
Załącznik nr 1 do Uchwały nr _______ - 2018/2019 z dnia 25 marca 2019 r. 
w sprawie wytycznych dla tworzenia i zmian programów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia  

oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020. 
 

 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Nazwa zajęć:  Technologie informatyczne ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Information technologies	 
Zajęcia dla kierunku studiów: meblarstwo 

  
Język wykładowy: polski Poziom studiów: I 

Forma studiów:  stacjonarne Status zajęć: podstawowe obowiązkowe  Numer semestru: 1 semestr  zimowy 

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2022/2023 Numer katalogowy: WTD-MEB1-S-01Z-8 

 

Koordynator zajęć: dr hab. Emilia Grzegorzewska 

Prowadzący zajęcia: dr hab. Emilia Grzegorzewska, dr inż. Kamil Roman, mgr inż. Anita Wronka 

Jednostka realizująca: Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Drewna 

Założenia, cele i opis zajęć: 

W	przedmiocie	zaprezentowano	zasady	funkcjonowania	systemu	komputerowego	oraz	technologii	informacyjnych	w	
kształtowaniu	społeczeństwa	informacyjnego. 
Ćwiczenia 
Nabycie	umiejętności	i	doskonalenie	posługiwania	narzędziami	edytora	tekstu	(aplikacja:	MS	Word),	arkusza	
kalkulacyjnego	(Aplikacja:	MS	Excel),	grafiki	prezentacyjnej	(aplikacja:	MS	Power	Point).	 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: Ćwiczenia laboratoryjne;  liczba godzin 30;   

Metody dydaktyczne: dyskusje, wykorzystanie narzędzi komputerowych w rozwiązywaniu zadań, obserwacje i analiza wyników 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Brak 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_1  student opanował podstawy z 
zakresu funkcjonowania nowoczesnego 
systemu informacyjnego w 
przedsiębiorstwie oraz wiedzę z 
pozatechnicznych uwarunkowań 
działalności społeczeństwa informacyjnego  
W_2 student opanował wiedzę z zakresu 
narzędzi informatycznych stosowanych 
przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich 
 

Umiejętności: 
U_1  student umie posługiwać się 
oprogramowaniem zarówno 
biurowym, jak i aplikacyjnym, 
niezbędnym do swobodnego 
poruszania się w Internecie i 
korzystania z oferowanych przez niego 
usług  
U_2 student umie wykonać zadanie 
projektowe dotyczące szeroko 
rozumianego wspomagania 
informacyjnego działalności 
przedsiębiorstwa drzewnego,  

Kompetencje: 
K_1 student ma wyrobione 
przekonania o potrzebie uczenia się 
przez całe życie dzięki znajomości 
technologii informacyjnych, 
wykorzystania wybranych 
programów komputerowych oraz 
ich silnego powiązania z różnymi 
dziedzinami życia człowieka 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W_1,  W_2, U_1, U_2, K_1 – kolokwia obejmujące materiał ćwiczeniowy 
U_1, U_2 – praca projektowa 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Elektroniczna forma kolokwiów	i	elektroniczna	forma	prezentacji 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: Ocena z zaliczenia ćwiczeń (kolokwia 90%; aktywność na zajęciach i praca projektowa 10%) 

Miejsce realizacji zajęć: laboratorium komputerowe 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Alexander	M.,	Kusleika	R.,	2016:	Excel	2016	PL.	Biblia,	Helion,	Gliwice		
2. Alexander	M.,	Kusleika	R.,	2017:	Excel	2016	PL.	Formuły,	Helion,	Gliwice.		
3. Wróblewski	P.,	2015:	ABC	komputera.	Wydanie	XI,	Helion,	Gliwice.		

UWAGI 



 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

W_1 
student opanował podstawy z zakresu funkcjonowania 
nowoczesnego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie oraz 
wiedzę z pozatechnicznych uwarunkowań działalności 
społeczeństwa informacyjnego 

MEBI_WG_3 2 

MEBI_WK_5 1 

U_1 

student umie posługiwać się oprogramowaniem zarówno 
biurowym, jak i aplikacyjnym, niezbędnym do swobodnego 
poruszania się w Internecie i korzystania z oferowanych przez 
niego usług 

MEBI_UW_4 2 

U_2 
student umie wykonać zadanie projektowe dotyczące szeroko 
rozumianego wspomagania informacyjnego działalności 
przedsiębiorstwa drzewnego,  

MEBI_UW4 2 

K_1 
student ma wyrobione przekonania o potrzebie uczenia się przez 
całe życie dzięki znajomości technologii informacyjnych, 
wykorzystania wybranych programów komputerowych oraz ich 
silnego powiązania z różnymi dziedzinami życia człowieka 

MEBI_KK_2 2 

MEBI_KO_1 2 

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
60 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,3 ECTS 


