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PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH
ROZPOczyNA|ĄcycH SIĘ W ROKU AmDEMICKIM 2018/19

kod programu studiów

data zatwierdzenia przez Radę Wydziału

Z 3  MAJ  2010

Studia wyższe
na kjerunku

EDUKACJATECHNICZNO-lNFORMATYCZNA

Obszar/
Obszary          !

kształcenia/      1

dziedzina/
dyscyp'ina

(%  udziat)

nauki techniczne (100%)
lnźynieria materiałowa (40%)
lnformatyka (30%)
Budowa i eksploatacja  maszyn (15%)
Elektrotechnika (8%)
Mechanika (7%)

proi:rdmz3nia    itudia stacjonarne

ogólnoakademicki

Studenci po 2flim semestrze dokonują wyboru jednej ze specjalności:
\\\ - technika z informatyką

s:::,,3,,,::::   i ;:og,:m;;ę:g;;k,:":,oesr:%"waeY,eu%:3ed,a,ne
- Źródła energii ekologicznej i odnawialnej-,

Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się oo najmniej  15 osób.
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Efekty kształcenia

Nazwa klerunku studlów: l:dukacja Technlczno -Informatyczna
Stopleń studlów: 11

Profll kształcenia: ogólnoakademicki

Symbolefektukiemnkowego
Kierunkowe efekty kształcenia

Odniesienie
do efektów kształcenia zgodnych
z Polską Ramą Kwalifikacji

Symbolcharakterystykumwersalnych 1stopnia SymboLcharakterystyk11stopnia
Symbolcharakterystyk11stopriadlaobszaru/ówkształcenia

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

problemów współczesnei techn iki

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 inż)mierii
wytwarzania i rożnych technologii
vrytwarzania

KW04 pos iada szczegółową wiedzę dotyczącą P7UW P7S  WG P7S  WGróżnych 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 informatycznych,
programowania i programów
użytkowych, komputerowego
wspomagama w technice i
nowoczesnych technik
informatyc2nych

KW07
posiada szczegółową wiedzę z zakresu

P7UW P7S  WG P7S  WGelektrotechniki i elektroniki,
automatyzacj i i robotyzacji procesów
technologic2mych

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

KWO9 zna możliwości komputerowego P7UW P7S  WG P7S  WGwspomagania w dydaktvce

KW10
ma podstawową wiedzę  dotyczącą

P7UW P7S  WG P7S  WGprodukcji oraz utylizacji maszyn i
urządzeń

KWll
zna podstawowe metody i techniki

P7UW P7S  WG P7S  WGsłużące rozwiązywaniu złożonych
zadań inżynierskich

KW12
ma wiedzę na temat doboru narzędzi i

P7UW P7S  WG P7S  WGmateriałów w rozwiązywaniu zadań
inżynierskich

KW13 roz`mie podstawowe procesy P7UW P7SW P7S  WKekonomiczne i zasady sterowama mmi

KW14
zm zasady organizacj i pracy,

P7UW P7S  WK P7S  WKzarządzania produkcją, usługami i
personelem  a także podstawy
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ergonomii, bezpieczeństwa i higieny
pracy w różnych formach aktywności

KW15
zna zagadnienia dovczące praw

P7UW P7S  WK P7S  WKautorskich  i ochrony własności
intelektualnej

KW16
posiada wiedzę niezbędną do tworzenia

P7UW P7S  WK P7S  WKi rozwij ama indywidualnej
przedsiebiorczości

KW17 ma podstawową wiedzę z zakresu P7UW P7S" P7S  WKoszczędzania 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  UWteleinformatycznych

KU03

potrafi przygotować udokumentowane

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

KU04
potrafi przygotować i przedstawić

P7UU P7S  UW P7S  UW(również w języku obcym) prezentacj ę
ustną z zakresu studiowanego kierunku

KU05 potrafi samodzielnie poszerzać swoj ą P7UU P7S  UU P7S  UUwiedzę

KU06
posługuje się technikam i

P7UU P7S  UW P7S  UWmultimedialnymi do realizacj i zadań
techricznych

KU07
posiada umiejętność planowania i

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

KUO8

potrafi analizować istniejące

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

procesy wytwarzania, procesy
technologiczne

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

KU10
potrafi dokonać identyfikacji i

P7UU P7S  UW P7S  UWspecyfikacj i złoźonych zadań
inżynierskich

KU11
rozwiązuje złożone problemy

P7UU P7S  UW P7S  UWinżynierskie w oparciu o posiadaną
wiedzę

KU12
dobiera materiab do zastosowań

P7UU P7S  UW P7S  UWtechniczmych uwzględniając ich
strukturę  i własności

KU13

projektuje, dokonuje obliczeń

P7UU P7S  UW P7S  UW

wytrzymałościowych i graficznego
przedstawiania elementów maszyn i
układów mechanic2mych z
zastosowaniem komputerowego
wspomagaria
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KU14
wykorzystuj.ezaawansowane 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 sieciam i

