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1.  nazwa kierunku Informatyka stosowana 

2.  poziom kształcenia pierwszy 

3.  profil kształcenia ogólnoakademicki  

4.  forma prowadzenia 
studiów 

stacjonarne  

MODUŁ KSZTAŁCENIA:  Moduł kierunkowy do wyboru    Kod modułu  03-IS-14-MdW 

1. Liczba punktów ECTS: 4 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 

kod efektu 
kształcenia 

modułu 

opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala    
1-5) 

MdW_1 Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień omawianych w ramach modułu specjalistycznego K_W23 5 

MdW_2 
Potrafi wykorzystać i zastosować w praktyce inżynierskiej rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień omawianych w 
ramach modułu specjalistycznego 

K_U23 
5 

MdW_3 Dostrzega i docenia rolę oraz znaczenie systemów otwartych i wolnego oprogramowania dla rozwoju technologii informatycznych K_K03 5 

MdW_4 Ma świadomość ograniczeń własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji K_K01 4 

 

3. Opis modułu 

Opis W ramach modułu do wyboru student poznaje wybrane zagadnienia z zakresu objętego tematyką danego modułu, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z problematyką systemów otwartych i wolnego oprogramowania 
 

Wymagania wstępne 
modułu 

Zależnie od tematyki danego modułu 
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4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Kod nazwa (typ) sposobu 
weryfikacji 

opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

MdW_w_1 Zaliczenie laboratorium Forma I zakres zaliczenia laboratorium zależnie od tematyki danego modułu  MdW_2, MdW_3, MdW_4 

MdW_w_2 Egzamin Forma i zakres egzaminu zależnie od tematyki danego modułu MdW_1 
 

5.a Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie stacjonarnej) 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

MdW_fs_1 wykład 
 

wykład z wykorzystaniem pomocy 
audiowizualnych 

15 
 

przyswojenie wiadomości z 
wykładu przy pomocy  
udostępnionych materiałów 
wykładowych;  
lektura  
uzupełniająca   

15 MdW_w_2   1 

MdW_fs_2 laboratorium 
 

Zajęcia w odpowiednio 
przygotowanej pracowni, zależnie od 
tematyki danego modułu  
 

45  
 

przygotowanie do zajęć 
laboratoryjnych z pomocą 
udostępnionych materiałów 
wykładowych oraz 
dodatkowych materiałów 
pomocniczych poświęconych 
problemom analizowanym 
podczas zajęć laboratoryjnych; 
 

45 MdW_w_1   3 

suma godzin: 60 suma godzin: 60 suma punktów: 4 

 

 


