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dyscypliny

(%udział)

Poziom

Profil

Foma
prowadzenia

EDUKACJATECHNICZNO-lNFOFIMATYCZNA

nauk inżynieryjno-technicznych
nauk ścisłych  i przyrodniczych
nauk społecznych

Inżynieria materiałowa 51 %

lnfomatyka  12%
Automatyka, elektronika i elektrotechnika 9%
lnformatyka techniczna i telekomunikacja 9%
lnżynieria mechaniczna 8%

Matematyka4o/o
lnżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 3%
Nauki o zarzadzaniu  i jakości     2%
Ekonomia i finanse 1 °/o
Nauki prawne 1%

pierwszy

ogólnoakademicki

studia niestacjonarne

__1

Specjalizacja

Studenci po 1  roku dokonują wyboru jednej ze specjalności:

-technika z informatyką
- infomatyka stosowana w technice
- inżynieria materiatowa 1  komputerowe wspomaganie procesów produkcji

Warunkiem  uruchomienia specjalności jest zgtoszenie się co najmniej  15 osób.
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Punkty ECTS 210

Czas realizacji 3,5 roku (7 semestrów)

Uzyskiwanytytułzawodowy
inźynier

Warunkiprzyjęcianastudia1

Kryterium kwalifikacji obowiązujące kandydatów:
- nowa matura:  Srednia wyników egzaminu  maturalnego z matematyki,  fizyki,  chemii  lub  informatyki

z wagą 100°/o. z pozostatych z wagą 50%.  Przy tym poziom podstawowy xl  lub rozszerzony xl ,5.

-stara matura:  Średnia wyników egzaminu  dojrzałości:  matematyka, fizyka, chemia lub informatyka
z wagą  100%,  pozostałe z wagą 50% (cześć pisemna i cześć ustna).

Laureaci   i   finaliści   stopnia   centralnego   olimpiad   z   przedmiotów   z   obszaru   nauk   ścisłych   lub
technicznych otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji.

Efekty uczenia się

Naz`^/a kierunku studiów: Edukacja techniczno-informatyczna
Stopień studiów :1

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Symbolefektukierunkowego
Kierunkowe efekty uczenia si

Odniesienie
do   efektów   uczenia   się   zgodnych
z Polską F]amą Kwalifikacji

Symbolcharakterystykuniwersalnych1stopnia'
Symbolcharakterystyk        11stopnia2

WIEDZA

KW01

m a           podstawową          wi ed zę

P6UW P6S_WG (T)z  zakresu  dyscyplin  niezbędnych
do  rozwiązywania  podstawowych P6S_WG (S)
zadań  i problemów inżynierskich

KW02 posiada      podstawową      wiedzę P6UW P6S  WG
z zakresu  inżvnierii  materiałowei

KW03

zna      podstawowe      zagadnienia

P6UW P6S  WGdotyczące   inżynierii   wytwarzania
oraz            różnych           technologii
wvtwarzania

KW04 posiada ogólną wiedzę dotyczącą P6UW P6S  WG
różnvch metod badań materiałów

KW05

posiada      podstawową      wiedzę
P6UW P6S  WGz  zakresu  mechaniki  technicznej,

wytrzym ałości                  mate riałów,
konstrukcii  i eksploatacii  maszvn

KW06

posiada      podstawową      wiedzę

P6UW P6S  WG

z              zakresu               i nfo rm atyki
i       systemów       informatycznych,
programowania       i       programów

-
użytkowych ,            ko m pute rowego
wspomaqania          w          technice
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i            nowoczesnych            tech n i k
informatvcznvch

KW07
ma       uporządkowaną       wiedzę

P6UW P6S_WGw zakresie  sieci  komputerowych  i
aplikacii sieciowych

KWO8
posiada ogólną wiedzę  z zakresu

P6UW P6S_WGelektrotechniki          i          elektroniki,
automatyki  i robotyki

KWO9
posiada      podstawową      wiedzę

P6UW P6S  WGz          zakresu          termodynamiki
technicznei

KW10
zna          podstawowe          m etody

P6UW P6S  WGi  techniki  służące  rozwiązywaniu
prostvch zadań inżvnierskich

KW11
zna          podstawowe          m etody

P6UW P6S  WGi      techniki      ilustracji      rozwiązań
zadań inżynierskich

KW12
m a           podstawową          wi edzę

P6UW P6S  WGw          obsza rze          za rząd zan ia
środowiskiem

KW13
m a           podstawową          wi edzę

P6UW P6S  WGdotyczącą produkcji oraz utylizacji
maszvn i urządzeń

KW14

ma    wiedzę    na    temat    doboru

P6UW P6S_WG
narzędzi       i       materiałów      oraz
oprogramowania  komputerowego
w           rozwi ązywan i u            zadań
inżvnierskich

KW15

zna    zasady    organizacji    pracy,

P6UW P6S  WG
zarządzania   a   także    podstawy
ergonomii,               bezpieczeństwa
i  higieny pracy w róźnych formach
aktvwności

