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PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH
ROZPOCZYNAIĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

kod programu studiów

Studia wyższe
na kierunku

Dziedzina/y

Dyscyplina
wiodąca

(o/oudział)

Pozostałe
dyscypliny

(%udział)

Poziom

Profil

Foma
prowadzenia

data zatwierdzenia przez Radę lnstytutu Nauk Technicznych

' 0 mu. zO'9

dr:Hmffi#up
pieczęć i podpis Dyrektora lnstytutu Nauk Technicznych

INSTYTUT  NAUK TECHNICZNYCH

EDUKACJATECHNICZNO-lNFOF}MATYCZNA

nauk inżynieryjno-technicznych
nauk ścisłych  i przyrodniczych
nauk społecznych

lnżynieria materiałowa 51 %

Automatyka,  elektronika i elekti.otechnika 17%
lnformatyka techniczna i telekomunikacja 9%
lnżynieria mechaniczna 8%
lnformatyka  6%

Nauki o zarzadzaniu  i jakości    4%
Nauki o komunikacji społecznej  i  mediach 5%

ogólnoakademicki

studia stacjonarne

Specj.alność/

Specjalizacja

Punkty ECTS

Czas realizacji

Studenci po pierwszym semestrze dokonują wyboru jednej ze specjalności:

- technika z informatyką (naiucz:yc.ielska)
• informatyka stosowana w technice
- technologie internetowe i multimedialne
- mechatronika

Warunkiem  uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej  15 osób.

Strona  1 z 5

1,5-roczne (3 semestry)



ROK AKADEMICKl  2019/2020

Uzyskiwanytytułzawodowy
magister inżynier

Warunki

Studia przewidziane dla absolwentów {
z dyscypliny wiodącej z dziedziny naw
przyrodniczych

przyjęcia Kryterium  kwalifikacji:  konkurs dyplom
na studia Wybór specjalności  nauczycielskiej mc

do wykonywania zawodu nauczyciela \
informatyki

Efekty uczenia się

studiów 1 stopnia z dyplomem  inżynjera kierunków
inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i

ożliwy tylko przez osoby posiadające uprawnienia
w szkole podstawowej z zakresu techniki i __J

Nazwa kierunku studiów:  Edukacja Technlczno -Informatyczna
Stopień §tudiów:  11

Profil kształcen ia : ogóliioakad emicki

Symbolefektu
Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie
do efektów kształcenia zgodnych
z Polską Ramą Kwalifikacii

Symbolcharakterystykuniwersalnych 1stopnia
Symbol

kierunkowego charakterystyk 11stopnla

WIEDZA

KW01
ma rozszerzoną wiedzę z zakresu problemów

P7UW P7S  WGwspółczesnej  techniki w szczególności z
inżynierii materiałowej

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
technolorii wytwarzania

KW04 posiada szczegółową wiedzę dotyczącą różnych P7UW P7S  WGmetod badań materiałów

KW05
posiada poszerzoną wiedzę 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
infomatycznych

KW07
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu

P7UW P7S  WGelektrotechniki i elektroniki, automatyzacj i i
robotyzaci i procesów technologicznych

KWO8 posiada szczegółową wiedzę z zakresu P7UW P7S  WG
mechatroniki i optoelektroniki

KWO9
zna zaawansowane narzędzia komputerowe

P7UW P7S  WGwspierające proj ektowame materiałów
medialnych

KW10
ma wiedzę dotyczącą produkcji oraz utylizacji P7UW P7S  WG- maszyn i urządzeń -
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KW11
zna zaawansowane metody i techniki służące P7UW P7S  WGrozwiązywaniu 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 dokumentacji naukowo-
technicznei

KW14
zna zasady organizacji pracy, zarządzania

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

KW15
zna zagadnienia dotyczące praw autorskjch i P7UW P7S  WK
ochrony własności intelektualnej

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

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

KU01
potrafi korzystać z literatury fachowej i baz

P7UU P7S  UWdanych (również w języku obcym), umie
wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniaćopinie

KU02 potrafi korzystać z technik teleinfomatycznyc h P7UU P7S  UW

KU03

potrafi przygotować udokumentowane

P7UU P7S  UW
opracowania i raportować problemy inżymerskie
zarówno w języku polskim jak i obcym
przedstawiaj ące wyniki własnych badań
naukowvch

KU04
potrafi przygotowac' i przedstawić (również w

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

KU05 potrafi samodzielnie poszerzać swoj ą 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
uzyskanych wyników i formułowania wniosków

KUO8
potrafi analizowac' 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  UWrozwiązań technicznych

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

KU11
rozwiązuje złożone problemy inżynierskie woparciuoposiadanąwiedzę P7UU P7S  UW

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

KU13

projektuje, dokonuje obliczeń

P7UU P7S  UW
wytrzymałościowych i graficznego

przedstawiama elementów maszyn i układów
mechanicznych z zastosowaniem komputerowego
wspomagania
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KU14
wykorzystuj e 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 i)rogramy komputerowe

KU16 potrafi zarządzac' sieciami komputerowymi, P7UU PS7  UWobsługuj e zaawansowane aplikacj e sieciowe

KU17
potrafi proj ektowac' złożone układy elektroniczne

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

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

KU19
potrafi ocenic' przydatność nowych osiągnięć

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

KU20
potrafi dostizegać aspekty pozatechniczne w

P7UU P7S  UWprowadzonej  działalności inżynierskiej  oraz
integrowac' 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 literatury 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 osiągnięc` 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.
Absolwent   kierunku   Edukacja   Techniczno-lnformatyczna   po   ukończeniu   specjalności
nauczycielskiej     posiada     wiedzę     z     zakresu     pedagogiki,     psychologii     i     dydaktyk
szczegółowych.
Zna  język  obcy  na  poziomie  biegłości  82+  Europejskiego  Systemu  Opisu  Kształcenia
Językowego   F`ady   Europy   z   uwzględnieniem   nomenklatury  technicznej.   Ponadto  jest
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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   inźynierii   mechanicznej   w   podejmowanych
działaniach   technicznych   biorąc   pod   uwagę   wymagania   rynkowe.   Działa   w   sposób
profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej.

Uzyskiwane
kwalifikacje

oraz uprawnienia
zawodowe

DOstęp
do dalszych

studiów

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych,
administracji gospodarczej, zapleczu badawczo -rozwojowym przemysłu.

Absolwenci  otrzymują  przygotowanie  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela  w  szkole
podstawowej   w zakresie   przedmiotów:   technika   i informatyka   oraz   przygotowanie   do
zajmowania    stanowiska    nauczyciela    teoretycznej    i    praktycznej    nauki    zawodu    w
branżowych   szkołach   1   i   11   stopnia,   technikach,   liceach   ogólnokształcących   i   innych
szkołach ponadpodstawowych w zakresie informatyki oraz przedmiotów zawodowych.

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

_   L__     ~____~__J
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