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Sludenci po piewszym semestrze dokonują wyboru jednej ze §pecjalności:
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- informatyka stosowana w technice
- technologie intemetowe i multimedialne
- mechatronika

Warunkiem uruchomienka specjalności jest zgłoszenie się co nąimnięj  15 osób.

2-letnie (4 semestry)
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Efekty uczenia się

Nazwa kierunku studiów:  Edukacja Technlczno -Informatyczna
Stopień studiów:  ii

Profi l kjształcenia : ogólnoakademicki

Symbolefektu
Kiemnkowe efekty uczenia się

Odniesienie
do efektów kształcenia zgodnych
z Polską Ramą Kwalifikacii

Symbolcharakterystykuniwersalnych 1stopnia
Symbol

kierunkowego charakterystyk 11stopnia

WIEDZA

KW01
ma rozszerzoną wiedzę z zakresu problemów

P7UW P7S  WGwspółczesnej  techniki w szczególności z
inżynierii materiałowei

KW02 posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z P7UW P7S  WGzakresu inżynierii materiałowej

KW03
ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych

P7UW P7S  WGzagadnień inżynierii wytwarzania i rożnych
technoloj:ii wytwarzania

KW04 posiada szczegółową wiedzę dotyczącą różnych P7UW P7S  WG
metod badań materiałów

KW05
posiada poszerzoną wiedzę z zakresu mechaniki,

P7UW P7S  WGkonstmkcji i eksploatacji maszyn oraz
wytrzymałości materiałów

KW06

posiada szczegółową i ugruntowaną wiedzę z

P7UW P7S  WG
zakresu informatyki i systemów
infomatycznych, programowania i programów
użytkowych, komputerowego wspomagania w
technice i nowoczesnych techrik
infomatycznych

KW07
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu

P7UW P7S  WGelektrotechniki i eLektron]ki, automatyzacj i i
robotyzaci i procesów technoloricznych

KWO8 posiada szczegółową wiedzę z zakresu P7UW P7S  WGmechatroniki i optoelektroniki

KWO9
zna zaawansowane narzędzia komputerowe

P7UW P7S  WGwspieraj ące projektowanie materiałów
medialnych

KW10
ma wiedzę dotyczącą produkcji oraz utylizacji P7UW P7S  WG
maszyn i urządzeń

KWll zna zaawansowane metody i techniki służące P7UW P7S  WG
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rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich

KW12

ma poszerzoną wiedzę na temat doboru narzędzi i

P7UW P7S  WGmateriałów oraz oprogramowania
komputerowego w rozwiązywaniu zadań
inżynierskich

KW13
Zna zasady projektowania i wykonywania

P7UW P7S  WGprofesj onalnej dokumentacj i naukowo-
technicznei

KW14
zna zasady organizacj i pracy, zarządzania

P7UW P7S  WKprodukcją, usługami i personelem oraz tworzenia
i rozwij ania indywidualnei  przedsiębiorczości

KW15 zna zagadnienia dotyczące praw autorskich i P7UW P7S  WK
ochrony własności intelektual nei

KW16 ma poszerzoną wiedzę dotyczącą budowy, P7UW P7S  WG
właściwości i wytwarzania materiałów

KW17
ma podstawową wiedzę z zakresu oszczędzania P7UW P7S  WG- energii - _

UMIEJETNOŚCI

KU01
potrafi korzystać z liŁeratury fachowej i baz

P7UU P7S  UWdanych (również w języku obcym), umie
wyciągać wnioski oraz fomułować i uzasadniać
opinie

KU02 potrafi korzystać z technik teleinformatycznych P7UU P7S  UW

KU03

potrafi przygotować udokumentowane

P7UU P7S  UW
opracowania i raportować problemy inżynierskie
zarówno w języku polskim jak i obcym

przedstawiające wyniki własnych badań
naukowych

KU04
potrafi przygotować i przedstawic' (również w

P7UU P7S  UWjęzyku obcym) prezentację ustną z zakresu
studiowanej=o zagadnienia technicznego

KU05 potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę P7UU P7S  UU

KU06 posługuje się technikami multimedialnymi do P7UU P7S  UWrealizacj i zadań technicznych

KU07
posiada umiejętność planowania i

P7UU P7S  UOprzeprowadzania eksperymentu, interpretacj i
uzvskanych wyników i formułowania wniosków

