Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - 2017
Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka.
Kategorie
Kategorie opisowe /
Kod
charakterystyki aspekty o podstawowym składnika
kwalifikacji
znaczeniu
opisu

Zakres i głębia /
kompletność perspektywy
poznawczej i zależności

P6S_WG

PRK - Poziom 7

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i
zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z
zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych
tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną
i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą
kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z
zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej –
właściwe dla programu kształcenia
główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych
lub artystycznych istotnych dla programu
kształcenia

Wiedza:
absolwent zna i
rozumie

podstawowe procesy zachodzące w cyklu
życia urządzeń, obiektów i systemów
technicznych

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
Kontekst /
uwarunkowania, skutki

P7S_WK

WI PP

Obszar kształcenia w zakresie nauk
technicznych oraz kwalifikacje obejmujące
kompetencje inżynierskie - profil
ogólnoakademicki

ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania
różnych rodzajów działań związanych z nadaną
kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności

Kierunkowe efekty kształcenia

Symb.

ma zaawansowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko rozumianych
systemów informatycznych, podstaw teoretycznych ich budowania oraz
metod, narzędzi i środowisk programistycznych wykorzystywanych do ich
implementacji

K2st_W1

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z
kluczowymi zagadnieniami z zakresu informatyki

K2st_W2

ma zaawansowaną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranych zagadnień z
zakresu informatyki

K2st_W3

ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach
informatyki i innych, wybranych, pokrewnych dyscyplin naukowych

K2st_W4

ma zaawansowaną i szczegółową wiedzę o procesach zachodzących w cyklu
życia systemów informatycznych sprzętowych lub programowych

K2st_W5

zna zaawansowane metody, techniki i narzędzia stosowane przy
rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich i prowadzeniu prac
badawczych w wybranym obszarze informatyki

K2st_W6

ma wiedzę nt. kodeksów etycznych związanych z pracą naukowo-badawczą
prowadzoną w zakresie informatyki

K2st_W7

zna ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania działalności firm IT

K2st_W8

także K2st_W9
ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i
innowacyjnie wykonywać zadania w
nieprzewidywalnych warunkach przez:
−
właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej
analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i
prezentacji tych informacji,
− dobór oraz stosowanie właściwych metod i
narzędzi, w tym zaawansowanych technik
informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
planować i przeprowadzać eksperymenty,
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać
wnioski formułować i testować hipotezy
związane z problemami inżynierskimi i
prostymi problemami badawczymi

ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania / prowadzenia działalności
gospodarczej oraz indywidualnej przedsiębiorczości

K2st_W9

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (w
języku polskim i angielskim), integrować je, dokonywać ich interpretacji i
krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco
uzasadniać opinie

K2st_U1

potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi
wykorzystywanymi przy realizacji przedsięwzięć informatycznych

K2st_U2

potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje
komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski oraz
formułować i weryfikować hipotezy związane ze złożonymi problemami
inzynierskimi i prostymi problemami badawczymi

K2st_U3

Kategorie
Kategorie opisowe /
Kod
charakterystyki aspekty o podstawowym składnika
kwalifikacji
znaczeniu
opisu

Wykorzystanie wiedzy /
rozwiązywane problemy i
wykonywane zadania

Umiejętności:
absolwent
potrafi

P7S_UW

PRK - Poziom 7

Obszar kształcenia w zakresie nauk
technicznych oraz kwalifikacje obejmujące
kompetencje inżynierskie - profil
ogólnoakademicki
przy formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych
zadań inżynierskich, w tym zadań
nietypowych, a także prostych problemów
badawczych:
−
wykorzystać metody analityczne, symulacyjne
i eksperymentalne,
− integrować
wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych właściwych dla kierunku studiów,
− ocenić przydatność i możliwość
wykorzystania nowych osiągnięć (technik i
technologii),
− zastosować podejście systemowe,
uwzględniające także aspekty pozatechniczne,
− dokonać wstępnej oceny ekonomicznej
proponowanych rozwiązań i podejmowanych
działań inżynierskich
dokonać krytycznej analizy istniejących
rozwiązań technicznych oraz zaproponować
ich ulepszenia (usprawnienia)

zaprojektować − zgodnie z zadaną
specyfikacją, uwzględniającą aspekty
pozatechniczne − złożone urządzenie, obiekt,
system lub proces, związany z kierunkiem
studiów, oraz zrealizować ten projekt, co
najmniej w części, używając właściwych
metod, technik i narzędzi, przystosowując do
tego celu istniejące lub opracowując nowe
metody, techniki i narzędzia

