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PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH
ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

Studia wyższe
na kieruhku

Obszar/
'  obszary

kształcenia/

dzjedzina/

dyscyplina

(% udział)

Forma
rowadzenia

Specjalność/

Specjalizacja

unkty ECTS

Czas realjzacji

Uzyskiwany
ytuł zawodowy

EDUKACJATECHNICZNO-lNFORMATYCZNA

uki techniczne  (100%)
lnżynieria materlałowa (40%)
lnfomatyka (30%)
Budowa i eksploatacja maszyn (15%)
Elektrotechnika (8%)
Mechanika (7%)

studia stacjonarne

ogólnoakademicki

Studenci po 2-gim semestrze dokonują wyboru jednej ze specjalności:

- technika z informatyką
- informatyka stosowana w technice.,
-technologie intemetowe i multimedialne
- mechationika.,
- źródła energii ekolog-icznej i odnawialnej.,

y_aŁu_Trję±_.u r!_C_Ę9 TLe_TLa_S_P_e_C_j_a lno.€ci jeęt_3.głg.sze nie się co najmniej  i 5 osób.                           |

1

2

20

-letnie (4 semestry)

magister lub magister inżynier

___1
1

____M__+

Studia przewidziane dla absolwentów studiów 1  stopnia z dyplomem licencjata lub inżyniera
kierunków tech n icznych , infomatycznych l u b matematyczno-przyrod niczych.
Kryterium  kwalifikacji:  konkurs dyplomów.
Wybór specjalności  nauczycielskiej możliwy tylko przez osoby posiadające uprawnienia
do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej.
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Efekty kształcenia

Nazwa  kierunku studiów: Edukacja Techniczno - Informatyczna
Stopień stud lów:  11

Profll kształcenia: ogólrioakademickl

Symbolefektukierunkowego
Kierunkowe efekty kształcenia

Odniesienie
do efektów kształcenia zgodnych
z Polską Ramą Kwalifikacji

Symbolcharakterystykuniwersalnych 1stopnia Symbolcharakterystyk11stopnia
Symbolcharakterystyk11stopniadlaobszaru/ówkształcenia

WIEDZA
KW01 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu P7UW P7S  WG P7S  WG

probLemów wsT)ółczesnei techniki

KW02
posiada rozszerzoną i pogłębioną

P7UW P7S  WG P7S  WGwiedzę z zakresu nauki o materiałach
(w tym nanotechnologii)

KW03

ma szczegółową wiedzę dotyczącą

P7UW P7S  WG P7S  WGwybranych zagadnień inżynieriL
wytwarzania i rożnych technologii
wtiwarzania

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

KW05
posiada poszerzoną wiedzę z zakresu

P7UW P7S  WG P7S  WGmechaniki, konstrukcj i i eksploatacj i
maszyn oraz wytrzymałości materiałów

KW06

posiada szczegółową i ugruntowaną

P7UW P7S  WG P7S  WG

wiedzę z zakresu infomatyki i
systemów infomatycznych,
programowama i programów
użytkowych, komputerowego
wspomagania w technice i
nowoczesnych techmk
informatycznych

KW07
posiada szczegółową wiedzę z zakresu

P7UW P7S  WG P7S  WGelektrotechniki i elektroniki,
automatyzacj i i robotyzacj i procesów
technologicznych

KWO8 posiada podstawową wiedzę z zakresu P7UW P7S  WG P7S  WG
mechatromki i optoelektroniki

KWO9 zna możl iwości komputerowego P7UW P7S  WG P7S  WG
wspomagania w dydaktyce

KW10
ma podstawową wiedzę  dotyczącą

P7UW P7S  WG P7S  WGprodukcji oraz utylizacji maszyn i
urządzeń

KW11
zna podstawowe metody i techniki

P7UW P7S  WG P7S  WGsłużące rozwiązywaniu złożonych
zadań inzynierskich

KW12
ma wiedzę na temat doboru narzędzi i

P7UW P7S  WG P7S  WGmateriałów w rozwiązywaniu zadań
inżynierskich
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KW13
rozumie podstawowe procesy P7UW P7S  WK P7S  WK
ekonomiczne i zasady sterowania rimi

KW14

zna zasady organizacj i pracy,

P7UW P7S  WK P7S  WK
zarządzania produkcją, usługami i
personelem, a także podstawy
eTgonomii, bezpieczeństwa i higjeny
pracy w różnych fomach aktywności

