
CELE KSZTAŁCENIA 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE 

SPOŁECZNE 

C_W01 Umożliwienie 

studentom zdobycia wiedzy 

dotyczącej praktycznego 

wykorzystania fizyki, 

matematyki, statystyki oraz 

innych metod 

obliczeniowych w zadaniach 

inżynierskich z zakresu 

informatyki w kontekście 

sprzętu oraz 

oprogramowania. 

C_U01 Organizowanie 

warunków do kształtowania 

u studentów umiejętności i 

kompetencji potrzebnych do 

podejmowania pracy w 

grupie, efektywnego 

działania w zespołach 

projektowych 

indywidualnego rozwoju 

oraz prezentowania efektów 

prac w postaci dokumentacji 

lub wystąpień. 

C_K01 Kształtowanie 

refleksyjności studentów 

wobec posiadanej wiedzy 

oraz dostrzegania jej 

znaczenia w rozwiązywaniu 

problemów powstających w 

ramach realizowanych zadań 

inżynierskich, także poza 

aspektem technicznym. 

C_W02 Organizowanie 

warunków do zdobywania 

wiedzy dotyczącej podstaw 

informatyki, obejmujących 

m.in. przetwarzanie 

informacji, architekturę i 

organizację systemów 

komputerowych, 

bezpieczeństwo systemów 

komputerowych, budowę 

sieci i aplikacji sieciowych 

oraz kierunków rozwoju 

informatyki. 

C_U02 Przygotowanie 

studentów do prowadzenia 

prostych badań przy 

wykorzystaniu metod 

obliczeniowych, 

symulacyjnych oraz 

odpowiednich narzędzi 

informatycznych. 

C_K02 Przygotowanie 

studenta do 

odpowiedzialnego i 

efektywnego uczestnictwa w 

różnorodnych zespołach, 

instytucjach, 

przedsiębiorstwach oraz  

postaw prospołecznych i 

działania w sposób 

przedsiębiorczy i radzenia 

sobie na rynku pracy. 

C_W03  Stymulowanie 

studentów do zdobywania 

wiedzy dotyczącej 

projektowania i 

programowania systemów, 

C_U03 Pomoc studentom w 

kształtowaniu umiejętności 

uczenia się i doskonalenia 

nabytej wiedzy z zakresu 

projektowania i 

C_K03 Stymulowanie 

studenta do rozwijania 

umiejętności prawidłowego 

przestrzegania zasad etyki 

zawodowej w wybranym 



aplikacji opartych na bazach 

danych oraz rozwiązaniach 

sieciowych zgodnie 

obowiązującymi normami i 

zasadami bezpieczeństwa. 

implementacji rozwiązań 

informatycznych opartych 

na bazach danych oraz 

technologiach sieciowych. 

obszarze działalności 

inżynierskiej i wymagania 

tego od innych oraz 

wrażliwości etycznej na 

dbałość o dorobek i tradycje 

zawodu. C_W04 Stymulowanie 

studentów do zdobywania 

wiedzy na temat nauk 

uzupełniających profil 

inżynierski, w szczególności 

zarządzania, podstaw prawa 

oraz ekonomii. 

C_U04 Pomoc w 

kształtowaniu umiejętności 

posługiwania się w pracy 

zawodowej właściwie 

dobranymi narzędziami 

wspierającymi 

projektowanie, symulację 

oraz programowanie 

systemów i rozwiązań 

sieciowych zgodnych w 

normami i standardami 

branżowymi. 

C_U05  Przygotowanie 

studentów do zebrania 

praktycznego doświadczenia 

w zadaniach o charakterze 

inżynierskim wraz nabyciem 

umiejętności wykrywania i 

usuwania błędów oraz 

szerszym postrzeganiem 

tych zadań niż aspekt 

techniczny. 

 


