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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 16/22 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 24 maja 2022 r. 

 

PUZ we Włocławku 

Instytut Nauk Społecznych i Technicznych 

Zakład INFORMATYKI 

OPIS PROCESU PROWADZĄCEGO DO UZYSKANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

DLA KIERUNKU INFORMATYKA 

CYKL KSZTAŁCENIA: 2022/2023 - 2025/2026 

SPECJALNOŚCI (SPECJALIZACJE): 

1) Systemy informatyczne i bazy danych 

2) Grafika komputerowa i aplikacje internetowe 

3) Sieci komputerowe i telekomunikacja 

 

1. Kierunek Informatyka (należy do dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne, 

dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja). 

2. Kierunek jest realizowany w ramach Zakładu Informatyki, który wchodzi w skład Insty-

tutu Nauk Społecznych i Technicznych we współpracy ze Studium Języków Obcych 

i SWFiS. 

3. Kierunek Informatyka realizowany jest w ramach studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia. 

4. Studia trwają 3,5 roku, 7 semestrów. W celu  uzyskania tytułu zawodowego inżyniera 

student powinien zdobyć co najmniej 213 punktów ECTS. 

5. W procesie definiowania efektów uczenia się oraz w procesie przygotowania programu 

studiów uwzględniono opinie interesariuszy (głównie: pracodawców i studentów), 

których przedstawiciele zostali zapoznani podczas zebrania Rady Ekspertów przy 

Zakładzie Informatyki, jak również doświadczenia i wzorce międzynarodowe np. 

wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku; monitoring karier 

zawodowych absolwentów, rozwiązań na innych uczelniach kształcących na kierunku 

oraz doświadczeniu osób realizujących program na kierunku. Przedstawiciele 

pracodawców zapoznali się z koncepcją kształcenia oraz programem studiów na rok 
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akademicki 2022/2023. Fakt ten odnotowano w protokole ze spotkania Rady Ekspertów 

przy Zakładzie Informatyki z dnia 28 stycznia 2022 roku. 

6. Odniesienie do misji i strategii Uczelni 

Uchwałą Nr 43/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku Senat PUZ we Włocławku przyjął 

Strategię rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na lata 2021-2024, 

z której wynika m. in. misja Uczelni. Realizacja kierunku Informatyka wpisuje się 

w misję Uczelni i strategię jej rozwoju. Na kierunku Informatyka kształcenie 

realizowane jest według nowoczesnych standardów edukacyjnych przy udziale 

fachowców z dziedziny IT, zarówno teoretyków, jak i praktyków w celu kształtowania 

nowoczesnego człowieka otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, 

kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych. Proces 

kształcenia wsparty jest przez Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych 

Technologii, wyposażone w nowoczesny  sprzęt komputerowy. Kierunek Informatyka 

przygotowuje także młodego człowieka do aktywnego, świadomego uczestnictwa 

w społeczeństwie obywatelskim. 

7. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z Ramowym systemem weryfikacji 

efektów uczenia się, stanowiącym Załącznik nr 6 Wytycznych do tworzenia programu 

studiów. Sposób weryfikacji jest zawarty w opisie każdego przedmiotu, stanowiącego 

sposób i formę realizacji programu kształcenia. Sposób weryfikacji nie jest jednolity, 

uzależniony od koncepcji prowadzącego zajęcia. Weryfikacja wiedzy oceniana jest 

w skali ocen od „bardzo dobry” do „niedostateczny”, nie stosuje się zapisu „zal” 

z wyjątkiem oceny praktyk zawodowych, proseminarium, zajęć w ramach pracy własnej 

studenta pod kierunkiem nauczyciela, szkolenia bibliotecznego i szkolenia w zakresie 

bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia. 

8. Sylwetka absolwenta 

 Absolwent kierunku Informatyka posiada umiejętności posługiwania się wiedzą 

z zakresu grafiki komputerowej, w tym projektowania aplikacji graficznych 

z elementami grafiki wektorowej i rastrowej, projektowania systemów opartych na 

bazach danych z zachowaniem wszelkich technik i technologii bezpieczeństwa 

informacji, projektowania i administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi. 

Posiada wiedzę z zakresu matematyki wyższej, analizy danych oraz elektroniki, 

elektrotechniki i zjawisk fizycznych występujących w sektorze IT. Posiada umiejętności 

wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent 

kierunku Informatyka jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania 
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nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie opracować dokumentację 

techniczną tworzonego projektu. Realizując jedną ze specjalności posiada dodatkową 

wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne: 

a) absolwent specjalności systemy informatyczne i bazy danych posiada wiedzę 

i wysokie umiejętności w zakresie: informatyzacji przedsiębiorstw, zawansowanych 

systemów baz danych i internetowych aplikacji bazodanowych, programowania, 

metod modelowania i metod optymalizacji, zespołowego projektowania oraz 

implementowania i eksploatacji systemów informatycznych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa systemów, a także administrowania bazą danych oraz marketingu 

internetowego. Absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany do podjęcia 

pracy o charakterze projektowym i programistycznym w softwareowych firmach 

informatycznych, a także może zajmować się wdrażaniem i eksploatacją systemów 

informatycznych zarządzania w jednostkach gospodarczych. 

