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1.

nazwa kierunku

Informatyka stosowana

2.
3.
4.

poziom kształcenia
profil kształcenia
forma prowadzenia
studiów

pierwszy
ogólnoakademicki
stacjonarne

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Podstawy użytkowania systemów komputerowych

Kod modułu: 03-IS-14-PUSK

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty kształcenia modułu
kod efektu
kształcenia
modułu
PUSK_1

opis efektu kształcenia
Posiada podstawową wiedzę odnośnie użytkowania współczesnych systemów komputerowych, ze szczególnym
uwzględnieniem systemów uniksowych

kod efektu
kształcenia
kierunku
K_W08

stopień
realizacji
(skala 1-5)
5

Posiada podstawowe umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania systemów komputerowych i sieciowych

K_U13

Posiada podstawowe umiejętności w zakresie profesjonalnego przygotowywania krótkich publikacji oraz prezentacji

K_U18

PUSK_4

Rozumie i docenia znaczenie samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz potrzebę jej ciągłej aktualizacji

K_K01

2

PUSK_5

potrafi współdziałać i pracować w grupie, rozumie i docenia znaczenie wymiany informacji dla efektywnego działania

K_K02

2

PUSK_2
PUSK_3

4
4

3. Opis modułu
Opis

Wstęp: organizacja zajęć, zasady korzystania z ogólnodostępnych zasobów informatycznych. Podstawy użytkowania systemów uniksowych
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oraz sieci komputerowych, z odniesieniem do pracy w innych środowiskach systemowych. Praca z poziomu linii poleceń powłoki systemowej,
typowe czynności i związane z nimi polecenia użytkownika, programy usługowe i narzędziowe. Edycja plików tekstowych, typowe edytory
tekstowe i oprogramowanie pomocnicze. Automatyzacja rutynowych czynności przy pomocy skryptów powłoki. Przygotowywanie typowych
publikacji i prezentacji w systemie składu TeX/LaTeX
Wymagania wstępne
modułu

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu
kod
PUSK_w_1

nazwa (typ) sposobu weryfikacji
kolokwium

PUSK_w_2

aktywność na zajęciach

opis szczegółowy
Test komputerowy lub opracowanie pisemne, tematyka każdego
kolokwium obejmuje zagadnienia z zakresu przerabianego wcześniej na
zajęciach
Realizacja ćwiczeń laboratoryjnych, udział w dyskusjach

PUSK_w_3

Publikacja/prezentacja

Przygotowanie krótkiej publikacji lub prezentacji

efekt(-y) kształcenia modułu
PUSK_1, PUSK_2, PUSK_3

PUSK_1, PUSK_2, PUSK_3, PUSK_4,
PUSK_5
PUSK_3,PUSK_4, PUSK_5

5.a Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie stacjonarnej)
nazwa
PUSK_fs_1

laboratorium

forma prowadzenia zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
praca ze sprzętem komputerowym
i oprogramowaniem
udostępnianym w pracowni,
suma godzin:

liczba
godzin
30

30

praca własna studenta
opis

liczba
godzin
30

praca własna z wykorzystaniem
ogólnodostępnego oprogramowania,
doskonalenie umiejętności
suma godzin: 30

sposób weryfikacji
efektów kształcenia

punkty
ECTS

PUSK_w_1,
PUSK_w_2,
PUSK_w_3
suma punktów:

2

2

