
Załqcznik do uchwały nr 1 ] ] Senatu Politechniki o'polskiej z dnia 30.06.202 ] r.
Zołqcznik nr 77 do Księgi Jakości Kształcenio

KARTÄ PRoGRAMU sTUDIÓw

Nazwa pÍogramu studiów (kierunku studiów): Elektľonika i Systemy Komputerowe

Nazwa wyđziału: Wydzial Elektľotechniki, Automatyki i InfoľmaĘki

poziom studiów (I stopnia / II stopnia /
j ednolite studia magisterskie)

I stopnia

proÍil studiów (ogólnoakademicki /
pľaktyczny) ogólnoakademicki

forma studiow (stacjonarne / niestacjonarne) stacjonarne

data i numer uchwały Senatu pľzyjmującej
program studiów

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się

ptzyporządkowanie do đziedziny lub dziedzin
nauki

dziedzina nauk inżynieryjno_tecbnicznych

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w przypadku kilku wskazać -
podkĺeślić - dyscyplinę wiođącą do któľej
odnosi się minimum 50% efektów uczenia
się)

automatyka, elektľonika i elektľotechnika

czas trwania (w semestrach) 7 semestľów

liczbapunktów ECTS 210

tytuł zawodowy otrzymywany przez
absolwenta mzynleľ

klasyÍikacja ISCED 0'714

związek z misją uczelni i jej strategią rozwoju Kształcenie na kieľunku Elektronika i
Systemy Komputeľowe jest zgodne z mĺsją
Politechniki opolskiej oraz jej strategĺą
ľozwoju, uchwaloną pnzez Senat Po.

cele kształcenia oraz mozliwoścí zatrudnienia i
kontynuacji studiów

Celami ksztalcenia na studiach l-go stopnia
kieľunku Elektronika i Systemy
Komputeľowe o proÍÍIu ogĺílnoakademickim
są:

1. Przekazanie wiedzy inĘnieľskiej
rv zakľesie elektľoniki i systemów
komputeľowych. w szczególności
dotycry to projektowania, budowy i
pľogramowania systemriw rvbudowa-
nych dla wielu obszaľów pľzemysłu
oľaz rynku konsumenckiego.

2. Pozyskanĺe umiejętności
identyfikowania i rozwiązlwania



podstawowych pľoblemów i zadań
zvĺiązanych z elektľonĺką i systemami
komputerowymi.

3. Pľrygotowanĺe absolwenta do
wykonywania funkcjĺ technicznych
samodzielnie i w pľacy zespołowej.

4, Posĺadanie podstawowych umĺejętności
w zakľesĺe pľowadzenĺa badań
naukowvcb.

wymagania wstępne - oczekiwane
kompetencje kandydata (szczególnie w
przypadku studiów dľugiego stopnia)

Kandydat ubiegający sĺę o pľzyjęcĺe na studĺa
stacjonaľne l-go stopnia na kĺerunku
Elektľonika ĺ Systemy Komputcrowe musĺ
posĺadać kwatĺfikacje decydujące o uryskanĺu
śwĺadectrva dojľzaloścĺ (kwalĺÍikacji na
poziomie 4 PRK).

zasady ľekrutacji (zgodne z uchwałą
rekrutacyjną)

Podstawę pľzyjęcia na studia stacjonaľne
I stopnĺa stanowią wyniki egzaminu
maturalnego (dojľzaloścĺ).

Kryteľium decydującym o pľryjęcĺu na studĺa
stacjonarne I stopnia jest waľtość wskaźnika
ľankingowego (R) oblĺczanego w oparcĺu o
lĺczbę punktów uryskanych podczas egzamĺnu
matuľalnego (dojľzalości)' z języka obcego
nowożytnego ora?, dwóch pľzedmĺotów
wybľanych z grupy pľzedmĺotów: chemian
Íizyka (z astľonomią), informatyka, język
polskĺ ĺ matematyka.

ľÓżnice w stosunku do innych pľogľamów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się prowadzonych w Politechnice
Opolskiej

nie doĘczy

sposoby weryfikacji zakładanych efektów
uczenia się

opis sposobu weľyfikacji efektów ksztalcenĺa
dla kieľunku Elektľonĺka ĺ Systemy
Komputeľowe studia stacjonaľne I stopnia
pľzedstawione są w Kaľtach opisu
pľzedmĺotów w zalącznĺku nr 3.
Proceduľa Po M-01 doĘcząca oceny ĺ
weryÍikaciĺ efektów ksztalcenia.