KW16
rozumie      podstawowe      procesy

P6UW PS6  WKekonomiczne i  zasady sterowanianimi

KW17
posiada    wiedzę    niezbędną    do

P6UW PS6_WK (T)PS6_WK(S)
tworzenia               i               rozwijania
indywidualnei  przedsiebiorczości

KW18
zna  zagadnienia  dotyczące  praw

P6UW
PS6_WK (T)PS6_WK(S)

autorskich    i    ochrony    własności
intelektualnei

KW19

ma   ogólną   wiedzę   w   zakresie

P6UW :8§:W8(Ę)
nauk    ścisłych     i    przyrodniczych

pozywaj ącą                       zrozu m i eć
podstawowe   zjawiska   i   procesy
zachodzace w materiałach

KW20
posiada      podstawową      wiedzę

P6UW P6S  WGdotyczącą  struktury  i  właściwości
materiałów

KW21
ma      podstawową      wiedzę      o

P6UW P6S  WGbudowie   materiałów  na  poziome
atomowym

KW22 Dosiada oaólną wiedze dotvcząca P6UW P6S  WG
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wykorzystania      oprogramowania
CAD    i    CAX    do    projektowania
konstrukcji       z       powiązaniu       z
doborem materiałów

KW23 zna zasady doboru materiałów dospecialnychzastosowań P6UW P6S  WG

KW24
posiada ogólna wiedzę dotyczącą

P6UW P6S  WGwłaści wości         i         zastosowan i a
materiałów      dla      energetyki       i
elektroniki
UMIEJETNOscl

KU01

posiada                               umiejętności

P6UU PS6   UW
wykorzystan ia                         wiedzy
interdyscyplinarnej                             w
rozwi ązywan i u                 p rob l e m ów
inżynierskich

KU02

potrafi    wykorzystać    technologię

P6UU PS6   UWinformacyjną w różnych aspektach-
pracy     oraz     w     rozwiązywaniu

_ _
problemów inżvnierskich

KU03

potraf i         wykonywać          rysu n ki

P6UU PS6   UW

tech n i czn e            i            posłu g iwać
się   nimi   oraz  wykorzystuje  je  w
procesach modelownia konstrukcjj
z          uwzględnieniem          doboru
materiałów

KU04
posługuje           się           technikami

P6UU PS6   UWmultimedialnymi       do       realizacji
zadań technicznych

KU05

umie             dokonać             pomiaru

P6UU
PS6_uW (T)

podstawowych                      wi el kośc i
fizycznych,    analizować   zjawiska
fizyczne       i       chemiczne       oraz
rozwiązywać       zagadnienia       w PS6_UW (S)
oparciu  o  prawa  fizyki  i  chemii  w
technice      w      szczególności      w
inżynierii  materiałowei

KU06

potrafi opisać zjawiska za pomocą

P6UU
PS6   UWps6:UW (Ś)        `T'formuł    matematycznych,    potrafi

wykorzystać                             m od e l e
matematyczn e         w         i nzyn i ern
materiałowei

KU07

potrafi        analizować       istniejące

P6UU
PS6   UW

rozwiązan ia                     tech n i czn e ,
w           szczególności:           budowy
maszyny    i    urządzeń,     procesy
wytwa rzan i a ,                          p rocesy
technoloqiczne

KUO8

rozwiązuje        proste        problemy

P6UU PS6   UW
inżynierskie              w              oparciu
o         posiadaną        wi edzę         w
szczegól ności          w          zakresi e
inżvnierii materiałowei
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KUO9
dobiera  materiały  do  zastosowań

P6UU PS6  UWtechnicznych    uwzględniając    ichstruktureiwłasności

KU10

projektuje,       dokonuje      obliczeń

P6UU PS6   UW

wytrzymałościowych
i       graficznego       przedstawianja
ele m entów                              m aszyn
i          u kład ów          mechan i czn ych
z zastosowaniem komputerowego
wspomaqania

KU11

wyko rzystuj e                           m etody
P6UU

PS6   UWkomputerowego        wspomagania
w technice

KU12
wyko rzyst uj e                       p rog ramy

P6UU PS6_UWnarzędziowe, tworzy bazy danych
oraz potrafi programować

KU13
pot rafi          zarządzać          s i eciam i

P6UU PS6  UWkomputerowymi,                obsługuje
aplikacie sieciowe

Kul4 potrafi tworzyć strony WWW P6UU PS6  UW

KU15

potrafi  projektować  proste  układy

P6UU PS6  uWelektroniczne
i   elektryczne,   układy   automatyki
oraz Droste robotv

KU16

potrafi         dostrzeg ać         aspekty

P6UU
PS6_UW (T)PS6_uW(S)pozatechnicznewprowadzonej        działalności

inżvnierskiej

KU17
potrafi        postępować        zgodnie

P6UU PS6   UWz       zasadami       bezpieczeństwa
i higienv pracv

KU18
potrat i                          wyko rzystywać

P6UU PS6   UWw   praktyce   inżynierskiej   zasady
przedsiebiorczości

Kul9
posiada   umiejętność   planowania

P6UU PS6  UOswojej pracy oraz pracy w zespole
Droiektowvm

KU20

pot rafi                                przyg otować

P6UU PS6   UK
udokumentowane       opracowanie
problemu inżynierskiego, zarówno
w                  języku                   polskim,
iak i obcvm

