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1.

nazwa kierunku Informatyka stosowana

2.
3.
4.

poziom kształcenia
profil kształcenia
forma prowadzenia
studiów

Pierwszy
Ogólnoakademicki
Stacjonarne

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Pracownia inżynierska I (II)

Kod modułu: 03-IS-14-PIn

1. Liczba punktów ECTS: 5
2. Zakładane efekty kształcenia modułu
kod efektu
kształcenia
modułu

opis efektu kształcenia
zna podstawowe wymagania dotyczące formy przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej (lub projektu
inżynierskiego) i formy przygotowania prezentacji wyników pracy dyplomowej na obronę

PIn_1
PIn_2

potrafi samodzielnie korzystać z dostępnego sprzętu i oprogramowania

PIn_3

potrafi korzystać ze źródeł literaturowych i innych, potrafi ocenić aktualny stan wiedzy na temat danego zagadnienia

PIn_4

potrafi samodzielnie zaplanować oraz wykonać pracę związane z rozwiązaniem zagadnień w zadanej tematyce
rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy związanej z tematyką pracy dyplomowej znając ograniczenia własnej wiedzy w
tym zakresie

PIn_5

kod efektu
kształcenia
kierunku
K_U18

stopień realizacji
(skala 1-5)

5
K_U19
K_U19
K_U22
K_U18
K_U24
K_K01

5
3
5
2

3. Opis modułu
Opis
Wymagania wstępne

Zajęcia mające na celu wykonanie pracy dyplomowej. Podczas będzie możliwość zaznajomienia się ze specjalistycznym sprzętem i wykonanie
na nim doświadczeń, zaprogramowanie lub zastosowanie w celu rozwiązania zadania postawionego w pracy dyplomowej.
brak
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modułu

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu
Kod
PIn_w_1
PIn_w_2

nazwa (typ) sposobu weryfikacji
projekt
konwersatorium/seminarium

opis szczegółowy
ocena przygotowanego projektu
ocena prezentacji oraz zrozumienia podstaw fizycznych

5.a Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie stacjonarnej)
forma prowadzenia zajęć
Nazwa
opis (z uwzględnieniem metod
liczba
dydaktycznych)
godzin
PIn_fs_1
projekt
prezentacje autorskie z
30
wykorzystaniem sprzętu
multimedialnego i dyskusje
suma godzin:

30

praca własna studenta
opis

efekt(-y) kształcenia modułu
PIn_1, PIn_2, PIn_3, PIn_4, PIn_5
PIn_1, PIn_2, PIn_3, PIn_4, PIn_5

liczba
godzin
120

dyskusja, praca z materiałami
specjalistycznymi i źródłowymi,
samodzielne przygotowanie prezentacji
na zadany temat
suma godzin: 120

sposób weryfikacji
efektów kształcenia
PIn_w_1, PIn_w_2

suma punktów:

punkty
ECTS
5

5

