Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Inżynier lub inny równorzędny

Inżynier

1.2. Kierunek studiów

Inżynieria kosmiczna

Space Engineering

1.3. Specjalność

Konstrukcje i materiały; Systemy i sterowanie;

Constructions and Materials; Systems and
Controls;

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Politechnika Łódzka

Lodz University of Technology

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Mechaniczny

Faculty of Mechanical Engineering

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

0716: Pojazdy samochodowe, statki i samoloty, 0716: Motor vehicles, ships and aircraft,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

210

210

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Studia mają charakter interdyscyplinarny i
The study program is interdisciplinary in nature
obejmują ogólne zagadnienia z różnych dziedzin and includes general issues in a variety of
inżynierii, ze szczególnym uwzględnieniem
engineering disciplines, with a focus on materials
inżynierii materiałów oraz automatyzacji maszyn engineering and machine and process
i procesów, w zastosowaniach do urządzeń i
automation, in applications to space devices and
obiektów kosmicznych. Absolwent posiada
objects. The graduate has a theoretical
podbudowę teoretyczną z zakresu nauk
knowledge in basic sciences (physics,
podstawowych (fizyki, matematyki, chemii, nauki mathematics, chemistry, materials science) and
o materiałach) oraz ogólne umiejętności
general engineering skills in computer graphics,
inżynierskie w zakresie grafiki komputerowej,
mechanics, fluid mechanics, automation,
mechaniki, mechaniki płynów, automatyki,
electrical engineering, electronics and the use of
elektrotechniki, elektroniki i posługiwania się
advanced engineering software. Based on the
zaawansowanym oprogramowaniem
specification, he can design simple mechanical
inżynierskim. Potrafi zaprojektować, w oparciu o components and systems, electronic and
specyfikację, proste elementy i układy
automatic control systems and compile technical
mechaniczne, elektroniczne i układy
documentation. He selects materials from the
automatycznej regulacji, oraz sporządzić
point of view of functionality and durability of the
dokumentację techniczną. Dobiera materiały z designed devices. He plans and performs
punktu widzenia funkcjonalności i wytrzymałości experiments, analyses and interprets results and
projektowanych urządzeń. Planuje i wykonuje
draws conclusions. He is able to simulate
eksperymenty, analizuje i interpretuje wyniki oraz computer behaviour of materials and objects in
wyciąga wnioski. Potrafi dokonywać symulacji conditions typical for space, with particular
komputerowych zachowania się materiałów i
emphasis on thermal, strength and radiation
obiektów w warunkach typowych dla przestrzeni loads. The student is able to work effectively in
kosmicznej, ze szczególnym uwzględnieniem
interdisciplinary teams as a member or a leader,
obciążeń termicznych, wytrzymałościowych i
communicate with specialists from various
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

promieniowania. Potrafi efektywnie pracować w
interdyscyplinarnych zespołach w charakterze
członka lub lidera, komunikować się ze
specjalistami z różnych dziedzin inżynierskich,
również w języku obcym. Jest gotów do
ponoszenia odpowiedzialności za powierzone
zadania.
Absolwenci mogą być zatrudniani w
przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych,
badawczo-rozwojowych i konsultingowych
związanych z sektorem kosmicznym, a także w
innych gałęziach przemysłu wprowadzających
nowe, innowacyjne technologie takich jak,
przemysł maszynowy, przetwórczy, chemiczny,
włókienniczy i energetyka. Mogą pracować na
stanowiskach konstruktorów, technologów,
automatyków, konsultantów, projektantów. Są
przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych
zespołach, w tym międzynarodowych.
W procesie dydaktycznym wykorzystywane są
metody projektowe (Problem Based Learning
oraz Design Thinking) do rozwiązywania
problemów badawczych.

engineering fields, including in foreign
languages. He is ready to take responsibility for
the tasks entrusted to him.

Graduates may be employed in companies,
research, development and consulting units
related to the space sector, as well as in other
branches of industry implementing new,
innovative technologies, such as engineering,
processing, chemical, textile and energy
industries. They can work in positions of
constructors, technologists, automation
specialists, consultants and designers. They are
prepared to work in interdisciplinary teams,
including international ones.
The didactic process uses project methods
(Problem Based Learning and Design Thinking)
to solve research problems.

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
-

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
-

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji

-

-

6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

-

-

6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia sięzdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

-

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Obowiązkowa 4-tygodniowa praktyka
programu studiów istotnych ze względu na ogólnomechaniczna oraz obowiązkowa min.
kompetencje absolwenta
4-tygodniowa praktyka specjalistyczna.

Obligatory 4-week general mechanical
traineeship and obligatory minimum 4-week
specialist traineeship.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów Graduates are prepared to undertake seconddrugiego stopnia na kierunkach pokrewnych.
cycle study program in related fields.

7.4. Pozostałe uwagi

Nabór na kierunek prowadzono w latach
2015-2018.

The recruitment procedure was conducted in the
years 2015-2018.
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