łączna liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć wymagających
bezpośľedniego udziału nauczycieli
akademickich

195

łączna liczba punktlw ECTS, któľą student
uzyskuje w ramach zajęé z zakľesu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty
uczenia się dla okľeślonego pľogramu
studiów, poziomu i pľoÍilu studiów

37

dla pľoÍilu praktyczne g o łączna ltczba
punktów EcTs pľzypisanych do zajęć
związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym,
dla

135

sumaľyczne wskaźniki
chaľakteľyzujące
pľogram studiów, a w
tym:



liczba punktów EcTs przypisanych do zajęć
włiązarry ch z pľowađzonymi badmiami
naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki
zuĺązarrcj z kierunkiem

5
liczbapunktów EcTs, kÍóą student musi
uryskać w ramach rajęć; zobszaľów nauk
humanistycanych lub nauk społecznych

60
wplzypadku studiów stacjonarnych I stopnia
lub jednolitych magisterskich liczba godzin
zaięć z wychowani ą ťlzy cane$a

nĺe doĘcry

procentowy udział liczby punktów ECTS dla
đyscypliny naukĺ (lub sztuki) ,,i'' w łącznej
liczbie punktów EcTs -konieczny do
okľeślenia đla kaŹdej dyscypliny, w
prąryadku Pľo$Ílmu studiów
pľąporządkowane go do więcej

niż iednej dyscypliny nauki (lub sztuki)

Program studiów zaopiniowany prz-ezwydziałou'y oÍgan samoľządu studenckiego.

.......... ł!. ĺrL, il...G.ql s*h.;..........
podpis pľzedstawiciela

oľganu samoruądu sfudenckiego

PRODZIEKAN

or,rr.,u,l,'ir,,Wlrn

data, podpis, piecątka dziekana
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t\WynzIAŁ EInxľRoTECHNIKI,
AuľoľĺATYKI r IľĺroRMATYKI POTITECHNIKA

OPOLSKA

PrłľY I PRoGRAMY sTUDIow
SrunY PĹÁNs ÁľvD PRoGRAMy

KlnnUNEK SľupIÓW - FInrp oF STUDY

. ELEKTRONIKA I SYSTEMY KOMPUTEROWE

. ELECTRONICS AND COMPUTER SYSTEMS

StudÍa stacjonarne
pieruttszego stopnia

FÍrst Cycle Programme - FuII-Time Studíes

Polĺtechnika opolska, 2o2t r.



Polltechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki' Automatyki i lnformatyki

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformaýki
Opole 2021r.

Kierunek studiów: ELEKTRoNlKA l sYsTEMY xoltłpureŔows
Field of study: ELECTRONICS AND COMPUTER SYSTEMS

c HARAKTE RYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: ElexľRol,llKA I SYsTEMY KoMPUTERoWE

profi ! : ooÓlľołxłDEMlcKl

nazwa wydziału; Wvoznł. ElexrRorEcHNlK!' AuľoľlĺĺvKt ! INFoRMATYK!
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Polĺtechnika opolSka
Wydział Elektrotechniki' Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: ELEKTRoNlKA l SYSTEMY KoMPUTERoWE
Field of study: ELEcTRoNlcs AND Coľ\4PUTER SYSTEMs

PLAN STUDIIW - STUDY PLAN

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ ELEKTRoTECHN|K|' AUToMATYKI l

INFORMATYKI

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING,

AUTOMATIC CONTROL AND INFORMATICS
Kierunek studiów:

ELEKTRONIKA I SYSTEMY KOMPUTEROWE
Field of study:

ELECTRONICS AND COMPUTER SYSTEMS
Sĺuoll Srec.loHĺRľE PlERwszEGo sToPNlA _ Iľżvľlensrle

FlRsr Cycl-e PRoonłĺĺrłr - Fut_l-Tlme Sruoles (Engineer's degree)

SEMESTR: 1 (í"t Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Praedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboĺatory
classes)

(Project) (Seminar)

1.1
Podstawv metrologii

30 2 K
Fundamentals of Metrology

1.2
Technoloqia inÍormacvina

15 15 3 o
lnformation technology

1.3
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia í5 1 o
Work saÍetv and ergonomv

