
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 
Technologia informacyjna 

III rok studiów niestacjonarnych I stopnia, semestr 2 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Wyrobienie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputera 

C2 Wykorzystanie dostępnych narzędzi technologicznych w pracy nauczyciela 

C3 Zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii i wykorzystanie jej na rynku 

pracy 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Podstawowa wiedza na temat obsługi komputera. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK W01 Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu technologii informacyjnej 

EK W02 Student zna podstawową terminologię z zakresu technologii informacyjnej w języku 

angielskim 

EK W03 Student zna podstawową terminologię z zakresu technologii informacyjnej w języku polskim 

EK W04 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu technologii informacyjnej 

EK W09 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia edukacji informatycznej w 

kształtowaniu współczesnego człowieka 

EK W10 Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych 

osiągnięciach w zakresie technologii informacyjnej 

EK W15 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego 

EK U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i 

praktyczną znajomością języka angielskiego z zakresu technologii 

EK U02 Student potrafi analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z 

przedmiotem 

EK U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy 

w języku angielskim 

EK U05 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze i analityczne w zakresie wykorzystania 

korpusów językowych 

EK U06 Student potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze i dokonać prezentacji opracowanych 

zagadnień przy użyciu oprogramowania biurowego 

EK U07 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie 

języka angielskiego i nowoczesnych technologii 

EK U08 Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami właściwymi dla nowych technologii 

EK U15 Student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki studiowanych w ramach Filologii 

Angielskiej 

EK U16 Student potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych (np. skype) do 

prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych 

EK U17 Student potrafi korzystać z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (e-learning) 

EK U21 Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku 

angielskim z zastosowaniem technik audiowizualnych 

EK K01 Student ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy technicznej i rozumie potrzebę jej 

rozwijania 



EK K03 Student rozumie konieczność poszerzania swoich kompetencji informatycznych 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć - ćwiczenia 
Liczba 

godzin 
ĆW1. Pakiet MS Office: PowerPoint 2 
ĆW2. Pakiet LibreOffice (Writer, Impress, Calc) 2 
ĆW3. Korpusy językowe na przykładzie British National Corpus 2 

ĆW4. Linux na przykładzie Ubuntu 2 
ĆW5. Omówienie prezentacji multimedialnych 1 
                                                                                                                                      

Suma godzin 
9 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Materiały własne w postaci elektronicznej 

Zasoby internetowe 

SPOSOBY OCENY  

F1 Aktywna obecność na zajęciach 

F2 Ćwiczenia praktyczne 

P1 Prezentacja w PowerPoint / Impress na zadany temat 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Praca na zajęciach 9 

Przygotowanie do zajęć 21 

Przygotowanie prezentacji  

SUMA 30 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
1 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Materiały udostępniane przez prowadzącego: 

http://pracownik.kul.pl/michal.narecki/dydaktyka 

2. Ghisler, C. Total Commander Tutorials. [Dostępne na: 

http://www.ghisler.com/beginners.htm] 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

mgr Michał Narecki, michal.narecki@gmail.com 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt Wiedza 

Student nie 

posiada żadnej 

wiedzy na temat 

obsługi 

komputera i 

terminologii 

związanej z 

przedmiotem 

Student posiada 

ograniczoną 

wiedzę na temat 

obsługi 

komputera i 

terminologii 

związanej z 

przedmiotem 

Student posiada 

dobrą wiedzę na 

temat obsługi 

kompuera, 

terminologii i 

pakietów 

biurowych  

Student ma bardzo 

dobre rozeznanie 

w dziedzinie 

obsługi komputera 

i aplikacji 

niezbędnych do 

nauki i pracy  

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

potrafii 

Student w 

ograniczonym 

Student potrafi 

dobrze korzystać z 

Student biegle 

posługuje się 

http://pracownik.kul.pl/michal.narecki/dydaktyka


wykorzystać 

komputera ani 

nowych 

technologii w 

nauce i pracy 

stopniu używa 

komputera i 

niektórych 

programów 

pomocnych w 

nauce i pracy 

komputera jako 

narzędzia swojej 

pracy 

komputerem i 

wieloma 

aplikacjami 

(pakiety biurowe, 

przeglądarki, 

komunikatory, 

itp.) 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Student nie 

posiada wiedzy 

technicznej i nie 

stara się jej 

poszerzyć 

Student w 

ograniczonym 

stopniu 

wykorzystuje 

komputer do 

komunikacji z 

innymi członkami 

grupy. Nie 

poszerza 

znacząco swoich 

kompetencji. 

Student potrafi 

wykorzystać nowe 

technologie w 

komunikacji oraz 

stara się porzerzać 

swoją wiedzę 

techniczną 

Student wykazuje 

się 

ponadprzeciętną 

znajomością 

platform 

komunikacyjnych 

(blogi, fora, media 

społecznościowe) i 

stale poszerza 

swoją wiedzę 

informatyczną 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 

 

 
 