KUO8

potrafi analizować istniej ące zaawansowane

P7UU P7S  UWrozwiązania techniczne,  w szczególności :
budowę maszyn i urządzeń, procesy
wytwarzania, procesy technologiczne

KUO9 potrafi zaproponować ulepszenia istniej ących P7UU P7S  UW
rozwiązań technicznych

KUlo potrafi dokonać identyfikacji i specyfikacj i P7UU P7S  UW
złożonych zadań inżynierskich

KU11
rozwiązuj e złożone problemy inżynierskie w P7UU P7S  UW
oparciu o posiadaną wiedzę

KU12
dobiera materiały do zastosowań technicznych P7UU P7S  UW
uwzględniając ich strukturę i własności

KU13

projektuje, dokonuje obliczeń

P7UU P7S  UW
wytrzymałościowych i graficznego

przedstawiania elementów maszyn i układów
mechanicznych z zastosowaniem komputerowego
wspomagania
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KU14
wykorzystuje zaawansowane metody

P7UU P7S  UWkomputerowego wspomagania w technice w
szczególności w inżynierii materiałowei

KU15
wykorzystuj e zawansowane programy

P7UU P7S  UWnarzędziowe, tworzy bazy danych oraz potrafi
pisać programy komiJuterowe

KU16 potrafi zarządzać sieciami komputerowymi, P7UU PS7  UW
obsługuje zaawansowane aplikacje sieciowe

KU17
potrafi projektować złożone układy elektroniczne

P7UU P7S  UWi elektryczne, układy automatyki oraz roboty i
uządzenia mechatroniczne

KU18 potrafi formułować hipotezy związane z P7UU P7S  UW
problemami inżynierskimi i badawczymi

KU19
potrafi ocenić przydatność nowych osiągnięc'

P7UU P7S  UWtechniki i nowych technologii w zakresie
inżynierii materiałowej , infomatyki, automatyki i
inżymerii mechanicznei

KU20
potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne w

P7UU P7S  UWprowadzonej działalności inżynierskiej oraz
integrować wiedzę z różnych dziedzin

KU21
stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa i P7UU P7S  UWhigieny pracy -

KU22 potrafi kierować zespołem badawczym P7UU P7S  UO

KK23

posługuje się językiem obcym w stopniu

P7UU P7S  UK
wystarczaj ącym do czytania litera[ury fachowej
w szczególności w zakresie inżynierii
materiałowej i porozumiewania się w sprawach
zawodowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KK01 rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu P7UK P7S  KK
problemów technicznych

KK02
upowszechnia wzory właściwego postępowania

P7UK P7S  KKw środowisku pracy, inicjuje działalność na rzecz
środowiska społecznego

KK03 rozwija swój dorobek zawodowy, dba o etos P7UK P7S  KRzawodu -
KK04 działa w sposób odpowiedzialny i przestrzega P7UK P7S  KOzasad etyki zawodowej

KK05 jest przedsiębiorczy i kreatywny P7UK P7S  KO

KK06
rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu

P7UK P7S  KOinformacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki
i innych aspektów działalności inżynierskiei

Sylwetka
absolwenta

Absolwent     kierunku     Edukacja     Techniczno-lnformatyczna     (studia     11     stopnia)     ma
poszerzoną   wiedzę   z   dziedziny   nauk   inżynieryjno-technicznych   w   szczególności   w
zakresie   dyscypliny   lnżynierii   materiałowej   oraz   dodatkowo   z   dyscyplin:   Automatyka,
elektronika  i  elektrotechnika,   lnformatyka  techniczna  i  telekomunikacja  oraz  lnżynieria
mechaniczna.  Posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów
inżynierskich z wyżej wymienionych dyscyplin.

Zna  język  obcy  na  poziomie  bjegłości   82+   Europejskiego  Systemu  Opisu   Kształcenia
Językowego   F]ady   Europy   z   uwzględnieniem   nomenklatury  technicznej.   Ponadto  jest
przedsiębiorczy    i    kreatywny,    rozumie    potrzebę    ciągłego    podnoszenia    kompetencji
zawodowych,   jest   przygotowany   do   pracy   w   zespole,   szybko   przystosowuje   się   do
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Jednostka  dydaktyczno-badawcza  prowadząca
studia lnstytut Nauk Technicznych
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