1.4
Prawo autorskie i gospodarcze

30 2 o
Copyright and business law

1.5
Fizyka I

30E 15 5 P
PHYSICS I

1.6
Analiza matematyczna I

30 30 4 P
Maihematical analysis I

1.7
Algebra liniowa z geometrią analiýczną

30E 30 6 P
Linear aloebra and analytic geometry

í.8
lnformatyka I

30 15 5 P
Computer science I

Pnedmioty obieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrae
{Optional units - compulsory ECTS in a semester)

ĺ.9

Pęedmiot humänistyczno_społéczny l - HistoÍia
tachniki

30 (2',1 Ow
Humanities and social coul'sg ĺ - History of
technoloqv

Przodmĺot huma nistyczno-społeczny l - Kuäura
ięzyka ,., ,. , ,,

Humanilĺes and social course l - Language culture
(2) Ow

Paedmiot humanłstyczno-społeczny l _ Społeczne
aspekty rozwoju gospodarki światowej

30 {2} Ow
Humanities and social couľse l t Social aspects of
the developrnent of the global economy
Pzedmiot humanłstyczno*połoczny Í - Wlsląpienia
publiczne _ sztuka qnľĺerania !ťpłYwu na ludż
Humanities and socĺal couľse l - Public speeches _

the art oí influencing people

{2} Ow

Liczba godzin W semestrze (Number oÍ hours in a
semester)

240 105
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

345

3



Politechnika Opolska
Wydział EIektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: ELEKTRoNlKA l sYsTEMY KoMPUTERoWE
Field of study: ELEcTRoNlcs AND ColvlPUTER SYSTEľúS

SEMESTR: 2 (2'd Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (PractÍcal
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

2.',|
Wybrane zagadnienia z zakresu nauk technicznych

30 3 P
Selected issues in the Íield of technical sciences

2.2
Elektrotechnika I

45E- 30 15 7 P
Electrical engineering I

2.3
Analiza matematyczna ll

15E 15 3 P
Maihematical Analysis ll

2.4
lnformatyka ll

30E 30 5 P
Computer science ll

2.5
Metody statystyczne

't5 15 3 P
STATlSTlCAL MĚTHoDS

2.6
Fizyka ll

15 15 3 P
PHYSICS II

2.7
Geometria i grafika inŻynierska

30 15 3 P
Geometry and engineering graphics

Przedmĺoý obieralne -vťymagana liczba p. ECTS w somgsľus
(optional units - compulsory ECTS ĺn a semester}

3

2.8

Przedmiot humanistyczno-społeczny l| -
Komunikacia społeczna

30 {3} Ow
Humanities and social course lĺ _ Sociaĺ
communication

Przedmĺot humanistyczno_społeczny l| _ Podstawy
rozwoiu osobisteso

30 (3) Ow
Humanities and social course l} _ Basics of peĺsonal
development

Przedmiot hu ma nistyczno_spo}ecu ny łl - Trafne
decyzie podstawą sukcesu

{3) Ow
Humanities and social course ll - The right
decisions arę lhe basis of success
Przedmłot humanistyczno-społ'sczny ll -
WprowadzEnie do marketingu

Ow
ĺhe course oŤ humanities and social ľl - tntroduction
lo markeling

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

210 't 35
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

345

SEMESTR: 3 (3'd Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester cuľricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboľatory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
Teor|a obwodów

30E 15 30 7 K
Theory of circuits

3.2
Elementv i podzespoły elektroniczne

30E 3 K
Elements and electronic components

3.3
Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe l

30 í5 3 K
Ąnaloq and dioital devices l

3.4
|\łetrologia elektroniczna

15E 30 4 K
Electronic metroloqV

3.5
Języki programowania w systemach wbudowanych

15 30 4 K
Progľamming languages in embedded systems

4



Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: ELEKTRoNlKA l SYSTE|VlY KoMPUTEROWE
Field of sludy: ELECTRONICS AND COMPUTER SYSTEMS

3.6

Komputerowe WSpoma gan ie projektowan ia u kładów
i uĺządzeń elektronicznych

30 30 4 K
Computer-aided design of electronic circuits and
devices

Pzedmioty obieralne - wymagana liczba p' ECT$ w seme$tĺzě
(Optional units * compulsory ECTS in a semester)

1

3.7
Wychowanie fizyczř}s

30 (0) Ow
Physicaĺ education

3.8
Język obcy

3{t {1} Ow
Foreign language

Paedmloý obieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a sernester)