KW15
zna zagadnienia dotyczące praw

P7UW P7S  WK P7S  WKautorskich  i ochrony własności
intelektualnej

KW16
posiada wiedzę niezbędną do tworzenia

P7UW P7S  WK P7S  WKi rozwij aria indywidualnej
przedsiębiorczości

KW17 ma podstawową wiedzę z zakresu P7UW P7S  WK P7S  WK
oszczędzania energii

UMIEJETNOŚCI

KU01
potrafi korzystać z literatuiy i baz

P7UU P7S  UW P7S  UWdanych (również w języku obcym),
umie wyciągać wnioski oraz
fomułować i uzasadniać opinie

KU02 potrafi korzystać z technik P7UU P7S  UW P7S  UWteleinfomatycznych

KU03

potrafi przygotować udokumentowane

P7UU P7S  UW P7S  UW
opracowanie problemu inżynierskiego
zarówno w języku polskim jak i obcym
przedstawiające wyniki własnych
badań naLikowych

KU04
potrafi przygotować i przedstawić

P7UU P7S  UW P7S  UW(również w j ęzyku obcym) prezentację
ustną z zakresu studiowanego kierunku

KU05 potrafi samodzieln ie poszerzać swoją P7UU P7S  UU P7S  UU- wiedzę -
KU06

posługuj e się technikami
P7UU P7S  UW P7S  UWmuLtimedialnymi do realizacji zadań

technicznych

KU07
posiada umiejętność planowania i

P7UU P7S  UO P7S  UOprzeprowadzania eksperymentu,
interpretacj i uzyskanych wyników
i formułowania wniosków

KUO8

potrafi anal izować istniej ące

P7UU P7S  UW P7S  UW
rozwiązania techniczne, w
szczególności: maszyny i urządzenia,

procesy wytwarzaria, procesy
technologiczne

KUO9 potrafi zaproponować ulepszenia P7UU P7S  UW P7S  UW
istniej ących rozwiązań technicznych

KU10
potrafi dokonać idenbrfikacji i

P7UU P7S  UW P7S  UWspecyfikacj i złożonych zadań
inżynierskich

KU11
rozwiązuj e złożone problemy

P7UU P7S  UW P7S  UWinżynierskie w oparciu o posiadaną
wiedzę

KU12
dobiera materiabr do zastosowań

P7UU P7S  UW P7S  UWtechnic2mych uwzględn iaj ąc ich
strukturę i własności

KU13
proj ektuje, dokonuje obliczeń

P7UU P7S  UW P7S  UWwytrzymałościowych i grafic2mego
przedstawiania elementów maszyn i
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układów mechanic2mych z
zastosowaniem komputerowego
wspomagania

KU14
wykorzystujezaawansowane metody

P7UU P7S  UW P7S  UWkomputerowego wspomagania w
technice

KU15
Wykorzystuj e zawansowane programy

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

KU16
potrafi zarządzać sieciami

P7UU PS7  UW P7S  UWkomputerowymi, obsługuj e
zaawansowane aplikacj e sieciowe

KU17
potrafi proj ektować złożone układy

P7UU P7S  UW P7S  UWelektronic2ne i elektryc2ne, układy
automatyki oraz roboty i uządzenia
mechatroniczne

KU18
potrafi fomułować h ipotezy związane

P7UU P7S  UW P7S  UWz problemami inźynierskimi i
badawczymi

KU19
potrafi ocenić przydatiość nowych

P7UU P7S  UW P7S  UWosiągnięć techniki i nowych
technologii

KU20
potrafi dostrzegać aspekty

P7UU P7S  UW P7S  UWpozatechniczne w prowadzonej
działalnośc i inżyn ierskiej oraz
integrować wiedzę z różnych dziedzin

KU21 stosuje w praktyce zasady P7UU P7S  UW P7S  UW
bezpieczeństwa i higieny pracy

KU22 potrafi ocen ić rozwiązania technic2ne P7UU P7S  UW P7S  UW
zgodme z zasadami ekonomii

KK23 potrafi kierować zespołem badawczym P7UU P7S  UO P7S  UO

KU24
posługuje się językiem obcym w

P7UU P7S  UK P7S  UKstopniu wystarczaj ącym do czytania
literatury fachowej i porozumiewama
się w sprawach zawodowych