P7UU PS7  UW P7S  UWkomputerowymi, obsługuje
zaawansowane aplikacj e sieciowe

KU17

potrafi projektować złożone układy

P7UU P7S  UW P7S  UWelektroniczne i elektryc2ne, układy
automatyki omz roboty i urządzenia
mechatroniczne

KU18
potrafi formułować h ipotezy związane

P7UU P7S  UW P7S  UWz problemami inzynierskimi 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 prowad2mej
działalności inżynierskiej oraz
integrować wiedze z różnych dziedzin

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

KU22 potrafi ocenić rozwiązania techniczme P7UU P7S  UW P7S  UWzgodnie z zasadami ekonomii

KK23 potrafi kierować zespołem badawc2ym P7UU P7S  UO P7S  UO

KU24
posługuje się językiem obcym w

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

KOMPETENCJE
SPOŁECZNE

KK01
rozumieznaczenie wiedzy w

P7UK P7S  KK P7S  KKrozwiązywaniu problemów
technicznych

KK02

upowszechnia wzory właściwego

P7UK P7S  FK P7S  KKpostępowania w środowisku pracy,
inicjuje działalność na rzecz
środowiska społecznego

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

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

KK05 j est przedsiębiorczy i kreatywny P7UK P7S   KO P7S  KO

KK06

rozumie potrzebę przekazywania

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

Uzyskiwane
kwalifikacje

oraz uprawnienia
zawodowe   ^

DOstęp
do dalszych

studiów

Absolwent  kierunku  Edukacja  Techniczno-lnformatyczna  (studia  11  stopnia)  ma
poszeizoną  wiedzę  z  zakresu  nauk  technicznych  oraz  informatyki.  w  szczególności  z
nauki    o    materiałach,    inżynierii    wytwarzania,    mechaniki    technicznej.    wytrzymałości
materiałów,  konstrukcji  i  eksploatacji  maszyn,  infomatyki  i  systemów  infomatycznych,
programowania  i  programów  użytkowych,   komputerowego  wspomagania  w  technice  i
nowocze§nych  technik  infomatycznych,  elektrotechniki  i  elektroniki.  Absolwent  kierunku
Edukacja Techniczno-lnfomatyczna  po  ukończeniu  specjalności  nauczycielskiej  posiada
wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii.

Posiada   umiejętności   pozwalające   na   rozwiązywanie   ztożonych    problemów
inżynierskich z wyżej  wymienionych dziedzin.  Zna język obcy  na  poziomie biegłości  82+
Europejskiego   Systemu   Opisu   Kształcenia   Językowego   Rady   Europy.   Ponadto  jest
przedsiębiorczy    i    kreatywny,    rozumie    potrzebę   ciągłego    podnoszenja    kompetencji
zawodowych,  jest  przygotowany   do   pracy  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
przestrzega zasad etyki zawodowej.

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

Absolwenci soecialności nauczvcielskiei otrzym`+ją przygotowanb do zajmowania
slanowiska nauczyciela teoretycznęj i praktycznęj nauki zawodu w branźowych szkolach 1
i 11 stopnia, technikach,  lioeach ogólnokształcących,  szkołach  policealnych  i  innych
szkolach ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów technicznych i infomatycznych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów tTzeciego stopnia (doktoranckich)
oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.
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Zatącznik do programu studiów
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Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi
uzyskać na zajęciach wymagających

bezpośredniego udziału  nauczycieli akademickich i
studentów

45

Łączna liczba punktów ECTS (co najmniej 30%) 27                                                                                11

którą student może uzyskać w ramach modułów
zajęć do wyboru

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje
15

w ramach zajęć z zakresu nauk
humanistycznych/społecznych dla studiów spoza

1

tych obszarów

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje
6811na zajęciach związanych z prowadzonymi badaniamiłn##kTe:z,set::,,:,:,paounk:łu§oso#,u5:aTt,:3,aónwe,oz

profilu ogólnoakademickim
r____J__ 1

ł;Cr:nmaa'Ł#3,ę::k:#r:kę:#:amkt;tcuzdne#,U(Zpyosnk:Łe50°/o)dlastudiówoprofilupraktycznym
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