4

3.9

Przedmiot vĺybieralny l: Podstawy autsmatyki
'ĺ5 30 {4) Kw

Selected coursa l: Fundarnentaĺs of automation

Pzedmiot vi,ybieľalny l: Teoľĺa steíowanĺa
Selected course l: Control theory

í5 30 {4} Kw

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

165 240 (w tym 30 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hoursiECTS in a
semester)

405

SEMESTR: 4 (4'h Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Woľking time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmĺot W c L P s

Subject unil - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

4.',|
lntelioentne czujniki wielkości nieelektrycznych

15 15 3 K
Smart sensors of non electľical quantities

4.2
Układv elektroniczne analogowe i cyfrowe ll

30E 30 6 K
Analog and digital devices ll

4.3
Podstawy techniki mikroprocesorowej I

30E 30 6 K
Microprocessor technology I

4.4
Projektowanie urządzeń elektron icznych o raz CAD
3D 15 30 3 K
Desiqninq of electronic devices and CAD 3D

4.5
Energoelektronika

30 30 4 K
Power eĺectronics

4.6
Kompatybilność elektromagnetyczna

30 í5 3 K
Electromagnetic compatibility

Pzedmioý obieralne -wymagana liczba p' ECTS w semestíze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

1

4.7
Język obcy

30 {1} Ow
Foreign language

4.8
ýVvchowanie fizyczne

30 t0) Ow
Physical education

Przedmioty obieralne - wymagana liczba p. ECTS w semesťŻe
(optaonal units * corĺpulsory ECTS in a semester)

4

4.9

Pzed miot wyb ieralny I I : Bezprzewodowe syslemy
lransmisjĺ danych

30 15 t5 (4) Kw
Selected course ll: Wireless data transmłssion
sYstems

Pnedmiot wybieralny ll: Fale i anteny
30 Í5 15 {4) Kw

Selected course ll: Waves and anlennas
Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

180 240 (w tym 30 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS ĺn a
semester)

420

Ę



Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki' Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiÓW: ELEKTRoNlKA l SYSTEMY KoMPUTERoWE
Field of study: ELECTRONICS AND COMPUTER SYSTEI/lS

SEMESTR: 5 (5'h Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unil - semester cuľricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

5.1
Programowalne układy looiczne

30 30 4 K
Programmable logic devices

5.2
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

30E í5 4 K
Digital signal processing

5.3
Podstawy techniki mikroprocesorowej ll

(E) 't5 2 K
Microprocessor technology ll

5.4
Systemy mikroprocesorowe i komputerowe

30E 30 5 K
Microprocessor and compuler systems

PrzedrnioĘ obieralne - Wymagana liczba p. ECTS w samestťze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

1

5.5
Jęzvk obcy

30 (í) Ow
Foreign language

Pzedmioty obieralne - wymagana ĺiczbä p' ECTS w semestzé
(optional units - compulsory ECTS in a semesteľ)

14

5.6

Pzedmiot wybiaľalny lll: Teetowanĺe systemiw
e}ektľonĺcznych i komputerowYch

Í5 30 {3} Kw
Selected course lll: Testing oÍ electronłc and
computer systems
Przedmiot wybieralny ll l: Diagnostyka uríądueń i
układów elektronicznych

15 30 {3} Kw
Selected course lll: Diagnostic of electronic devices
and circuits

5.7

Przedmiot u,ybisralny V: Sieci komputerowe
30 30 {4} Kw

Selected course V: Computer networks

Przedmiot vrĺľbieralny V: Systemy operacyine
30 3Ü Kw

Selectad course V: Operating systems

5.8

Peedmiot wybieralny lV: lnterfejsy i protokoý
transmisji danych w systemach
mikroprocesorowvch 30 30 {4} Kw
Selected cours€ lV: lnterfaces and protocoĺs oÍ data
transmission in microprocessors systems
Pzodmiot wybieralny lV: Przemysłowe systemy
transmisii danych

30 30 {4} Kw
Select'ed couľse lV: lndustrial Data Transmission
Systems

5.9

Pľzedmiot wybieŕa|ny Vl: Systamy zasilania i

magazynowania energłi elektrycznej

Selected course Vl: Power supply systems and
storage electrícity

30 Kw

Pzedmłot wybĺerałny Vl: Systemy zasĺlania,
magazynouĺanig Íkonwersji energiĺ w loT
Selected Course Vl; Power, storage and energy
lonveľsĺon sYstems in ĺoT

