
Efekty kształcenia dla studiów III stopnia na kierunku Elektrotechnika 

prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 

Osoba kończąca studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PL 

w dyscyplinie naukowej Elektrotechnika osiąga następujące efekty kształcenia: 

1. W zakresie wiedzy: 

a) ma rozszerzoną wiedzę w zakresie matematyki i fizyki niezbędną do 

formułowania i rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie 

elektrotechniki, 

b) ma zaawansowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie 

elektrotechniki, 

c) ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową związaną 

z prowadzonymi badaniami w obszarze elektrotechniki, której źródłem są 

publikacje obejmujące najnowsze osiągnięcia nauki w tej dyscyplinie, 

d) ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych oraz 

prawnych i etycznych aspektów działalności naukowej w zakresie 

elektrotechniki, 

e) zna wybrane metody i techniki pomiarowe stosowane przy 

rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w dziedzinie 

elektrotechniki, 

f) ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia ekonomicznych, prawnych 

i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz 

ich uwzględnienia w praktyce, 

g) ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad finansowania, pozyskiwania 

i prowadzenia projektów badawczych oraz ekonomicznych i prawnych 

aspektów ich realizacji, 

h) ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz 

komercjalizacji wyników badań, w tym zwłaszcza zagadnień związanych 

z ochroną własności intelektualnej w dziedzinie nauk technicznych, 

i) ma wiedzę w zakresie metodyki i technik prowadzenia zajęć 

dydaktycznych w dziedzinie nauk technicznych. 

2. W zakresie umiejętności: 

a) potrafi sprawnie korzystać z krajowych i zagranicznych źródeł 

literaturowych o charakterze naukowym w zakresie elektrotechniki, 

dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, 

b) potrafi porozumiewać się przy użyciu rożnych technik informacyjno-

komunikacyjnych w środowisku naukowym, także w języku angielskim, 

c) potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć 

opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku 

angielskim, respektując zasady poszanowania praw autorskich, 

d) potrafi pracować indywidualnie i w zespole badawczym, także 

międzynarodowym, 

e) potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary 

i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać 

wnioski, 



f) potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań 

inżynierskich zaawansowane metody analityczne, symulacyjne 

i eksperymentalne, 

g) potrafi dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac 

o charakterze twórczym, zarówno własnych jak i innych twórców, oraz 

ocenić ich przydatność i możliwość wykorzystania w praktyce, 

h) potrafi dostrzegać i formułować złożone zadania i problemy w dziedzinie 

elektrotechniki, w tym także prowadzące do innowacyjnych rozwiązań 

w zakresie prowadzonych badań, 

i) potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy w dziedzinie 

elektrotechniki stosując nowatorskie rozwiązania techniczne lub 

koncepcyjnie nowe metody, 

j) potrafi przygotować i prowadzić zajęcia dydaktyczne w sposób poprawny 

metodologicznie, z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia. 

3. W zakresie kompetencji społecznych: 

a) rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji 

zawodowych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć 

w dziedzinie elektrotechniki, 

b) ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, 

przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska 

naukowego, 

c) potrafi myśleć i działać w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy, 

przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu 

innowacyjnych rozwiązań, 

d) rozumie i odczuwa potrzebę zaangażowania się w kształcenie 

specjalistów w dziedzinie elektrotechniki oraz w inne działania 

prowadzące do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, 

e) rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji 

o osiągnięciach nauki i techniki, potrafi przekazać takie informacje 

w sposób powszechnie zrozumiały. 
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