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nakierunku       1

Obszar/
obszary

kształcenia/
dziedzina/

dyscyplina

(% udział)

ł 35;:zdaz:nks:ztanł3::jja:t:3:*,jctź::nj:g3:„    dyscyp,]na:    ,nżynjer,a    materjatowa    t35%,,
' lnformatyka   (22°/o),   Mechanika   (10%),   Elektrotechnika   (11%),   Budowa   i   eksploatacja

: maszyn (10%)
Obszar kształcenia:  nauki społeczne

: Dziedzina:  nauki społeczne dyscyplina:  Pedagogika (7%)
; Obszar kształcenia:  nauki ścisłe

| Dziedzina:  nauki fizyczne dyscyplina:  Fizyka (5%)

Forma           l studia niestacjoname
)    qF]mFE=E
(                profil

Stopień

1

ogólnoakademicki

pierwszy

; Studenci po  1  roku dokonują wyboru jednej ze specjalności:
1

Specjalność/     , -nauczycielska: technika z informatyką

Specjalizacja    j -informatyka stosowana w technice
t Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej  15 osób.

\    PunktyECTS    ,210

Czas realizacji   ! 3,5 roku (7 semestrów)

!      Uzyskiwany
!  tytuł zawodowy

Warunkj
przyjęcia
na studia

1 inżynier

Kryterium kwalifikacji obowiązujące kandydatów:

: -nowa  matura:  średnia wyników egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony) -
| część pisemna' -stara matura: średnia wyników egzaminu dojrzałości
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Laureaci  i finaliści stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów z obszaru nauk ścisłych  lub
technicznych otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji.

Efekty kształcenia

Nazwa kierunku studiów: Edukacja Techniczno - lnformatyczna
Stopień studiów:  1

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Symbolefektukierunkowego
Kierunkowe efekty kształcenia

Odnjesienie
do efektów kształcenia zgodnych

z Polską  Ramą  Kwalifikacji

Symbolcharakterystykuniwersalnych1stopnia
Symbolcharakterystyk11stopnia

Symbolcharakterystyk11stopniadlaobszaru/ówksztatcenia

WIEDZA

KW01

ma podstawową wiedzęzzakresudyscyplinniezbędnychdorozwiązywania

P6UW P6S_WG (T)p6S_WG(Ś)
:8S=W8(5)

podstawowych zadań iproblemówinżynierskich

KW02 posiada podstawową wiedzęzzakresunaukiomateriałach P6UW P6S  WG P6S  WG

KW03

zna podstawowe zagadnieniadotycząceinżynieriiwytwarzaniaorazróżnychtechnologiiwvtwarzania

P6UW P6S  WG P6S  WG

KW04
posiada ogólną wiedzędotyczącąróżnychmetod badań

P6UW P6S  WG P6S  WG
materiałów

KW05

posiada podstawową wiedzęzzakresumechanikitechnicznej,wytrzymałości

P6UW P6S  WG P6S  WG
materiałów,   konstrukcji  ieksploataciimaszyn

KW06

posiada podstawową wiedzęzzakresuinformatykiisystemówinformatycznych,programowaniaiprogramówużytkowych,komputerowegowspomaganiawtechniceinowoczesnychtechnikinformatycznych

P6UW P6S  WG P6S  WG

KW07
ma uporządkowaną wiedzęwzakresiesiecikomputerowych

P6UW P6S  WG P6S  WG
i aplikacii sieciowych

KWO8 posiada ogólna wiedzę z P6uW P6S  WG P6S  WG
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zakresu elektrotechniki  ielektroniki,automatykji robotyki

KWO9
posiada podstawową wiedzęzzakresutermodynamiki

P6UW P6S  WG P6S  WG
technicznej

KW10
zna podstawowe metodyitechnikisłużącerozwiązywaniu

P6UW P6S  WG P6S  WG
prostych zadań inżynierskich

KW11
zna podstawowe metodyitechnikiilustracjirozwiązań

P6UW P6S  WG P6S  WG
zadań  inźynierskich

KW12
ma podstawową wiedzęwobszarzezarządzania

P6UW P6S  WG P6S  WG
środowiskiem

KW13
ma podstawową wiedzędotyczącąprodukcjioraz

P6UW P6S  WG P6S  WG
utylizacii  maszyn  i  urzadzeń

KW14

ma wiedzę na temat doborunarzędziimateriałówwrozwiązywaniuzadańinżynierskich

P6UW P6S  WG P6S  WG

KW15

zna zasady organizacji pracy,zarządzaniaatakżepodstawyergonomii,bezpieczeństwa

P6uW P6S  WG P6S  WG
i  higieny pracy w różnychformachaktywności

KW16
rozumie podstawowe procesyekonomiczneizasady

P6UW PS6  WK P6S  WK
sterowania nimi

KW17

posiada wiedzę niezbędną dotworzeniairozwiiania

P6UW PS6_WK (T) P6S_WK (T)
indywidualnejprzedsiebiorczości PS6_WK (S) PS6_WK (S)

