
  
                               

 
 
 

Uchwała Nr 54/2013/VIII 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie określenia efektów kształcenia 
dla studiów podyplomowych 

Telekomunikacja Światłowodowa, 
prowadzonych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki 

Na podstawie art. 8a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572), § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu 
Politechniki Lubelskiej oraz Uchwały Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki 
Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia 
i znoszenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających oraz 
wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania planów studiów  
i programów kształcenia w Politechnice Lubelskiej Senat  u c h w a l a,  
co następuje: 

§ 1. 

  Senat Politechniki Lubelskiej określa efekty kształcenia dla studiów 
podyplomowych Telekomunikacja Światłowodowa, prowadzonych  
w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, stanowiące załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

§ 2. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora 
Politechniki Lubelskiej. 

 
 
 

Przewodniczący 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

 
 

R e k t o r 
                                        Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 



 Załącznik  
do Uchwały Nr 54/2013/VIII 

Senatu Politechniki Lubelskiej  
z dnia 28 listopada 2013 r. 

 
 

Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 
 

1) Nazwa studiów podyplomowych:  
Telekomunikacja Światłowodowa. 

2) Forma studiów:  
studia niestacjonarne. 

3) Przyporządkowanie do wybranych kierunków studiów:  
informatyka, elektrotechnika. 

4) Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą 
się efekty kształcenia: 
dziedzina nauki – dziedzina nauk technicznych, 
dyscyplina naukowa – informatyka, elektronika, telekomunikacja. 

5) Ogólne cele kształcenia oraz uprawnienia nabyte przez absolwentów 
studiów: 

− dostarczenie specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy i działania sieci 
telekomunikacyjnych;  

− przekazywanie studentom niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu 
projektowania i eksploatacji lokalnych sieci teleinformatycznych oraz 
ich współpracy z sieciami rozległymi;  

− umożliwienie poznania i zrozumienia zagadnień niezbędnych dla osób 
zajmujących się wykorzystaniem i rozbudową infrastruktury sieci 
telekomunikacyjnej przedsiębiorstwa; 

− zapoznanie z techniką światłowodową, podstawowymi urządzeniami 
optoelektronicznymi oraz metodami modulacji stosowanymi  
w telekomunikacji cyfrowej. 

6) Liczba semestrów i liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania 
zaliczenia i ukończenia studiów podyplomowych: 
liczba semestrów: 2 
liczba punktów ECTS: 60. 

7) Forma zakończenia studiów:  
obrona pracy końcowej i egzamin ustny. 

8) Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych 
celach i efektach kształcenia prowadzonych w Uczelni:  
program kształcenia na studiach podyplomowych Telekomunikacja 
Światłowodowa pozwala na osiągnięcie celów i efektów kształcenia 
odnoszących się do dyscyplin naukowych informatyka, elektronika  
i telekomunikacja. Inne programy studiów podyplomowych w Uczelni nie 
odnoszą się bezpośrednio w zakresie osiąganych celów i efektów 
kształcenia do takiego połączenia ww. dyscyplin naukowych. 



Tabela efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: 
Telekomunikacja Światłowodowa 

 
Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: 

Telekomunikacja Światłowodowa 

 Osoba posiadająca kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów 
podyplomowych: 

Wiedza 

TŚ_W01 
ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji oraz 
systemów i sieci telekomunikacyjnych 

TŚ_W02 

ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną  
z systemów telekomunikacyjnych, technologii sieciowych, 
administrowania i zarządzania systemami teleinformatycznymi, 
podstaw teleinformatyki 

TŚ_W03 
ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych 
osiągnięciach z zakresu wybranych dziedzin teleinformatyki  
i pokrewnych dyscyplin naukowych 

TŚ_W04 

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę  
w zakresie zasad działania elementów elektronicznych, 
optoelektronicznych, analogowych i cyfrowych układów 
elektronicznych 

TŚ_W05 

ma wiedzę w zakresie podstaw informatyki, architektury 
komputerów, technologii informacyjnych, pozyskiwania informacji 
z użyciem nowoczesnych technik informacyjnych oraz 
bezpieczeństwa informacji 

TŚ_W06 
posiada wiedzę dotyczącą budowy i zasad działania elementów 
optoelektronicznych oraz metod ich wykorzystania  
w telekomunikacji 

Umiejętności 

TŚ_U01 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 
źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także 
wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać 
opinie w zakresie problematyki telekomunikacji światłowodowej 

TŚ_U02 
potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu 
telekomunikacji 

TŚ_U03 
ma umiejętności w zakresie konfiguracji urządzeń wchodzących  
w skład sieci telekomunikacyjnych 

TŚ_U04 
potrafi efektywnie posługiwać się technikami informacyjno-
komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla 
działalności inżynierskiej 

TŚ_U05 
potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych 
technik i technologii z zakresu teleinformatyki 



TŚ_U06 

potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w przewodowych 
i radiowych sieciach teleinformatycznych; przy pomocy 
dostępnych środków technicznych potrafi zapewnić komunikację 
między hostami w sieciach teleinformatycznych 

Kompetencje społeczne 

TŚ _K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować  
i organizować proces uczenia się innych osób 

TŚ _K02 

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

TŚ _K03 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role 

TŚ _K04 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

TŚ _K05 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy 
 

Objaśnienie oznaczeń: 

TŚ – studia podyplomowe Telekomunikacja Światłowodowa  
Symbol po podkreślniku: 
 W – kategoria wiedzy 
 U – kategoria umiejętności 
 K – kategoria kompetencji społecznych 
 01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia. 
 
Efekty numerowane są odrębnie w trzech kategoriach: wiedza, umiejętności  
i kompetencje społeczne. Przyjęto następującą konwencję numerowania 
efektów kształcenia: 

− znak _ (podkreślnik), 
− jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, 

U – umiejętności, K – kompetencje społeczne), 
− numer efektu w obrębie danej kategorii zapisany w postaci dwóch cyfr 

dziesiętnych (numery 1 - 9 są poprzedzone cyfra 0). 
 
 
 
 
 