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

195 225 (w tym 105 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

420

SEMESTR: 6 (6'n Semester)
Liczba godzin zajęć, w semestr.e; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unĺt - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

6.1
optoelektronika i sieci światłowodowe

30E 15 15 5 K
Optoelectronics and fiber optic networks

6



Politechnika Opolska
Wydział EIektrotechniki' Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: ELEKTRoNlKA l SYSTEMY Kol\,íPUTERoWE
Field of study: ELECTRONICS AND COMPUTER SYSTEI\,4S

6.2
Układy w.cz oraz technologia 5G

15 15 2 K
RF systems and 5G technology

6.3
Zarządzanie projektami elektronicznymi

15 15 1 K
Electronic proiect management

Pr:edmioty obieľalne _ wymagana liczba p. ECTS w semestfze
(optional unils - compulsory ECTS in a semesteľ)

17

6.4

Pzedmiot wvbieralny Vllĺ: Bezpieczeństwo danych
30 15 (3) Krry

Selected course Vll|: Data safeĘ
Przedmiot wybieralny Vĺ l ĺ: Testowanie
opÍoqramowania 30 í5 (3) Kw
selected couĺse Vllľ: Software testing

6.5

Pľzedmłot wybieralny Vll: Systemy czasu
ĺzeczywisteqo 30E 30 (s) Kw
Selected course Vlĺ: Real time operating systems
Pĺzedmiot wybieralny Vll: Wprowadzenĺe do
systemów wbudowanych

308 30 {5} Kw
Selected course Vll: lntroduclĺon to embedded
svstems

6.6

Pzedmiot wybieľalny lX: Akwizycja danych í5 30 (3) Kw
Selected couřse lX: Data acquisition

Pzedmĺot wybieľalny lX: Wiľtualne pwrądy
pomĺarowe 't5 30 {3} Kw
Selected course lX: Virtual lnstruments

6.7

Przedmĺot wybieralny X: Język opĺsu sprzętu í5 30 {3) Kw
Selected course X: Haľdware description languaqe

Paedmiot wybĺeľalny X: Układy pĺogramowałne
FPGA 15 30 (3) Kw
Selected course X; FPGA devic*s

6.8

Przedmiot wybĺeralny Xl: Procesory sYqnałowe í5 3Ü {3} Kw
Selected course Xl Digital signal processors

Pnedmĺot wybĺeralny Xl: Pľzetwaaanie sygnałÓw w
systemach wbudowanych

15 30 (3) Kw
$ęlected course Xl: Digita| signal processing in
embedded systems

Przedmioty obieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestze
(optional units - coľnpulsory ECTS in a semester)

5

6.9
Jęzvk obcy

(E) 30 {2) Ow
Foreign language

8.í0
Praca pzejściowa

30 {3} Ow
Pre-diploma proiect

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

165 255 (w tym 60 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hoursiECTS in a
semester)

420

SEMESTR: 7 (7'h Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lectuĺe) (Pĺactical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

PrzedmĺoĘ obiorałne _ wymagana liczba p. ECTS w semostrze
(Optional units - cornpulsory ECTS in a semester)

I

7.1

Pzedmiot wybieralny Xlll: AutomaĘka w
urządzeniach pzemysłowych

30 30 (3) Kw
Selected course Xlll: Automalion in industrial
devĺces
Pzed m ĺot wyb iera lny X l l l ; Auto maýza cja procesÓw
produkcyjnych

30 30 (3) Kw
Selected couľse Xlll: Automation of production
pľocesses
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7.2

Przedmiot wybieralny Xll: Rozwiązania chmurowe rł
systemach wbudowanych

Selected course Xll; Cloud solutions in embedded
systems

15 30 (21 Kw

Pzedmiot wybieralny Xll: Systemy bazodanowe w
systemach wbudowanych

15 30 (2) Kw
Selected csurce Xll: Daiabase systems in
embedded systems

7.3

Przedľniot wybieralny XlV: Pľogramowanie
lnterfejsów graficznych systErnów wbudowanych

't5 30 {3} Kw
Selected course XIV: Programming of graphical
interfäces oí embedded systems
Paedmłot wybieralny XlV; Programowanie
interfeisóW graficznych w urządzéniach mobilnych

