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OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCEGO DO UZYSKANIA KOMPETENCJI INŻYNIERSKICH 

(DOTYCZY NIE TYLKO STUDIÓW PROWADZONYCH W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH) 
 

 
Objaśnienie oznaczeń: 
Inz — efekty kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich 
A — profil ogólnoakademicki 
P — profil praktyczny 
W — kategoria wiedzy 
U — kategoria umiejętności 
K — kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia 

Profil ogólnoakademicki i profil praktyczny 
 

Profil ogólnoakademicki dla kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia  Profil praktyczny dla kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia  

Wiedza 

InzA_W01 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i 
systemów technicznych 

InzP_W01 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i sy-
stemów technicznych 

InzA_W02 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały sto-
sowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z 
zakresu studiowanego kierunku studiów 

InzP_W02 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stoso-
wane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z za-
kresu studiowanego kierunku studiów 

  InzP_W03 ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania obiektów i sy-
stemów typowych dla studiowanego kierunku studiów 

  InzP_W04 ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm tech-
nicznych w zakresie studiowanego kierunku studiów 

InzA_W03 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecz-
nych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżynierskiej  

InzP_W05 ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicz-
nych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań 
działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w działalności 
inżynierskiej 

InzA_W04 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarzą-
dzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej 

InzP_W06 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarzą-
dzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej 

InzA_W05 zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowane-
go kierunku studiów 

  

Umiejętności 

InzA_U01 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym po-
miary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane 
wyniki i wyciągać wnioski 

InzP_U01 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym po-
miary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane 
wyniki i wyciągać wnioski 



InzA_U02 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań 
inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz ekspery-
mentalne 

InzP_U02 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań 
inżynierskich i prostych problemów badawczych metody ana-
lityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne 

InzA_U03 potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynier-
skich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne 
 

InzP_U03 potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynier-
skich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów oraz zastosować podejście systemowe, 
uwzględniające także aspekty pozatechniczne 

InzA_U04 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowa-
nych działań inżynierskich 

InzP_U04 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowa-
nych działań inżynierskich 

InzA_U05 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania 
i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierun-
kiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szcze-
gólności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi 

InzP_U05 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania 
i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierun-
kiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szcze-
gólności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi 

InzA_U06 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację pro-
stych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, cha-
rakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów 

InzP_U06 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożo-
nych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowa-
nego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględ-
niając ich aspekty pozatechniczne 

InzA_U07 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi słu-
żących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o 
charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studio-
wanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą 
metodę i narzędzia 

InzP_U07 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do roz-
wiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla stu-
diowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych 
metod i narzędzi; 
potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwią-
zywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla stu-
diowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz 
zadania zawierające komponent badawczy 

InzA_U08 potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować 
oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub 
proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając 
właściwych metod, technik i narzędzi 
 

InzP_U08 potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą 
aspekty pozatechniczne — zaprojektować złożone urządzenie, 
obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego 
kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt — co najmniej 
w części — używając właściwych metod, technik i narzędzi, 
w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując 
nowe narzędzia 

  InzP_U09 ma doświadczenie w rozwiązywaniu praktycznych zadań, zdo-
byte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością 
inżynierską oraz związane z wykorzystaniem materiałów i na-
rzędzi odpowiednich dla studiowanego kierunku studiów 

  InzP_U10 ma doświadczenie związane z utrzymaniem obiektów i syste-
mów typowych dla studiowanego kierunku studiów 



  InzP_U11 ma umiejętność korzystania i doświadczenie w korzystaniu 
z norm i standardów w zakresie studiowanego kierunku stu-
diów 

  InzP_U12 ma doświadczenie związane ze stosowaniem technologii 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zdobyte w śro-
dowiskach zajmujących się zawodowo działalnością 
inżynierską 

Kompetencje społeczne 

InzA_K01 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty 
i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środo-
wisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje  

InzP_K01 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty 
i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środo-
wisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje 

InzA_K02 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy InzP_K02 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy 

 


