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Studenci po  1  roku dokonują wyboru jednej ze specjalności:

- technika z informatyką (nauczycielska)
- odnawialne Źródła energii (nauczycielska)
- lnformatyka stosowana w technice-lnżynieriamaterialowaikomputerowe wspomaganie procesów produkcji

Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 20 osób.•T`)l-f-i~y.#,i:,,-i,,\:,-:ł,,Ż.-t
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Kryterium kwalifikaęil obowiązują® kandydatów:-nowamatura:średniawynikówegzamliiumaturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony) -częśćpisemna;-staramatura:średniawynikówegzaminudojrzałości.
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Laureaci i finaliści stopnia cemalnego olimpiad z przedmiotów z obszaru nauk ściswch lub
: technicznych otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji.
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KW01 ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii TIA  W01

KW02 posiada podstawową wiedzę z zakresu  nauki o materiałach TIA  W02

(w tym nanotechnologii) TIA  W03

KW03 zna podstawowe zagadnienia dotyczące inżynierii wytwarzania TIA  W02
oraz róźnych technologii wytwarzania TIA  W03TIA-W04TIA_Wo5

KW04 posiada ogólną wiedzę dotyczącą różnych metod badań TIA  W04
materiałów TIA  W05

KW05 posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki technicznei, TIA  W03_
wytrzymałości materiałów,  konstrukcji i eksploatacji maszyn TIA  W04TIA-Wo5TIA-WO6

KW06 posiada podstawową wiedzę z zakresu informatyki i systemów TIA  W02-
informatycznych, programowania i programów użytkowych, TIA  W03TIAW03
komputerowego wspomagania w technice i nowoczesnych technik
informatvcznvch

KW07 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie sieci komputerowych
i aplikacji sieciowych

KWO8 posiada ogólną wiedzę z zakresu elektrotechniki i elektroniki, TIA  W02
automatyki i robotyki TIA  W03

KWO9 posiada podstawową wiedzę z zakresu termodynamiki technicznei TIA  W03

KW10 zna podstawowe metody i techniki służące rozwiązywaniu TIA  W04_
prostych zadań inżynierskich TIA_W07

KW11 zna podstawowe metody i techniki ilustracji roz\^/iązah zadań TIA  W07
inżynierskich

KW12 ma podstawową wiedzę  w obszarze zarządzania środowiskiem TIA  W03- TIA  W05

KW13 ma podstawową wiedzę  dotyczącą produkcji oraz utylizacii TIA  W06
maszyn i urządzeń

KW14 ma wiedzę na temat doboru narzędzi i materiałów TIA  W07
w rozwiązywaniu zadań inżynierskich

KW15 rozumie podstawowe procesy ekonomiczne i zasady sterowania TIA  WO8

nimi

KW16 zna zasady organizacji pracy, zarządzania -w    m przez jakość - TIA  W02-
a także podstawy ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy w TIA  W03
różnvch formach aktywności  . TIA  WO9

Strona 2 z 6



KW17 zna zagadnienia dotyczące praw autorskich i ochrony własności TIA  W10
intelektualnej

KW18 posiada wiedzę niezbędną do tworzenia i rozwijania indywidualnej TIA  W11
przedsiębiorczości

Umiejętności
KU01 potrafi korzystać z literatury i baz danych (również w języku TIA   U01

obcym), umie wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać
Opinie

KU02 potrafi korzystać z technik teleinformatycznych TIA   U02

KU03 potrafi przygotować udokumentowane opracowanie problemu TIA  U03
inźynierskiego zarówno w języku polskim jak i obcym

KU04 potrafi przygotować i przedstawić (również w języku obcym) TIA  U04
prezentację ustną z zakresu studiowanego kierunku

KU05 potrafi samodzielnie poszerzać swoją wjedzę TIA  U05

KU06 potrafi wykonywać j poslugiwać się  rysunkiem technicznym TIA  U07

KU07 posługuje się technikami multimedialnymi do realizacji zadań TIA  U07
technicznych