15 30 {3) Kw
Selected couľse XM: Programming graphic
interfaces in mobĺle devices

Pzodmioty obisralne - wymagana liczba p. ECTS w semestree
{Optional units - compulsory EÖTS in a semester)

2i2

7.4
Seminarium dyplomowe

30 (2) Ow
Diploma seminar

7.5
Praktyka zawodowa 4 tyq. godziny niekontalĺÍorľe (un-contact houľs) (5' Ow
Professional practice - 4 weeks

7.6
Praca dyplomowa

gođzany niekontaktowe (un-contact hou rs) (í5) Ow
Diploma thesis

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semesleľ)

60 120 (w tym 30 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

180

Politechnika Opolska
Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: ELEKTRoNlKA ĺ SYSTElVlY KoMPUTERoWE
Field of study: ELECTRONICS AND COMPUTER SYSTEMS

PLAN sTUDlÓW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów

2535 210
Total contact hours/ECTS in study plan

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektiw uczenia się dla kierunku studiów EIEKTRONlKA l

SYSTEMY KOMPUTEROWE (studia pierwszego stopnia)
Plan i program studiów:
_ uchwalony przez Senat Po w dniu nie podano daý
_ zaopiniowany przez samorząd studencki.

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki
Opole 2021 r.

PRODZIEKAN
ds.

k

sTAwsTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty - p. ECTS razem wg planu udział

P Podstawowe 47 22.38 o/o

o ogólne 6 2.86 %

Ow ogólne wybieralne 35 16.67 %

K Kierunkowe 75 35.71%
Kw Kierunkowe wvbieralne 47 22.38 %

Łącznie 210 100.00 %

B
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Załqcznik nr 12 do Księgi Jakości Kształcenią

Tabela kierunkowych efektów uczenia się

program studiów (kierunek studiów): Elektronika i Systemy Komputerowe
poziom studiów: l stopnia
profil studiów: ogólnoakademicki
symbol
kierunkowych
efektów
uczenia się

efekty uczenia się (treść)

Wiedza

K WO1
Posiada wiedzę w zakresie przedmiotów nauk podstawowych, m.in.
takich jak matematyka, Íizyka, koniecznych plzy rozwiązywaniu
zadań inzynierskich.

K WO2

Zna podstawowe zagadnienla z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy, ekonomii, prawa gospodarczego, zasad prowadzenia
przedsiębiorstwa oraz regulacji związanych z prawem ochrony
własności intelektualnej.

K WO3
Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i

soołecznvch'

K WO4

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i terminologię z zakresu
języka obcego, umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na
poziomie 82 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia
Językowego.

K-WO5
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie budowy i programowania
systemów komputerowych, mikroprocesorowych oraz układów
programowalnych.

K WO6
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie materiałów oraz elementów
elektronicznych i energoelektronicznych stosowanych w aparaturze
elektronicznej i systemach wbudowanych.

K WO7
Ma ogólną wiedzę w zakresie prowadzenia prac badawczych oraz
zaawansowaną wiedzę W zakresie projektowania, symulacji,
u ruch a m i a nia oraz d iao nostvki u kład ów ele ktro n icznych'

K WO8
Ma zaawansowaną wiedzę z metrologii, optoelektroniki oraz
telekom un i kaci i ze szczególnym uwzq |ęd n ien iem tech nolog i i 5G.

K WOg
Ma podstawową wiedzę z kierunków pokrewnych takich jak
automatvka, elektrotechnika i informatvka.

Umieietności

K UO1
Potrafi wykorzystywai zdobýą wiedzę z zakresu przedmiotów nauk
podstawowych, m.in. takich jak: matematyka, Íizyka, niezbędną do
roaruiązywania zagadnień i problemów o charakterze inzynierskim.

K UO2

Potrafi stosowaó w praktyce: zasady ergonomii, bezpieczeństwa i

higieny pracy, prawa ochrony własności intelektualnej, prawa
gospodarczego oraz dokonać oceny ekonomicznej proponowanych
roaĺ,liązań i nżyn i e rs ki ch.

K u03
Potrafi, przy realizacji formułowaniu i rozwiązynľaniu zadań
inżynierskich, dostrzegać aspekty pozatechniczne, systemowe,
społeczne ietvczne.
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K U04 Potrafi posługiwai się językiem obcym na poziomie 82
Europejskiego System opisu Kształcenia Językowego.

