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kod programu studiów

r__            ._T_  _
Studia wyższe

na kierunku

!          Obsza r/

\          obszary

kształcenia/

dziedzina/

dyscyplina

(%  udział)

Forma
prowadzenia

Profil

data zatwierdzenia przez Radę Wydziału

3  1   MAJ 2017

EDUKACJATECHNICZNO-lNFORMATYCZNA

10bszar kształcenia:  nauki techniczne
i Dziedzina:     nauki    techniczne     (88%),     dyscyplina:     lnżynieria     materiałowa    (35%.),
lnformatyka   (22%),   Mechanika   (`10%).,   Ele-ktrótć}chnika   (11%),   Budowa   i   eksploatacja
maszyn  (10%)
Obszar kształcenia: nauki społeczne
Dziedzina:  nauki społeczne dyscyplina:  Pedagogika (7%)
Obszar kształcenia:  nauki ściste
Dziedzina:  nauki fizyczne dyscyplina:

studia stacjonarne

ogólnoakademicki
1

\`;'i'      Stopień           ,pierwszy
Li_T_              ..'_____              ______

Studenci po

pecjalność/

Specjalizacja

:   Czas rea]izacji

Uzyskiwany
ł zawodowy

Warunki

przyjęcia
na studia

Fizyka (5%)

1  roku dokonują wyboru jednej ze specjalności:

technika z informatyką
odnaw.ialne źródła energii
informatyka stosowana w technice
lnżynieria materiałowa i  komputerowe wspomaganie procesów produkcji

1 Warunkiem  uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej

12_,_0_       _     ~_         _________

3,5 roku (7 semestrów)

inżyn,er

20 osób.

| Kryterium kwalifikacji obowiązujące kandydatów..
- nowa matura:  średn.ia wynikćiw egzaminu maturalnego (poziom  podstawowy lub  rozszerzony) -

|=sę:rćap+S=tTrna?.'średniawynikówegzaminudojHałości.
\
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Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad z przedm.iotów z obszaru  nauk ścisłych  lub
technicznych otTzymują maksymalny wynik kwalifikacji.

Efekty kształcen i a

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

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Symbolefektukierunkoweg0

Kierunkowe efekty kształcenia

Odniesienie
do efektów kształcenia zgodnych

z Polską Ramą Kwalifikacji

Symbolcharakterystykuniwersalnych1stopn,a Symbolcharakterystyk11stopn,a
Symbolcharakterystyk11stopniadlaobszaru/ówkształcenia

WIEDZA I

KWO1

ma podstawową wiedzęzzakresudyscyplin

P6UW
P6S  WG (T) P6S_WG (T)

niezbędnych do rozwiązywania p6SlwG (Ś) p6S_WG (Ś)
podstawowych zadań iproblemówinźynierskich

KW02 posiada podstawową wiedzę P6UW P6S  WG P6S  WG
z za  resu nau  i o ma eria ac

KW03

zna podstawowe zagadnieniadotycząceinżynieriiwytwarzania

P6uW P6S  WG P6S  WG
oraz różnych technologiiwvtwarzania

_

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 wiedzęzzakresuinfomatykiisystemówinformatycznych,programowaniaiprogramów

P6UW P6S  WG P6S  WG
uźytkowych,  komputerowegowspomaganiawtechniceinowoczesnychtechnikinformatycznych

KW07
ma uporządkowaną wiedzęwzakresiesiecikomputerowych

P6UW P6S  WG P6S  WG
i aplikacii sieciowychposiadaogólnąwiedzę z

KWO8 P6uW P6S  WG P6S  WG
zakresu elektrotechniki  i
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elektroniki   automatyki  i  robotyki

KWO9
posiada podstawową wiedzęzzakresutermodynamiki

P6UW P6S  WG P6S  WG
technicznei

KW10
zna podstawowe metodyitechnikisłużącerozwiązywaniu

P6UW P6S  WG P6S  WG
prostych zadań inżynierskich

KW11
zna podstawowe metodyitechnikiilustracjirozwiązań

P6UW P6S  WG P6S  WG
zadań inżynierskich

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 doborunarzędziimateriałów

P6uW P6S  WG P6S  WG- w rozwiązywaniu zadaninżvnierskich

KW15

zna zasady organizacii pracy,zarządzaniaatakzepodstawyergonomii,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
UIvllEJĘTNOścl

KU01

posiada  umiejętnośćwykorzystaniawiedzyinterdyscyplinarneiw

P6UU PS6  uW PS6  UW
rozwjązywaniu problemówinżynierskich

KU02

potrafi wykorzystać technologięinformacyjnąwróżnychaspektachpracyorazw

P6uU PS6  UW PS6  uW
rozwiązywaniu problemówinżynierskich

KU03
potrafi wykonywać rysunkitechniczneiposługiwać

P6UU PS6  UW PS6  uW
się   nimi

KU04
posługuje się technikamimultimedialnymidorealizacii

P6UU PS6  UW PS6  UW
zadań technicznych

KU05
umie dokonać pomiaru P6uU

PS6_UW (T) PS6_UW (T)
podstawowych wielkości ps6_UW (Ś) PS6_UW (S)
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fizycznych, analizować zjawiskafizyczneirozwiązywaćzagadnienLawoparciuoprawafizvkiwtechnice

