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Semestr

1
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Formy zajęć
Forma zajęć
Laboratorium

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

30

2

-

-

Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Przedmiot ma na celu zorientowanie studenta w możliwościach dostępnych aplikacji komputerowych, co wydaje się normą w kontekście współczesnych przemian
cywilizacyjnych i kulturowych. Zajęcia pomyślano tak, by poprzez wykonanie serii konkretnych i precyzyjnie zdefiniowanych zadań a) uświadomić potencjał instrumentów
elektronicznych, b) wyrobić umiejętność korzystania z ich rozmaitych funkcji oraz c) zaprezentować paletę ewentualnych zastosowań cyfrowego przetwarzania danych. Na
zajęciach kładzie się akcent na praktyczność umiejętności, z których może skorzystać właściwie student każdego kierunku. Pozyskana w ten sposób wiedza i kompetencje
okażą się przydatne nie tylko w dalszym toku studiów, w trakcie pisania prac dyplomowych, ale również podczas realizacji obowiązków zawodowych – na stanowisku
urzędniczym, w redakcji, w szkole itp.

Wymagania wstępne
podstawowa znajomość obsługi komputera i jego aplikacji

Zakres tematyczny
Programy komputerowe i ich funkcje, możliwości. Cyfrowe przetwarzanie danych jako narzędzie efektywnej pracy.

Metody kształcenia
metoda wykładowa, poglądowa, obserwacji, metoda działań praktycznych (w wymiarze indywidualnym poprzez realizację cyklu zadań), heureza (pokonywanie barier i
ograniczeń programowych w toku debat i wspólnego namysłu)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
student efektywnie potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod

Symbole efektów
KKG1_K03

kierunkiem

Metody weryfikacji
aktywność w trakcie

Forma zajęć
Laboratorium

zajęć
projekt

student zna podstawową terminologię z zakresu technologii informacyjnych

KKG1_W02

aktywność w trakcie

Laboratorium

zajęć
projekt
student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować oraz gromadzić i

KKG1_U01

aktywność w trakcie

wprowadzać do prac oryginalnych informacje z wykorzystaniem różnych źródeł ze

zajęć

szczególnym uwzględnieniem źródeł sieciowych

projekt

student potrafi wykorzystywać specjalistyczną wiedzę do organizowania działań
związanych z wybraną specjalnością

KKG_U19

aktywność w trakcie
zajęć
projekt

Laboratorium

Laboratorium

Opis efektu
student na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie

Symbole efektów

Metody weryfikacji

KKG1_K05

formułuje propozycje ich rozwiązywania

Forma zajęć

aktywność w trakcie

Laboratorium

zajęć
projekt

student potrafi samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez

KKG1_K04

aktywność w trakcie

innych lub siebie zadania, efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej

zajęć

stopień zaawansowania

projekt

Laboratorium

Warunki zaliczenia
wykonanie wskazanych do zrealizowania zadań i pracy końcowej (projekt monotematyczny wykonany z wykorzystaniem technik cyfrowych)

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

-

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

65

-

Łącznie

100

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

-

Łącznie

4

-

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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