K UOs Potrafi projektować układy elektroniczne, systemy wbudowane z
wykorzystaniem narzędzi do komputerowego wspomagania
p ro i e ktow ania or az za p l a n ow ać i zr ealizować p ro ces po m i a rowy.

K UO6 Potrafi projektować, dokonywaó symulacji analogowych i cyÍrovvych
układów elektronicznych oraz energoelektronicznych oraz
dokonywaó krytycznĄ analizy danego rozlĺ,liązania technicznego pod
katem funkcionalnvm oraz ekonomicznvm.

K UO7 Potrafi uruchamiać oraz diagnozować układy eIektroniczne stosując
odpowiednie metodv i narzędzia'

K_U08 Potrafi konfigurowai proste systemy telekomunikacyjne,
teleinformatyczne, budowai systemy wykorzystujące technologię
lnternetu rzeczv loT.

K UOg Potrafi opracowai algorytm oraz dokonać jego implementacji w
wybranym języku programowania na róznych platformach
s p lzętowy ch oraz potraf i wyko rzystwvai rozwiązania ch m u rowe.

K U1O Potrafi rozlliązywai proste zadania inżynierskie z zakresu kierunków
pokrewnvch takich iak automatvkä, elektrotechnika i informatyka.

K U11 Potrafi pozyskiwai, krytycznie oceniac oraz analizowac i

wykorzystywać informacje techniczne pochodzące z róŻnych Źródeł,
dyskutować o nich, takŻe pzv uŻyciu specjalistycznei terminologii.

K-U12 Potrafi samodzielnie oraz w zespole planować i realizować zadania
inżynierskie oraz prowadzić badania naukowe stosując odpowiednie
metody i nazędzia, a takŻe interpretowai uzyskane wyniki i

wvciąoać wnioski.
K U13 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez

całe żvcie.
Kompetencie społeczne

K K01
Potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i zakres zagadnień
rozwiązywanych samodzielnie |ub w zespole.

K KO2
Ma świadomoŚć wpływu realizowanych zadań na środowisko
społeczne i umiejętność działania na rzecz interesu publicznego.

K KO3 Potrafi myŚlei i działać w sposób pzedsiębiorczy.

K_KO4
Potrafi działać, zgodnie z zasadami etyki i poszanowania tradycji
zawodowej.

objaśnienia
Symbol efektu tworzą:
- litera K _ wyriŻnik efektów kierunkowych,
- liczba 1 - studia pierwszego stopnia,
- znak- (podkreślnik),
_ litery W, U lub K _ oznaczenie kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności,

K - kompetencje społeczne),
_ 01 , ... _ numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr
(numery 1-9 naleŻy popzedzii cyfrą 0)'

2
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Sylwetka absolwenta kĺeľunku Elektľonĺka i Systemy Komputeľowe

Absolwent kieľunku ,,Elektronika i Systemy Komputerowe'' posiada wiedzę i umiejętności w
dwóch zasadniczych obszarach: elektroniki oÍaz systemów komputerowych, w zakľesie
konstrukcji spľzętowej takich systemów oÍaz ich oprogramowania. Komplementaľnośó
zagadrllen elektľonicznych i informatycznych umożliwia absolwentowi konstruowanie
dedykowanych urządzeÍĺ systemów komputerowych, w zastosowaniach stacjonarnych,
mobilnych oraz z implementacją technologii 5G i Inteľnetu rueczy IoT. Urządzenia tego typu
znĄdýą obecnie zastosowanie w szeľoko ľozumian}łrn pľzemyśle, np.: steľowniki procesów
przemysłowych, inteligentne czujniki, systemy pomiarowe, przemysł 4.0, jak i równíeż w
elektronice medycznej i konsumenckiej. Szczególny nacisk położono na tematýę spójną z
p otr zeb ami rymku lokalnego.

Absolwent kierunku w obszarze elektroniki posiada wiedzę w zakľesie budowy elementów i
układów elektronicznych analogowych i cyfĺowych, techniki mikroprocesoľowej, systemów
wbudowanych, przemysłowych sterowników programowalnych, przewodowej i
bezprzewodowej transmisji danych, energoelektroniki, kompatybilności elektromagnetycznej
oraz systemőw przetwarzania i magźLz)mowania eneľgii elektrycznej.
W zakresie informatyki wiedza absolwenta ďotyczy systemów komputerowych o małych,
średnich i dużych mocach obliczeniowych, zagadnień cyfrowego przetwarzania sygnałów,
wykorzystaníabaz đanych w systemach wbudowanych, pľogramowaniaurządzeń stacjonaľnych
i mobilnych, pracujących pod kontrolą dedykowanego oprogľamowania wbudowanego
(firmwaeru) oraz systemów operacýnych: Windows, Linux atakŻe systemów mobilnych.