KOMPETENCJE
SPOŁECZNE

KK01
rozumieznaczenie wiedzy w

P7UK P7S  KK P7S  KKrozwiązywaniu problemów
technicznych

KK02
upowszechnia wzory właśc iwego

P7UK P7S  KK P7S  KKpostępowania w środowisku pracy,
inicjuje działalność na rzecz
środowiska społec2nego

KK03 rozwija swój dorobek zawodowy, dba P7UK P7S  KR P7S  KR
o etos zawodu

KK04 działa w sposób odpowiedzialny i P7UK P7S  KO P7S  KO
przestrzega zasad etyki zawodowej

KK05 jest przedsiębiorczy i kreatywny P7UK P7S  KO P7S  KO

KK06

rozumie potrzebę przekazywan ia

P7UK P7S  KO P7S  KO
społeczeństwu infomacji i opinii
dotyczących osiągnięć techniki i
innych aspektów działalności
inzynierskiei
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olwenta

Uzyskiwane
kwalifikacje

Absolwent   kierunku   Edukacja   Techniczno-Informatyczna   (studia   11   stopnia)   ma

poszerzoną  wiedzę  z  zakresu   nauk  technicznych   oraz  jnformatyki,  w  szczególności  z:
nauki    o    materiałach,     inżynierii    wytwarzania,     mechaniki    technicznej,    wytrzymałościi

Fr3:err±a+:%a::an:tr:rko%,r±meók:P,:ża;fkcś,wmymcah%,m,:t::Toaj%k:o,;ysspt3#g;a#:°rwmę;ycchznr5Sh;j
nowoczesnych  technik  infomatycznych,  elektrotechniki  i -elektróniki.  ńbsolwent -k-ieru-n-ku
Edukacja  Techniczno-lnformatycznaT po  ukohczeniu  specjalności  nauczyci.elskiej  posiada
wiedzę z zakresu pedagogiki,  psychologii i socjologii.

Posiada    umiejętności    pozwalające    na    rozwiązywanie    złożonych    problemów
inżynierskich  z  wyżej  wymienionych  dziedzin.  Zna język  obcy  na  poziomie  bieołości  82+
Europejskiego   Systemu   Opisu   Kształcenia   Językowego   Rady   Europy.    Ponadto   jest
przedsiębiorczy    i    kreatywny,    rozumie    potrzebę    ciągłego    podnosżóńia__        __       __--r-`_'`-,'
awodowych,   jest   przygotowany   do   pracy   w   zespole,   szybko   przystosowuje   się   do

kompetencji

zmieniającego  się   rynku   pracy.   Uwzględni-a   aspekty  ekologiczne   i  ochrony  środowiska
naturalnego w  podejmowanych  działaniach  technicznych,  działa  w sposób  profesjonalny  i
przestrzega zasad etyki zawodowej.___         _--_ ---- _             ---_ J-J-_-_  -_ --___ .------------         J ----- ____--1___11
Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej,  do pracy w przedsiębiorstwach  przemysłowych,  admi.nistracji
gospodarczej, zapleczu badawczo -rozwojowym przemyslu.

|°raźauwp::#i:nia`-`y`1_,.`1\*lyzri"er-
j Absolwenci specjalności  nauczycielskiej otrzymują przygotowanie do zstanowiskanauczycielateoretycznejipraktycznejnaukizawoduwbrarj11stopnia,technikach,Iiceachogólnokształcących,szkołachpolicealn)szkołąchponadpodstawowychwzakresieprzedmiotówtechnicznychi

%:#°siua!ióz#  `•*.,',^,
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doorazpodnoszeniakwalifikacjinastudiachpodyplomowych.

mowania
nżowych szkołach  1
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Załącznik do programu studiów

Łączna liczba punktów ECTS,  którą student musi
60uzyskać na zajęciach wymagających

bezpośredniego udziału  nauczycieli akademickich  i
studentów

Łączna liczba punktów ECTS (co najmniej 30%)
1

1361

którą student może uzyskać w ramach modułów
zajęć do wboru

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje
5w ramach zajęć z zakresu nauk

humanistycznych/społecznych dla studiów spoza (w semestrze  11)                                   1
tych obszarów

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje
86111na zajęciach związanych z prowadzonymi badaniami

naukowymi w dziedzinie nauki  lub sztuki związanej z
tym  kierunkiem studiów (ponad  50%) dla studiów o

profilu ogólnoakademickim

Łączna liczbę punktów ECTS, którą student uzyskuje
11

w ramach zajęć o charakterze praktycznym, (ponad
50%) dla studiów o profilu  praktycznym

1
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