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Załącznik nr 9d do Regulaminu rekrutacji oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

 
 
 
 

……………………………………………………… 
pieczęć Uczelni 

PROGRAM STAŻU 
 

A. wyciąg z efektów kształcenia dla kierunku – EKOENERGETYKA, II stopień (MGR) 
 

WIEDZA ZAWODOWA (WZ) 

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematycznych i pokrewnych stosowaną do rozwiązywania zadań z zakresu ekoenergetyki  

Ma zaawansowaną wiedzę prawno-ekonomiczną z zakresu ochrony ekosystemów, działalności gospodarczej, prawa wodnego oraz 
doradztwa zawodowego i ochrony intelektualnej i przemysłowe 

Zna zasady rozwiązywania zadań projektowych złożonych systemów technicznych 

Zna wymagania stawiane urządzeniom automatyzacji oraz opisuje ich podział funkcjonalny oraz zasadę działania 

Zna budowę i funkcjonalność prezentowanych systemów mechatronicznych i ich elementów 

Zna zakres, funkcje oraz metody wspomagające zarządzanie jakością oraz obszary ich zastosowania 

Ma ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania różnych form działalności gospodarczej 

Posiada wiedzę o typach systemów informatycznych, metodach określania wymagań funkcjonalnych dla zamawianego oprogramowania 
oraz o metodach analizowania problemu systemu informatycznego 

Zna i charakteryzuje zagadnienia: pływów, prądów morskich oraz energii potencjalnej wód, również gruntowych, a także procesów 
eolicznych z uwagi na możliwości pozyskiwania energii odnawialnej 

Wykazuje się znajomością uzysku i odzysku paliwa w różnych technologiach 

Zna zasady działania i zjawiska wykorzystywane w solarnych, fotowoltaicznych i hybrydowych systemach pozyskiwania, przetwarzania 
i magazynowania energii 

Ma pogłębioną wiedzę pozwalającą identyfikować i definiować zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dokonywać analizy działania 
czynników mających wpływ na funkcjonowanie biosystemów 

Ma wiedzę z zakresu metod wnioskowania pewnego oraz wnioskowania niededukcyjnego oraz zna ich miejsce w procesie poznawania 

Ma wiedzę z zakresu tworzenia i metod weryfikacji UMIEJĘTNOŚCI 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (UZ) 

Potrafi przeprowadzać wnioskowanie na podstawie analizy eksperymentalnych i symulacyjnych metod badawczych oraz dokonywać syntezy 
rozwiązań 

Posiada umiejętność wyszukiwania i stosowania w praktyce odpowiednich aktów prawnych związanych z ekoenergetyką, OZE oraz 
organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem 

Przeprowadza analizę budowy i działania wybranych rozwiązań konstrukcji mechatronicznych stosowanych w ekoenergetyce 

Wykorzystuje narzędzia CAD do projektowania prostych systemów technicznych 

Potrafi użytkować zaawansowane systemy informatyczne stosowane w wytwarzaniu energii pochodzącej z rolnictwa i odpadów 
pozarolniczych 

Ocenia podatność procesów i systemów na automatyzację 

Potrafi omówić ekologiczne skutki intensyfikacji produkcji rolniczej, w tym wynikające z upraw tzw. Roślin energetycznych 

Umie dokonać analizy formalnej poprawności wykonania prac doświadczalnych i ocenić ich przydatność dla praktyki rolniczej 

Posiada umiejętność czytania i interpretacji schematów instalacji wykorzystywanych w ekoenergetyce, w tym grzewczych, solarnych, turbin 
wodnych i fotowoltaicznych 

Dobiera i oblicza parametry techniczne i technologiczne systemów wymiany ciepła 

Potrafi zaprezentować rozwiązane zadanie, aktywnie uczestniczy w dyskusji merytorycznej, jest otwarty na argumenty innych, potrafi bronić 
swojego stanowiska 