Absolwent, na podstawie pozyskanej wiedzy, potrafi wykonać elektroniczny system
komputerowy, zawietEący częśi analogową oraz cyfrową, począwszy od zapľoponowania
koncepcji architektury, popÍZez stworzenie schematu, jego zasymulowanie, zapľojektowanie
obwodu drukowanego' pľzeprowadzenie montażu, wykonanie oprogramowania, a skończywszy
na testowani|t oraz wdroŻeniu. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostykí urządzen
elektronicznych i systemów komputerowych o rőżnym stopniu złoŻoĺoścí) oraz potrafi
zdiagnozowaó miejsce wystąpienia uszkodzenia i je usunąó.

Absolwent potrafi pozyskiwai informacje
nowoczesnych technologii i materiałów
elektronicznych systemach komputerowych

temat dynamicznie rozwijających się
wykoľzystywać je w projektowanych

na
oraz

Ponadto absolwent posiada tzw. kompetencje miękkie w postaci umiejętnoścí zarządzania
projektami, wykoľzystania narzędzí infoľmatycznych w procesie zarząďzania pĄektem oraz
zarządzanía wersjami oprogramowania orazwanantami spľzętowymi konstľuowanych urząďzefi.

ostatecznie absolwent posiada wíedzę i umiejętności, któľe po uzyskaniu uprawnień
pedagogicznych umożliwiają znalezíenie zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym i
technicznym. Ma świadomośi ľoli społecznej inżyniera, a zwŁaszcza rozumie potrzebę
foľmułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięó
technicznych i innych aspektów działalności irľŻyniera kięrunku Elektronika i Systemy
Komputerowe.



Pľofile of Electľonics and Computeľ Systems Gľaduate

A građuate of the ''Electronics and Computer Systems'' course has knowledge and skills in two
key aľeas: electronics anđ computeľ systems, in fields the haľdwaľe design of such systems and
their software. Complementaľity of electronic and information technology issues enables the
graduate to construct dedicated devices - computer systems, in stationary and mobile
applications considering of 5G technology and the IoT. Such devices are now used in the
indusĘ, e.g. industrial pľocess contľolleľs, intelligent sensors' measuľing systems, industľy 4.0,
as well as in medical anđ consumeľ electronics. Paľticulaľ emphasis was placed on a subject
consistent with the needs of the local market.

A gľaduate of the electronic paľt, he has knowledge in the construction of analogue and digital
electronic components and systems, micropľocessoľ technology, embedded systems, industrial
programmable contľolleľs, wired and wiľeless data transmission, energy electronics,
electromagnetic compatibility and electľicity processing and storage systems. In the field of
computer science, knowledge conceľns computer systems with small, medium and high
computing power, issues of digital signal processing, the use of databases in embedded systems,
progľamming desktop and mobile devices, working under the control of dedicated firmware and
opeľating systems: Windows, Linux and mobile systems.

The graduate, on the basis of the acquired knowledge' is able to make an electľonic computer
system, containing an analog and digital part, ranging fľom proposing the concept of
architecture, through the creation of a schematic, its simulation, the design of a printed circuit
board, carrýng out assembly, developing of software' and ending with testing and
implementation. He has knowledge and skills in the diagnostics of electronic devices and
computer systems of vaľying complexity, and is able to diagnose and fix of damage.

The graduate is able to obtain information on dynamically developing modern technologies and
materials and use them in designed electľonic computer systerns

In addition, the graduate has so-called soft competences in the form of project management
skills, the use of IT tools in the project management process and the management of softwaľe
vęrsions and hardware variants of the devices being constructed.

In the end, the graduate has the knowledge and skills that, afteľ obtaining pedagogical
qualifications, make it possible to find employment in vocational and technical education. He is
awarę of the role of the social engineer and especially undeľstands the need to formulate and
provide the public with information and opinions on technical achievęments and othęr aspects of
the engineer's activities in the field of Electľonics and Computer Systems.


