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Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu pracy z programami służącymi do przetwarzania i prezentacji danych. Ma stanowić przygotowanie do
wykorzystywania programów komputerowych do przetwarzania i opracowywania wyników badań i analiz oraz tworzenia dokumentów i materiałów takich jak: prace
zaliczeniowe, artykuły, plakaty i prezentacje.

Wymagania wstępne
Zakres tematyczny
Omówienie metod oraz technik efektywnego przedstawiania różnego rodzaju danych i przekazywania informacji z praktycznym wykorzystaniem do: wygłoszenia komunikatu ,
prowadzenia wykładu, przygotowania posteru, prezentacji własnej osoby i wykorzystaniu w biznesie. W trakcie zajęć pokazane zostaną również psychologiczne aspekty
oddziaływania i wpływania na audytorium, oraz zwalczania stresu i radzenia sobie w sytuacjach, którym towarzyszy duże napięcie emocjonalne.

Metody kształcenia
Praca studenta przy stanowisku komputerowym. Metoda projektu. Praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się
Opis efektu

Symbole efektów

Potrafi analizować dane, pochodzące z różnych źródeł, wykorzystując do tego

Metody weryfikacji

K_W09

odpowiednie narzędzia programowe.

aktywność w trakcie zajęć

K_U02

wykonanie sprawozdań

do przedstawienia innym osobom poprzez uporządkowanie wiedzy i jej

K_K07

laboratoryjnych

odpowiednie przedstawienie w formie prezentacji.

przygotowanie prezentacji

Warunki zaliczenia
Przeprowadzenie prezentacji wskazanych przez prowadzącego informacji związanych z działalnością biznesową.
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Uwagi

Laboratorium

przygotowanie prezentacji

Po ukończeniu zajęć student powinien umieć zrelacjonować temat przeznaczony
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Laboratorium
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