b) absolwent specjalności grafika komputerowa i aplikacje internetowe posiada 

wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie: grafiki komputerowej, 

modelowania i animacji komputerowej grafiki 2D i 3D, projektowania systemów 

multimedialnych, fotografii cyfrowej, podstaw realizacji filmowej, składu 

komputerowego, webdesignu, oraz projektowania i wdrażania bogatych graficznie 

aplikacji internetowych, w tym typu CMS. Absolwent jest bardzo dobrze 

przygotowany do pracy w firmach, w których podstawą jest wysoka wiedzą 

i umiejętności informatyczne oraz wiedzą z obszaru projektowania 

oprogramowania graficznego, tworzenia aplikacji multimedialnych oraz wdrażania 

nowoczesnych aplikacji internetowych zgodnie z wymaganiami klientów. Potrafi 

również zaprogramować nieskomplikowaną grę. 

c) absolwent specjalności sieci komputerowe i telekomunikacja posiada wiedzę 

teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie: technologii sieci komputerowych, 

przewodowych, jak i bezprzewodowych, internetowych aplikacji bazodanowych, 

administrowania sieciami komputerowymi, projektowania sieci komputerowych 

w tym bezprzewodowych wykorzystując w projektowaniu różne modele (COST 231, 

One-Slope, Multi-Wall, LOS i inne), posiada wiedzę z zarządzania projektami 

informatycznymi oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Absolwent tej 

specjalności jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w projektowaniu 

i wdrażaniu lokalnych i rozległych sieci komputerowych, administrowania tymi 

sieciami i nadzoru nad ich bezpieczeństwem. 
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Absolwent każdej specjalności jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego 

stopnia oraz studiów podyplomowych. 

9. Absolwent kierunku Informatyka uzyskuje poziom biegłości językowej B2 Europej-

skiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W programie studiów 

przewidziano 150 godzin dydaktycznych języka angielskiego (8 punktów ECTS) 

realizowanych przez 5 semestrów studiów. 

10. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia wynosi: 118,72 punktu ECTS, co stanowi 55,73% wszystkich punktów ECTS. 

11. Liczba punktów ECTS, która jest przypisana do zajęć o charakterze praktycznym 

wynosi: 132 punkty ECTS, co stanowi 61,97 % wszystkich punktów ECTS. 

Na wszystkich trzech specjalnościach występuje taki sam podział punktów ECTS. 

12. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć, realizując moduły kształ-

cenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów 

wynosi: 16 punktów ECTS (w tym co najmniej 5 punktów ECTS w ramach zajęć 

z dziedzin nauk humanistycznych i nauk społecznych): 

a) Lektorat języka obcego:      8 punktów ECTS, 

b) Podstawy filozofii/Podstawy etyki:   1 punkt ECTS 

c) Podstawy socjologii/Podstawy psychologii :  1 punkt ECTS  

d) Ochrona własności intelektualnej:    1 punkt ECTS, 

e) Skuteczne komunikowanie:     1 punkt ECTS, 

f) Kompetencje w relacjach społecznych:    1 punkt ECTS, 

g) Zarządzanie  karierą zawodową:     1 punkt ECTS, 

h) Planowanie i organizacja czasu pracy:    1 punkt ECTS, 

i) Własna działalność gospodarcza:    1 punkt ECTS. 

13. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach przedmiotów podlegających 

wyborowi: 75 punktów ECTS, co stanowi 35,21% łącznej liczby punktów ECTS. 

14. Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin naukowych w łącznej 

liczbie punktów ECTS: 

- dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja - 100%. 

15. Opis metod kształcenia 

Na kierunku Informatyka stosowane są różnorodne metody kształcenia: 

- wykłady, metoda tradycyjna, z elementami konwersatorium, z prezentacjami 

multimedialnymi, 
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- wykłady oraz zajęcia projektowe z wykorzystaniem platformy e-learningowej 

(zakładka Moodle,www.puz.wloclawek.pl), oraz MS TEAMS, 

- zajęcia ćwiczeniowe z uwzględnieniem analizy przypadków, 

- laboratoria, warsztaty z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania 

oraz sprzętu platform elektronicznych i sprzętu pomiarowego, 

- proseminaria i seminaria, analiza przypadków. 

16. W zakresie wymagań, jakie stawiane są pracom dyplomowym, stosuje się postanowie-

nia odpowiednich regulacji dotyczących zarządzania jakością kształcenia. Praca 

dyplomowa stanowi dokument, poddawana jest ocenie promotora i ocenie 

recenzenta. Sposób dyplomowania studentów kierunku Informatyka zawarty jest 

w Regulaminie dyplomowania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

17. Informacja o praktykach 

Celem praktyki zawodowej jest umożliwienie wykorzystania przez studentów nabytej 

wiedzy w praktyce w zakładzie pracy, w którym istnieje możliwość zrealizowania 

efektów uczenia się. Celem jest wykształcenie u studentów umiejętności rozwiązywania 

problemów praktycznych. 

Zaliczenie praktyk odbywa się po uprzednim przedłożeniu dzienniczka praktyk z pozy-

tywną oceną jako „zal”. Za zrealizowane praktyki student otrzymuje 40 punktów ECTS 

przypisanych do IV i VI semestru studiów. 

 Szczegółowa dokumentacja, a także informacje na temat zasad odbywania praktyk 

zawodowych znajdują się w Regulaminie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych 

i staży w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

18. W roku akademickim 2022/2023 na kierunku Informatyka planowane jest przyjęcie 

50 studentów studiów stacjonarnych. 

19. Kierunek Informatyka jest realizowany w PUZ w ramach profilu praktycznego. Kadra 

dydaktyczna legitymuje się doświadczeniem zawodowym, praktycznym, zdobytym 

poza uczelnią wyższą. Nauczyciele akademiccy reprezentują również inne środowiska 

akademickie lub są zatrudnieni w firmach o profilach działalności związanych 

z informatyką. 

20. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w pro-

gramie studiów są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu dzia-

łalności zawodowej i w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych 

czynności praktycznych przez studentów. 