WI PP

Kierunkowe efekty kształcenia

Symb.

potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i
prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz
eksperymentalne

K2st_U4

potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich —
integrować wiedzę z różnych obszarów informatyki (a w razie potrzeby także
wiedzę z innych dyscyplin naukowych) oraz zastosować podejście
systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne

K2st_U5

potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć
(metod i narzędzi) oraz nowych produktów informatycznych

K2st_U6

potrafi poprawnie użyć wybraną metodę szacowania pracochłonności
wytwarzania oprogramowania

K2st_U7

potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych oraz
zaproponować ich ulepszenia (usprawnienia)

K2st_U8

potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania
zadania inżynierskiego, polegającego na budowie lub ocenie systemu
informatycznego lub jego składowych, w tym dostrzec ograniczenia tych
metod i narzędzi;

K2st_U9

potrafi - stosując m.in. koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone
zadania informatyczne, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające
komponent badawczy

K2st_U10

potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty
pozatechniczne — zaprojektować złożone urządzenie, system informatyczny
lub proces oraz zrealizować ten projekt — co najmniej w części — używając
właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu
istniejące lub opracowując nowe narzędzia

K2st_U11

Kategorie
Kategorie opisowe /
Kod
charakterystyki aspekty o podstawowym składnika
kwalifikacji
znaczeniu
opisu

Komunikowanie się /
odbieranie i tworzenie
wypowiedzi,
upowszechnianie wiedzy w P7S_UK
środowisku naukowym i
posługiwanie się językiem
obcym

WI PP

Kierunkowe efekty kształcenia

Symb.

komunikować się na tematy specjalistyczne ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców

potrafi porozumiewać się w języku polskim i angielskim przy użyciu różnych
technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także z
wykorzystaniem narzędzi informatycznych

K2st_U12

prowadzić debatę

potrafi przygotować i przedstawić opracowanie naukowe w języku polskim i
angielskim, przedstawiające wyniki badań naukowych lub przentację ustną
dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu informatyki

K2st_U13

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie
specjalistycznej terminologii

ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

K2st_U14

Organizacja pracy /
planowanie i praca
zespołowa

P7S_UO

kierować pracą zespołu

potrafi współdziałać w zespole, przyjmując w nim różne role

K2st_U15

Uczenie się / planowanie
własnego rozwoju i
rozwoju innych osób

P7S_UU

samodzielnie planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać
innych w tym zakresie

potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces
samokształcenia, w tym innych osób

K2st_U16

krytycznej oceny odbieranych treści

rozumie, że w informatyce wiedza i umiejętności bardzo szybko stają się
przestarzałe

K2st_K1

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

rozumie znaczenie wykorzystywania najnowszej wiedzy z zakresu informatyki
w rozwiązywaniu problemów badawczych i proktycznych

K2st_K2

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania
i organizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego

rozumie znaczenie działalności popularyzatorskiej dotyczącej najnowszych
osiągnięć z zakresu informatyki

K2st_K3

Oceny / krytyczne
podejście

Kompetencje
społeczne:
absolwent jest
gotów do

PRK - Poziom 7

Obszar kształcenia w zakresie nauk
technicznych oraz kwalifikacje obejmujące
kompetencje inżynierskie - profil
ogólnoakademicki

P7S_KK

Odpowiedzialność /
wypełnianie zobowiązań
P7S_KO
społecznych i działanie na
rzecz interesu publicznego

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych, w tym:
Rola zawodowa /
P7S_KR
niezależność i rozwój etosu

− rozwijania dorobku zawodu,
− podtrzymywania etosu zawodu,
− przestrzegania i rozwijania zasad etyki
zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania
tych zasad

ma świadomość potrzeby rozwijania dorobku zawodowego oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej

K2st_K4