KW18
zna zagadnienia dotycząceprawautorskichiochrony

P6UW PS6_WK (T)PS6_WK(S) P6S_WK (T)PS6_WK(S)

własności  intelektualnei
UMIEJĘTNOścl

KU01

posiada umiejętnośćwykorzystaniawiedzyinterdyscyplinarnejw

P6UU PS6  UW PS6   UW
rozwiązywaniu problemówinżynierskich

KU02

potrafi wykorzystać technologięinformacyjnąwróżnychaspektachpracyorazw

P6UU PS6   UW PS6   UW
rozwiązywaniu  problemówinżynierskich

KU03
potrafi wykonywać rysunkitechniczneiposługiwaćsienimi

P6UU PS6   UW PS6   UW

KU04
posługuje się technikamimultimedialnymidorealizacji

P6UU PS6   UW PS6   UW
zadań technicznych
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KU05

umie dokonać pomiarupodstawowychwielkościfizycznych,analizowaćzjawiska

P6UU
PS6_UW (T) PS6_UW (T)

fizyczne i rozwiązywaćzagadnieniawoparciu o prawafizykiwtechnice ps6_UW (Ś) ps6_UW (Ś)

KU06

potrafi   opisać zjawiska zapomocąformułmatematycznych,potrafi

P6UU :S8=:W(:) :S8=:W(;)zastosować modelematematyczne

KU07

potrafi analizować istniejącerozwiązaniatechnjczne,wszczególności:maszyny

P6UU
PS6   UW PS6  uW- i urządzenia,  procesywytwarzania,procesytechnologiczne -

KUO8
rozwiązuje proste problemyinżynierskiewoparciu

P6uU PS6   UW PS6   UW
o posiadana wiedzę

KuO9

dobiera materiały dozastosowańtechnicznych

P6UU PS6   UW PS6   UW- uwzględniając ich strukturę  iwłasności -

KU10

projektuje, dokonuje obliczeńwytrzymałościowychigraficznegoprzedstawianiaelementówmaszyn

P6UU PS6   UW PS6   UW
i układów mechanicznychzzastosowaniemkomputeroweaowspomagania

KU11

wykorzystuje metody
P6UU

PS6  uW PS6   UW
komputerowego wspomagania -
w technice

KU12

wykorzystuje programynarzędziowe,tworzybazy

P6UU PS6  uW PS6   UW- danych oraz potrafiprogramować - - -

KU13
potrafi zarządzać sieciamikomputerowymi,obsługuje

P6UU PS6   UW PS6  uW
aplikacie sieciowe

KU14 potrafi tworzyć strony \/V\/\/V\/ P6UU PS6   UW PS6  UW

KU15

potrafi projektować prosteukładyelektroniczne

P6UU PS6   UW PS6  UW
i elektryczne,  uktady automatykiorazprosteroboty - -

KU16

potrafi dostrzegać aspektypozatechniczne

P6UU
PS6_UW (T) PS6_UW (T)

w prowadzonej działalnościinżynierskiei PS6_UW (S) PS6_UW (S)

KU17
potrafi postępować zgodniezzasadamibezpieczeństwa

P6UU PS6   UW PS6   UW
i  higieny pracy
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KU18
potrafi wyko rzystywaćwpraktyceinżynierskiej zasady

P6UU PS6   UW PS6   UW
przedsiebiorczości

KU19
posiada  umiejętność planowaniaswojejpracyorazpracyw

P6UU PS6   UO PS6   UO
zespole proiektowym

KU20

potrafi przygotowaćudokumentowaneopracowanieproblemuinżynierskiego,

P6UU PS6   UK PS6   UK
zarówno w języku polskim,iakiobcym

KU21

potrafi przygotować iprzedstawić(również w językuobcym)prezentaQięustną

P6UU PS6   UK PS6   UK
z zakresu studiowanegokierunku

KU22

zna język obcy na poziomiebiegłości82EuropejskiegoSystemuOpisuKształceniaJęzykowego

