potrzebę działań na 

rzecz uświadamiania społeczeństwa o rozwoju elektroenergetyki, ale 

także ograniczania zagrożeń jakie ono niesie

Ma świadomość znaczenia elektroenergetyki dla kraju i 

społeczeństwa oraz uznaje swoją współodpowiedzialność za jej 

rozwój zgodny z wymogami ochrony środowiska; jest gotów do 

odpowiedzialnego pełnienia roli projektanta i diagnosty urządzeń 

elektroenergetycznych i pomiarowych

K2_K01

K2_K02

Ma świadomość potrzeby poszanowania praw innych podmiotów w 

pracy samodzielnej i zespołowej, uczciwości i odpowiedzialności 

realizacji zadań, postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

oraz działań na rzecz przestrzegania tych zasad


