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EDUKACJATECHNICZNO-INFOF`MATYCZNA

nauk inżynieryjno-technicznych
nauk ścisłych i przyrodniczych
nauk społecznych

lnżynieria materiałowa 51 %

Informatyka techniczna i telekomunikacja 25%
Automatyka, elektronika i elektrotechnika 9°/o
lnżynieria mechaniczna 5%
lnformatyka  4o/o

Nauki o komunikacji spotecznej  i mediach 4°/o
Nauki o zarzadzaniu i jakości    2%

ogólnoakademicki

studia niestacjonarne
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Efekty uczenia się

Nazwa kierunku studiów:  Edukacja Techniczno -Informatyana
Stopień studlów: ii

l)rofil kształcenla: ogólnoakademicki

Symbolefektu
Kierunkowe 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  WG- zakresu inżynierii materiałowej -

KW03
ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych

P7UW P7S  WGzagadnień inżynierii wytwarzania i rożnych
technologii wytwarzania

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

KW05
posiada poszerzoną w]edzę z zakresu mechaniki,

P7UW P7S  WGkonstrukcji i eksploatacji maszyn oraz
wytrzymałości materiałów

KW06

posiada szczegółową i ugruntowaną wiedzę z

P7UW P7S  WG
zakresu informatyki i systemów
informatycznych, programowania i programów- użytkowych, komputerowego wspomagania w _
technice i nowoczesnych technik
infomaŁycznych

KW07
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu

P7UW P7S  WGeLektrotechriki i elektroniki, automatyzacj i i
robotyzaci i procesów technoloricznych

KWO8 posiada szczegółową wiedzę z zakresu P7UW P7S  WG- mechaŁroniki i oi)toelektroniki

KWO9
zna zaawansowane narzędzia komputerowe

P7UW P7S  WGwspieraj ące projektowanie materiałów
medialnych
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KW10 ma wiedzę dotyczącą produkcji oraz utylizacji P7UW P7S  WG- maszyn i urządzeń -
KW11

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

KW12

ma poszerzoną wiedzę na temat doboru narzędzi i

P7UW P7S  WGmateriałów Oraz Oprogramowanla
komputerowego w rozwiązywaniu zadań - -
inzvnierskich

KW13
Zna zasady projektowania i wykonywania

P7UW P7S  WGprofesjonalnej dokumentacj i naukowo-
technicznei

KW14
zna zasady organizacji pracy, zarządzania

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

KW15
zna zagadnienia dotyczące praw autorskich i P7UW P7S  WK- ochrony własności intelektualnei -

KW16 ma poszerzoną wiedzę dotyczącą budowy, P7UW P7S  WG- właściwości i wytwarzania materiałów -
KW17

ma podstawową wiedzę z zakresu oszczędzania P7UW P7S  WG- energii

UMIEJĘTNOŚCI

KU01

potrafi korzystac' z literatury fachowej i baz

P7UU P7S  UWdanych (również w języku obcym), umie- wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniac'opinie -

KU02 potrafi korzystać z technik teleinfomatycznych P7UU P7S  UW

KU03

potrafi przygotować udokumentowane

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

przedstawiaj ące wyniki własnych badań
naukowych

KU04
potrafi przygotować i przedstawic' (również w

P7UU P7S  UWjęzyku obcym) prezentację usŁną z zakresu
studiowanego zagadnienia technicznego

KU05 potrafi samodzielnie poszerzać swoj ą wiedzę P7UU P7S  UU

KU06 posługuje się technikami multimedialnymi do P7UU P7S  UW- realizacj i zadań technicznych _

KU07
posiada umiejętnośó planowania i

P7UU P7S  UOprzeprowadzania eksperymentu, interpretacj i
uzyskanych wyników i formułowama wniosków

KUO8

potrafi analizować istniej ące zaawansowane

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

KUO9 potrafi zaproponowac' ulepszenia istniej ących P7UU P7S  UW
rozwiązań technicznych

KU10 potrafi dokonać identyfikacji i specyfikacji P7UU P7S  UW
złożonych zadań inżynierskich

KU11
rozwiązuje 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  UWwytrzymałościowych i graficznego
przedstawiania elementów maszyn i układów
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mechanicznych z zastosowaniem komputerowego
wspomagania

KU14
wykorzystuj e zaawansowane metody

P7UU P7S  UWkomputerowego wspomagania w technice w
szczej:ólności w inżynierii materiałowei

KU15
wykorzystuj e zawansowane programy

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

KU16 potrafi zarządzać sieciami komputerowymi, P7UU PS7  UW
obsługuj e zaawansowane aplikacj e sieciowe

KU17
potrafi proj ektować złożone układy elektroniczne

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

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

KU19

potrafi ocenić przydatność nowych osiągmęć

P7UU P7S  UWtechniki i nowych technologii w zakresie
inżynierii materiałowej , informatyki, automatyki i
inżynierii 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  UW- higieny pracy - -

KU22 potrafi kierować ze społem badawczym P7UU P7S  UO

KK23

posługuje się językiem obcym w stopniu

P7UU P7S  UK
wystarczaj ącym do czytania literatury fachowej
w szczególności w zakresie inżymeni
materiałowej i porozumiewama się w sprawach
zawodowvch
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KK01
rozumie znaczeme 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  KR
zawodu

KK04 działa w sposób odpowiedzialny i przestrzega P7UK P7S  KO
zasad 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)     mal
poszerzoną   wiedzę   z   dziedziny   nauk   inżynieryjno-technicznych   w   szczególności   wi
zakresie   dyscypliny   lnżynierii   materiałowej   oraz   dodatkowo   z   dyscyplin:   Automatyka, :

:::thr:::::n:.eieokst,r:i:C::'re:ęt:nof::rpa:źŁaa,:;:::'::nraoz'wt,Ę'ze#TnY:'źł:Cź:n;::Zpł:3YenLe:':i
inżynierskich z wyżej wymienionych dyscyplin ..,.,

Tlcr\^\,-,\,,\,,\*,\,\J, |,\,\,.\^`.`^  '` .--- Y  --_'`' --_ r--_g-g```', r-,-` `-`-g'' ' ---,- '-t,'''
Zna  język  obcy  na  poziomie  biegłości   82+  Europejskiego  Systemu  Opisu   Kształcenia
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Uzyskiwane
kwalifikacje

oraz uprawnienia
zawodowe

DOstęp
do dalszych

studiów

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
zmieniającego    się    rynku    pracy.    Uwzględnia    złożone    aspekty   zagadnień    inżynierii
materiałowej,   automatyki,   informatyki   oraz   inżynierii   mechanicznej   w   podejmowanych
działaniach   technicznych   biorąc   pod   uwagę   wymagania   rynkowe.   Działa   w   sposób
profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej.

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych,
administracji gospodarczej, zapleczu badawczo -rozwojowym przemysłu.
^bodwoncl opoo|atnośd nauozycLo+okjoj obTmujq przygotowan!o do zajmowanLS
otano\nriol{a nciuozyoloLa toorotyoznoj  1 prtiktycznoj  nouk] znwodu w bronżowyoh ezkotao

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
oraz podnoszenia kwalifikacji  na studiach  podyplomowych.

J ednostka dydaktyczno-badawcza prowadząca
studia

lnstytut Nauk Technicznych
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