P6UU PS6   UK PS6   UK

Ku23

potrafi samodzielnie poszerzacswojąwiedzę,wykorzystującliteraturęibazydanych(równieżwjęzykuobcym)wpowiązaniuzinnymiobszaraminauki

P6UU PS6   UU PS6  UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KK01

krytycznie ocenia poziom swojejwiedzyiumiejętności,rozumiepotrzebęuczeniasięprzezcałeżycieiśledzeniabieżących

P6UK P6S   KK P6S   KK
osiągnięć w technice,  potrafiinspirowaćiorganizowaćprocesuczeniasięinnychosób

KK02
działa w sposób profesjonalnyiprzestrzegazasadetyki

P6UK P6S   KR P6S   KR
zawodowei

KK03

uwzględnia aspekty ekologiczneiochronyśrodowiskanaturalnegowpodejmowanychdziałaniachtechnicznych

P6UK P6S   KO P6S   KO

KK04
wykazuje kreatywność,przedsiębiorczośćoraz

P6UK P6S   KO P6S   KO
konsekwencie w realizacii zadań

KK05

ma świadomość roli społecznejabsolwentakierunkutechnicznego,rozumiepotrzebęformułowaniajprzekazywaniaspołeczeństwu

P6UK P6S   KO P6S  KO
informacji i opinii dotyczącychosiągnięćtechniki,podejmujedziałania,abyprzekazaćtakieinformacjewsposóbpowszechniezrozumiały
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Sylwetka
absolwenta

Absolwent     kierunku     Edukacja     Techniczno-lnformatyczna     (studia     1
stopnia):  ma  podstawową wiedzę  z zakresu  nauk technicznych  oraz  informatyki,
w    szczególności    z    nauki    o    materiałach,    inżynierii    wytwarzania,    mechaniki
technicznej,     wytrzymałości     materiałów,     konstrukcji     i     eksploatacji     maszyn,
informatyki      i      systemów     informatycznych,      programowania      i      programów
użytkowych,  komputerowego  wspomagania  w  technice  i  nowoczesnych  technik
informatycznych,  elektrotechniki  i  elektroniki.   Posiada  umiejętności  pozwalające
na   rozwiązywanie   prostych   problemów   inżynierskich   z   wyżej   wymienionych
dziedzin. Absolwent kierunku Edukacja Techniczno-lnformatyczna po ukończeniu
specjalności  nauczycielskiej  posiada  wiedzę  z  zakresu  pedagogiki,  psychologii  i
socjologii.

Zna  język  obcy  na  poziomie  biegłości  82  Europejskiego  Systemu  Opisu
Kształcenia Językowego  Rady Europy.  Ponadto jest przedsiębiorczy  i  kreatywny,

tozumie     potrzebę     ciągłego     podnoszenia     kompetencji     zawodowych,     jest

hrzygotowany  do  pracy  w  zespoie,  szybko  przystosowuje  się  do  zmieniającego
się    rynku    pracy.     Uwzg[ędnia    aspekty    ekologiczne    i    ochrony    środowiska

| ::::er:j'::8i°nyYPE:gtei:::::# eę;%ił2an|aocdho;%:.hnicznych,   działa   w   sposób

Uzyskiwane
kwalifikacje

oraz uprawnien
ia zawodowe

DOstęp
do dalszych

studiów

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, do pracy w przedsiębiorstwach pEemystowych, administracji
gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo -rozwojowym
przemysłu. Absolwenci wszystkich specjalności  kierunku edukacja techniczno-
jnformatyczna uzyskują tytuł zawodowy jnżyniera.

Absolwenci specjalności nauczycielskiej otrzymują przy9otowanie do zajmowania
stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej w zakresie przedmiotów: technika
i informatyka oraz nauczyciela teoretycznej nauki zawodu w branżowych
szkołach  1 stopnia.

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

Jednostka naukowo-dydaktyczna Wydziału
właściwa merytorycznie dla tych studiów

lnstytut Techniki
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Załącznik do programu studiów

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi
uzyskać na zajęciach wymagających

bezpośredniego udziału  nauczycieli akademickich  i
studentów

Łączna liczba punktów ECTS (co najmniej 30%)
którą student może uzyskać w ramach modułów

zajęć do wyboru

Łączna liczba punktów ECTS,  którą student uzyskuje

|C:=aa:Ęt;:z:;:ii::d[eśł:;cKh"dr;ass[tuuudi;T;UsźpyobzKauJe!
w ramach zajęć z zakresu nauk

tych obszarów                                         1

105              11_,,,

63

•itill
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