KU06

potrafi   opisać zjawiska zapomocąformuł

P6uU
PS6  UW (T) PS6_UW (T)

matematycznych,  potrafi ps6:uW (Ś) ps6_uW (Ś)
zastosować modelematematvczne

KU07

potrafi analizować istniejącerozwiązaniatechniczne,wszczególności:maszyny

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

KUO8
rozwiązuje proste problemyinżynierskiewoparciu

P6UU PS6  uW PS6  uW
o posiadana wiedze

KUO9

dobiera materiały dozastosowańtechnicznych

P6Uu PS6  UW PS6  UW
uwzględniając ich  strukturę  iwtasności

-

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 potrafiproaramować -

KU13
potrafi zarządzać sieciamikomputerowymi,obsługuje

P6UU PS6  UW PS6  UW
aplikacie sieciowe

KU14 potrafi tworzyć strony WVVVV P6UU PS6  UW PS6  UW-

KU15

potrafi projektować prosteukładyelektroniczne
P6uU PS6  UW PS6  UW- i elektryczne,  układy 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 hiqieny pracy
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KU18
potrafi wyko rzystywaćwpraktyceinżynierskiej zasady

P6UU PS6   UW PS6  UW
przedsiębiorczości

KU19
posiada umiejętność planowaniaswojejpracyorazpracyw

P6UU PS6   UO PS6  UO
zespole proiektowym

KU20

potrafi przygotowaćudokumentowaneopracowanieproblemuinżynierskiego,

P6UU PS6   UK PS6   UK

zarówno w języku  polskim,iakiobcvm

KU21

potrafi przygotować iprzedstawić(również w językuobcym)prezentacjęustną

P6UU PS6   UK PS6   UK
z zakresu studiowanegokierunku

KU22

zna język obcy na poziomiebiegłości82Europejskiego

P6UU PS6   UK PS6   UK- Systemu Opisu KształceniaJęzykowego

KU23

potrafi samodzielnie poszerzaćswojąwiedzę,wykorzystującliteraturęibazydanych

P6UU PS6  uU PS6  UU- (również w języku obcym)wpowiązaniuzinnymiobszaraminauki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KK01

krytycznie ocenia poziom  swojejw.iedzyiumiejętności,rozumiepotrzebęuczeniasięprzezcałeŻycieiśledzeniabieźących

P6UK P6S   KK P6S   KK
osiągnięć w technice,  potrafiinspirowaćiorganizowaćprocesuczeniasieinnychosób

KK02
działa w sposób profesjonalnyiprzestrzegazasadetyki

P6UK P6S   KR P6S   KR
zawodowei

KK03

uwzględnia aspekty ekologiczneiochronyśrodowjska

P6uK P6S   KO P6S  KO- naturalnego w podejmowanychdziałaniachtechnicznych

KK04
wykazuje kreatywność,przedsiębiorczośćoraz

P6UK P6S  KO P6S  KO
konsekwencie w realizacii zadań

KK05

ma świadomość roli społecznejabsolwentakierunkutechnicznego,rozumiepotrzebęformułowaniaiprzekazywaniaspołeczeństwu

P6UK P6S  KO P6S   KO
informacji i opinii dotyczącychosiągnięćtechniki,podejmujedziałania,abyprzekazaćtakieinformacjewsposóbpowszechniezrozumiały - -
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1

1        Sylwetka
1    absolwenta

( techniczn-ej,     wytrzymałości

1

1    Uzyskiwane
1     kwalifikacje
toraz uprawnien
:   ia zawodowe

DOstęp
do dalszych

studiów

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

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-l nformatyczna po ukończeniu
specjalności  nauczycielskiej  posiada-wiedzę  z  zakresu  pedagogiki,  psychologii  i
socjologii.

Zna język  obcy  na  poziomie  biegłości  82  Europejskiego  Systemu  Opisu

[Foszzut#:een,3ojtęBZ#:Wecę3gFeagdoyE#3R:s:eonn,:dtok:e:tp:t=:g,:,ęĘ,:tcozdyo,wkyr::,tT3ś{
przygotowany  do  bracy  w  zespole,  szybko  przystosowuje  się  do  zmieniającego
się    rynku    pracy.     Uwzględnia    aspekty    ekologiczne    i    ochrony    środowiska
naturalnego   w   podejmowanych   działaniach   technicznych,    działa   w   sposób
profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej.

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji
gospodarczej, sańorządowej i państwowej, zapleczu badawczo -rozwojowym
przemysłu. Absolwenci wszystkich specjalności kierunku edukacja techniczno-
informatyczna uzyskują tytuł zawodowy inżyniera

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

Jeqpg_s.tK: :.a_u_k.Ó_w_?=9łq_a*P^Cł?.n.: W,y2:ię!U      | instytut Techniki

l_Ł_..WJąs±i_T9jTe_±g_ryczniedlatychstudiów
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Łączna liczba punktów ECTS, którą stiident musi
uzyskać na zajęciach wymagających

bezpośredniego udziału  nauczycieli akademickich i
studentów

Załącznik do programu studiów

r  ^  _    H  _  ___    _  ```_'  -_    _  ____  _'-.^'  Y_T_  `-_`_`__   -'  __      ^  ``_^_    _  _  _

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

zajęć do wyboru

Łączna liczba punktów ECTS,  którą student uzyskuje
w ramach zajęć z zakresu nauk

humanistycznych/społecznych dla studiów spoza
tych obszarów

105

63

profilu ogólnoakademickim

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje
na zajęciach związanych z prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z
tym  kierunkiem studiów (ponad  50%) dla studiów o

Łączna liczbę punktów ECTS, którą student uzyskuje
w ramach zajęć o charakterze praktycznym, (ponad

50%) dla studiów o profilu  praktycznym

143

---------------- 1
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