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1.  nazwa kierunku Informatyka stosowana 

2.  poziom kształcenia Pierwszy 

3.  profil kształcenia Ogólnoakademicki 

4.  forma prowadzenia 
studiów 

Stacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Proseminarium Inżynierskie  Kod modułu: 03-IS-14-PrIn 

1. Liczba punktów ECTS: 3 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 

kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień realizacji 
(skala 1-5) 

PrIn_1 posiada wiedzę w zakresie szczególnych, prezentowanych na proseminarium zagadnień technicznych, inżynierskich K_W21 2 

PrIn_2 
potrafi wyszukiwać informacje w polskiej i obcojęzycznej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w 
Internecie 

K_U19 
K_U22 

4 

PrIn_3 umie przedstawić ustnie, na forum grupy, przygotowane opracowanie związane z tematyką K_U18 5 

PrIn_4 rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy technicznej, inżynierskiej 
K_K06,  
K_K03 

3 

PrIn_5 
Student dąży do poszerzenia własnej wiedzy, potrafi formułować pytania służące pogłębieniu zrozumienia nowego 
tematu 

K_U22 
K_K01,  
K_K04 

5 

 

3. Opis modułu 

Opis Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności przygotowywania prezentacji i publicznego wygłaszania ustnych referatów na 
zadany temat związany z tematyką studiów. Szczególną uwagę poświęca się formalnej konstrukcji wystąpienia, zachowaniu 
wyznaczonego czasu, umiejętności skupienia uwagi słuchaczy, właściwego podsumowania. Ważny udział w zajęciach ma dyskusja 
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wszystkich uczestników po każdym wykładzie, zarówno  merytoryczna, nad przedstawionym materiałem jak i nad formalnymi i 
technicznymi aspektami wystąpienia. 

Wymagania wstępne 
modułu 

Znajomość podstaw informatyki i systemów informatycznych. 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

PrIn_w_1 referat Weryfikacja zawartości merytorycznej jak i sposobu prowadzenia referatu.  PrIn_1,PrIn_2,PrIn_3,PrIn_4,PrIn_5 

PrIn_w_2 aktywność na zajęciach weryfikacja umiejętności poprzez dyskusje dotyczącą zagadnień  
związanych z tematyką referatu 

PrIn_1,PrIn_5 

 

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 

PrIn_fs_1 seminarium Przygotowanie i prezentacja 
wykładu, z zadanego tematu z 
wykorzystaniem pomocy 
audiowizualnych, wysłuchanie 
referatu innych studentów. 

30 Przygotowanie referatu  60 PrIn_w_1, PrIn_w_2      3 
 
      

  suma godzin: 30 suma godzin: 60 suma punktów: 3 

 