KU21

potrafi  przygotować  i  przedstawić

P6UU PS6   UK(również       w       języku       obcym)
p reze ntacj ę                                ustną
z zakresu studiowanego kierunku

KU22

zna    język    obcy    na    poziomie

P6UU PS6  UK

biegłości         82         Europejskiego
Systemu        Opjsu        Kształcenia
Językowego    z    uwzględnieniem
nomenklatury technicznej, głównie
z zakresu  inżynierii  materiałowej  i
informatvki
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K_U23

potrafi    samodzielnie    poszerzać

P6UU PS6  uU

swoją      wiedzę,      wykorzystując
literaturę  fachową  i  bazy  danych
(również       w       języku       obcym)
w         powiązaniu         z         innymi
dziedzinami  nauki
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KKO1

krytycznie   ocenia   poziom   swoiei

P6UK P6S  KK

wiedzy    i    umiejętności,     rozumie

potrzebę  uczenia  się  przez  całe
życie      i      śledzenia      bieżących
osiągnięć     w     technice,      potrafi
inspirować  i  organizować  proces
uczenia sie innych osób

KK02
działa    w    sposób    profesjonalny

P6UK P6S   KF]i       przestrzega       zasad       etyki
zawodowei

KK03

uwzględnia  aspekty  ekologiczne  i

P6UK P6S   KOochrony   środowiska   naturalnego
w     podejmowanych     działaniach
technicznych

KK04
wykazuj e                         kreatywność ,

P6UK P6S   KOp rzedsiębiorczość                         o raz
konsekwencie w realizacii zadań

KK05

ma   świadomość    roli    społecznej

P6UK P6S  KO

absolwenta                             ki eru n ku
technicznego,    rozumie    potrzebę
fomułowania
i    przekazywania    społeczeństwu
informacji     i     opinii     dotyczących
osiągnięć      techniki,       podejmuje
działania,    aby    przekazać    takie
informacje w sposób powszechnie
zrozumiały

Absolwent  kierunku  Edukacja Techniczno-lnformatyczna  (studia  1  stopnia)
ma  wiedzę  z  dziedziny  nauk  inżynieryjno-technicznych  w  szczególności
w zakresie dyscypliny lnżynieria materiałowa oraz dodatkowo z dyscyplin:
Automatyka,     elektronika     j     elektrotechnika,     lnformatyka     techniczna
i telekomunikacja  oraz  lnżynieria  mechaniczna.   Ponadto  posiada  ogólną
wiedzę   z   dziedzin   nauk   ścisłych   i   przyrodniczych   oraz   społecznych.
Posiada  umiejętności  pozwalające  na  rozwiązywanie  prostych  problemów
inżynierskich z wyżej wymienionych  dyscyplin.
Absolwent  kierunku   Edukacja  Techniczno-lnformatyczna  po   ukończeniu
specjalności    nauczycielskiej    posiada    wiedzę    z    zakresu    psychologii,
pedagogiki oraz dydaktyk szczegótowych.
Zna język  obcy  na  poziomie  biegłości  82  Europejskiego  Systemu  Opisu
Kształcenia  Językowego   Fłady  Europy  z  uwzględnieniem   nomenklatury
technicznej.  Ponadto  jest  przedsiębiorczy  i  kreatywny,  rozumje  potrzebę
ciągłego   podnoszenia   kompetencji   zawodowych,  jest  przygotowany  donłęJ
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pracy.  Uwzględnia  aspekty zagadnień  inżynierii  materiałowej,  automatyki,
elektroniki,    elektrotechniki,    informatyki   oraz   inżynierii    mechanicznej   w
podejmowanych   działaniach   technicznych   w   powiązaniu   z   czynnikami
ekonomicznymi.  Działa  w sposób  profesjonalny  i  przestrzega  zasad  etyki ,
zawodowej.

Uzyskiwanekwalifikacjeorazuprawnieniaawodowe

Uzyskane   wykształcenie   daje   przygotowanie   do   prowadzenia   własnej
działalności     gospodarczej,     do     pracy     w     jednostkach     naukowych,
przedsiębiorstwach        przemysłowych,        administracji        gospodarczei,
samorządowej i państwowej , zapleczu badawczo -rozwojowym przemysłu.
Absolwenci     wszystkich     specjalności     kierunku     edukacja    technjczno-
informatyczna uzyskują tytuł zawodowy jnżyniera.

DOstęp Absolwent jest  przygotowany  do  podjęcia  studiów  drugiego  stopnia  oraz
do dalszych1studiów podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Jednostka  dydaktyczno-badawcza  prowadząca
studia

lnstytut Nauk Technicznych
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