KUO8 posiada umiejętność planowania i przeprowadzania TIA_UO8
eksperymentu, interpretacji uzyskanych wyników i formułowania TIA  UO9
wniosków TIA   U13

KuO9 umie dokonać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, TIA  UO8
analizuje zjawiska fizyczne i rozwiązuj.e zagadnienia w oparciu TIA   UO9
o prawa fizyki w technice

KU10 potrafi  opisać zjawiska za pomocą formul matematycznych , TIA   UO9
po(rafi zastosować modele matematyczne

KU11 potrafi analizować istniejące rozwiązania techniczne, TIA   U12
w szczególności:  maszyny i urządzenia, procesy wytwarzania, TIA-U13
procesy tech nolog iczne

KU12 rozwiązuje proste problemy inżynierskie w oparciu o posiadaną TIA   UO9
wiedzę TIA   U14

KU13 dobiera materiały do zastosowań technicznych Uwzględniając ich TIA   UO9
strukturę i własności TIA-U15

KU14 projektuje,  dokonuje obl iczeń wytrzymałoścjowych i graficznego TIA   U12
przedstawiania elementów maszyn i układów mechanicznych TIA   U16
z zastosowaniem komputerowego wspomagania

KU15 wykorzystuje metody komputerowego wspomagania  w technice TIA   UO9

KU16 wykorzystuje programy narzędziowe,  tworzy bazy danych oraz TIA   U16

potrafi pisać programy komputerowe

KU17 potrafi zarządzać sieciami komputerowymi, obsługuje aplikacje TIA   U16
sieciowe
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KU18 potrafi tworzyć strony www TIA  U16

KU19 potrafi projektować proste układy elektroniczne i elektryczne, TIA   U16
układy automatyki oraz proste roboty

KU20 potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne w prowadzonej TIA   U10

działalności  jnżynierskiej TIA  U12

KU21 potrafi postępować zgodnie z zasadami bezpieczęństwa i higieny TIA   U11

Pracy

KU22 potrafi wykoizystywać w praktyce inźynierskiej zasady ekonomii TIA  U12-
TIA   U16

KU23 zna język obcy na poziomie bieglości 82 Europejskjego Systemu TIA  U06
Opisu Ksztalcenia Językowego

Kompetencje społeczne
KK01 rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych TIA   K01

KK02 uwzględnia aspekty ekologiczne i ochrony środowiska naturalnego TIA  K02
w podejmowanych działaniach technicznych

KK03 jest przygotowany do pracy w ze§pole TIA  K03_
TIA  K04

KK04 potrafi określić priorytety słuźące realizacji określonego zadania TIA  K04

KK05 dziala w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki TIA  K03
zawodowej TIA  K05

KK06 jest przedsiębiorczy i kreatywny TIA   K06

KK07 szybko przystosowuje się do zmieniającego się rynku pracy TIA  K06

KKO8 rozumie potrzebę przekazywania spoleczeństwu informacji i opinLi TIA  K07
dotyczących osiągnięć techniki i innych a§pektów działalności
inżynierskiej

Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna (studia 1 stopnia):
ma podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz informatyki, w szczególności
z nauki o materiałach,  inżynierii wytwarzania, mechaniki technicznej, wytrzymatości
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 wyźej
wymienionych dziedzin.
Zna język obcy na poziomie biegłości 82 Europejskiego Systemu Opisu  Kształcenia
Językowego Rady Europy.  Ponadto jest przedsiępiorczy i kreatywny, rozumie potrzebę

iągłego podnoszenia kompetencji z-awodowych,-jest przygotowany do.pracy w zespole,
się do zmióniającego się rynku pracy. Uwzglęqnia aspekty

ekologiczne i ochrony środowiska naiuralnego w podejmowanych działaniach
zasad etyki zawodowej.

szybko przystosowuje

techni-cznych, działa w sposób profesjonalny i przestrzega
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\   Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia wlasnej działalności,gospodarczej,dopracywprzedsiębiorstwachprzemyslowych,administracji
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^  ^ Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz podnoszenia
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\j  kwa[ifikacji na studiach  podyplomowych.
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Załącznik do programu studjów
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