
UCHWAŁA NR 25/2016

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 02 czerwca 2016 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku informatyka poziom
drugi.

Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie

Wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. póz. 572 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt. 1

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r.

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

kształcenia (Dz. U. 2014 póz. 1370) uchwala się:

§1
Efekty kształcenia dla kierunku informatyka, profil ogólnoakademicki, poziom

kształcenia drugi, które stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY

kmdr prof. dr hab. omasz SZUBRYCHT



Załącznik do Uchwały Senatu AMW
nr 25 z dnia 02 czerwca 2016 r.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Nazwa kierunku studiów: INFORMATYKA
Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Forma studiów: STACJONARNE l NIESTACJONARNE
Profil kształcenia: PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Obszar kształcenia: NAUKI TECHNICZNE

Przyporządkowanie efektów kształcenia do dziedzin i dyscyplin nauki
Obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: informatyka, automatyka i
robotyka.

Objaśnienie oznaczeń:
12 — kierunkowe efekty kształcenia
W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K — kategoria kompetencji społecznych
T2A — efekty kształcenia dla kwalifikacji II stopnia o profilu ogolnoakademickim w obszarze
kształcenia odpowiadającym obszarowi nauk technicznych
01,02,03 i kolejne — numer efektu kształcenia

Kod Kierunkowe efekty kształcenia

Odniesienie do
efektów

kształcenia dla
obszaru nauk
technicznych

I2_W01

I2_W02

12 W03

I2_W04

I2_W05

I2_W06

I2_W07

I2_W08

Ma poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień
matematycznych, kryptografii i modelowania systemów
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod, technik i narzędzi
informatycznych stosowany do rozwiązywania złożonych problemów
informatycznych
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie ogólną wiedzę w
zakresie integracji i eksploracji danych oraz inżynierii wiedzy
Ma szczegółową, poszerzoną wiedzę w zakresie systemów
informatycznych charakteryzujących się specyficznymi cechami lub
przeznaczeniem oraz trendów ich rozwoju
Ma podbudowaną teoretycznie, poszerzoną wiedzę w zakresie
zaawansowanych technik i metod programowania
Ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę z zakresu
systemów obserwacji technicznej oraz trendów ich rozwoju
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie funkcjonowania i zarządzania
systemami informatycznymi, w tym projektami zespołowymi oraz
zarządzaniem procesami wytwórczymi
Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych,

T2A_W01

T2A_W02
T2A_W07

T2A_W03
T2A W06

T2A_W04
T2A_W05

T2A_W04

T2A_W04
T2A W05
T2A_W05
T2A_W06
T2A W07
T2A W08



prawnych, filozoficznych, historycznych i innych pozatechnicznych
uwarunkowań działalności informatyka

T2A_W10

Umiejętności

I2JJ01

I2_U03

I2_U04

I2_U05

I2_U06

I2_U07

I2_U08

I2_U09

I2_U10

Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu wystarczającym do
porozumiewania się, czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not
aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych
oraz podobnych dokumentów
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł,
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także
wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie oraz prezentować je
w formie pisemnej i ustnej
Potrafi formułować, rozwiązywać i dokumentować problemy
praktyczne oraz zadania badawcze w zakresie inżynierii
oprogramowania, eksploracji danych i inżynierii wiedzy
Potrafi zastosować podejście systemowe oraz wykorzystać metody
analityczne, symulacyjne i eksperymentalne przy formułowaniu i
rozwiązywaniu zadań badawczych i problemów praktycznych

Potrafi dokonać wyboru i zastosować praktycznie nowe metody i
technologie w informatyce oraz integrować wiedzę z różnych dziedzin

Potrafi pracować w zespole zgodnie z obowiązującymi zasadami a
także w środowisku przemysłowym zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy
Potrafi krytycznie ocenić istniejące systemy informatyczne i
zaproponować ich poprawienie
Potrafi zidentyfikować problemy i rozwiązać złożone zadania
inżynierskie z zakresu informatyki wykorzystując właściwe metody,
techniki i narzędzia
Potrafi zaprojektować i zaimplementować złożony system
informatyczny biorąc pod uwagę istniejące ograniczenie projektowe i
pozatechniczne

T2A_U01
T2A_U02
T2AJJ03
T2A_U04
T2A_U06
T2A_U01
T2A_U03
T2A_U04
T2A_U05
T2A_U07
T2A_U08
T2A_U09

T2A_U09
T2A_U10

T2A_U10
T2A_U11
T2A_U12

T2A_U13
T2A_U14

T2A_U15
T2A_U16

T2A_U17
T2A_U18

T2A_U19

Kompetencje społeczne

I2_K01

I2_K02

I2_K03

Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności informatyka, w
tym jej wpływ na środowisko i człowieka, a także związaną z tym
odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Zna zasady przedsiębiorczości innowacyjnej, potrafi myśleć i działać
kreatywnie, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz
jest gotów do podporządkowania się zasadom pracy w zespole w tym
potrafi określać priorytety realizowanych zadań, kierować zespołem i
odpowiadać za efekty jego pracy
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a
zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania
społeczeństwu rzetelnych informacji i opinii dotyczących osiągnięć w
zakresie informatyki; podejmuje starania, aby przekazać takie
informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z
uzasadnieniem różnych punktów widzenia

T2A_K02
T2A_K05

T2A_K03
T2A_K04
T2A_K06

T2A_K07

Zakłada się, że efekty kształcenia dla obszaru nauk technicznych: T2A_W09, T2A_W11, T2A_K01
zostały uzyskane na studiach l stopnia.