Umie zbudować przykładowy model prostego systemu 

Potrafi zaprojektować systemy zarządzania jakością, stosując poznane metody 

Ma poszerzone umiejętności językowe z zakresu ekoenergetyki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Ma umiejętność przygotowania i przedstawienia w formie werbalnej i pozawerbalnej wyników swoich prac z zakresu treści opanowanych 
na kierunku ekoenergetyka 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS) 

Potrafi myśleć i działać kreatywnie jako jednostka oraz w zespole 

Ma świadomość potrzeby stałego dokształcania siebie i innych 

Potrafi organizować pracę grupy i/lub współpracować w zespole przy wykonywaniu zadania 

Określa cele i priorytety pracy grupy mając na uwadze wiedzę i zdolności jednostek 

Ma świadomość szeroko pojętej odpowiedzialności za dylematy związane z wykorzystaniem produktów roślinnych i zwierzęcych w produkcji 
energii 

Przy projektowaniu i eksploatacji systemów cechuje go holistyczne podejście do otaczającej rzeczywistości 

Może funkcjonować w środowisku społecznym i podejmować różne formy aktywności zawodowej 
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B. dane Stażysty/ki, Pracodawcy, Opiekuna stażu 

IMIĘ I NAZWISKO 
STAŻYSTY/KI …………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA PRACODAWCY 
…………………………………………………………………………………………………. 

MIEJSCE REALIZACJI 
STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (adres siedziby / oddziału instytucji lub przedsiębiorstwa) 

WYZNACZONY  
OPIEKUN STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko, stanowisko) 

DANE KONTAKTOWE 
OPIEKUNA STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
(telefon i adres e-mail) 

 
C. Informacje o stażu 

TERMIN REALIZACJI 
STAŻU1 

od: 
 

dd-mm-rrrr 

do: 
dd-mm-rrrr 

ROZKŁAD CZASU PRACY 

Planowane godziny pracy:  

Przewidywana liczba godzin stażu dziennie2:  

Dni tygodnia, w których realizowany jest staż:  

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN 
NA WYKONANIE STAŻU 

360 godzin 

NAZWA STANOWISKA  

ZAKRES CZYNNOŚCI 
WYKONYWANYCH 
NA STAŻU 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

………………………………………………………………………………………….…....……

………………………………………………………………………………………….…....…… 

                                                 
1 realizacja stażu musi zawierać się w przedziale czasowym między 1 listopada 2018 r. a 31 października 2020 r., w każdym 

tygodniu trwania stażu należy zrealizować minimum 20 godzin zadań stażowych. 
2 maksymalnie 8 godzin dziennie; jeżeli specyfika stanowiska pracy wymaga, by stażysta/ka pracował/a więcej niż 8 godzin 
dziennie, bądź w weekendy, bądź w godzinach nocnych, należy uzasadnić taką potrzebę w Uwagach (pod podpisami).  
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Badania lekarskie (należy wskazać zakres badań tylko, jeśli są wymagane;  

informacja o zakresie badań na minimum 14 dni przed stażem): 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

WIEDZA ZAWODOWA 
WYMAGANA PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. WZ) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. UZ) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. KS) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...…

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

 
 
 
 

…………………………………………………… 

PODPIS  STAŻYSTY/KI 

…………………………………………………… 

PODPIS REALIZATORA STAŻU 

(PRACODAWCA) 

………………………………………………… 

PODPIS ORGANIZATORA STAŻU 

(UCZELNIA) 
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Miejsce na uwagi: 
 należy wypełnić jeśli: 
-pracodawca przewiduje nietypowy rozkład czasu pracy na stażu bądź ilość przepracowanych godzin dziennie większą niż 8; 
-pracodawca przewiduje wniesienie wkładu własnego rzeczowego do Projektu w formie materiałów zużywalnych, niezbędnych 
do realizacji zadań stażowych. 

 
 

 


