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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PG_00038380

Kierunek studiów Elektrotechnika

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Łukasz Sienkiewicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Łukasz Sienkiewicz

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE [Niestacjonarne][2020/21] - Moodle ID: 6519
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=6519

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

20 2.0 28.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych informacjami i definicji z zakresu technologii 
informacyjnych, budowy komputera, oprogramowania systemowego i narzędziowego, sieci komputerowych, 
baz danych, programowania.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K01] ma świadomość 
potrzeby ciągłego dokształcania 
się i samodoskonalenia w 
zakresie wykonywanego zawodu 
elektryka oraz zna możliwości 
dalszego kształcenia się

Student jest otwarty na 
poznawanie nowych technologii 
informatycznych i  wykorzystuje 
oprogramowanie wspomagające 
pracę inżyniera, zarazem potrafi 
krytycznie ocenić stopień swoich 
umiejętności.

[SK2] Ocena postępów pracy
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U03] potrafi przygotować i 
przedstawić krótką prezentację 
dotyczącą zadania inżynierskiego 
i jego wyników

Student zna zasady 
przygotowania prezentacji 
technicznych. Potrafi 
wykorzystywać oprogramowanie 
MS Powerpoint oraz otwarte 
odpowiedniki (.odp). Student 
potrafi używać
technik graficznych do wizualiacji 
danych inżynierskich.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W07] zna podstawy 
programowania komputerowego, 
układów cyfrowych, techniki 
mikroprocesorowej, projektowania 
prostych algorytmów, zasady 
działania sieci komputerowych

Student zna podstawy 
strukturalnych oraz obiektowych 
języków programowania. Rozumie 
podstawowe etapy procesu 
programowania i potrafi korzystać 
z narzędzi programistycznych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

Treści przedmiotu Wykład Podstawowe pojęcia z zakresu TI Architektury komputerów, podzespoły komputera PC, peryferia 
komputerowe Oprogramowanie systemowe, programy narzędziowe, aplikacyjne i specjalistyczne (CAD/
CAM/CAE) Języki programowania, podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu programowania 
strukturalnego i obiektowego Cyfrowe formy informacji: tekst, grafika komputerowa, video, dźwięk Cyfrowe 
formy przechowywania i przetwarzania informacji, podstawy relacyjnych bazy danych Podstawy sieci 
komputerowych: WAN, LAN, podstawy transmisji, protokoły, warstwowy model OSI, protokół TCP/IP – 
podstawy Internet i zasoby WWW, publikowanie informacji: pojęcie domeny, nazwy sieciowe, protokół TCP/
IP adresacja, konstrukcja pakietu, technika nawiązywania połączenia, technika przesyłania 
zorganizowanych danych (jako przykład protokoły http, smtp…) Przetwarzanie dokumentów tekstowych, 
przygotowanie dokumentacji technicznej

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwia w czasie semestru 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Marek Cieciura, „Podstawy Technologii Informacyjnych z 
przykładami zastosowań”, Wydaw. VIZJA PRESS&IT SP.z o.o., 
Warszawa 2006

2. Włodzimierz Gogołek, „Technologie informacyjne mediów”,Oficyna 
Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005

3. Włodzimierz Gogołek, „Wprowadzenie do informatyki dla 
humanistów”, Centrum Doradztwa i Informatyzacji Difin sp. z o. o., 
Warszawa 2007 

4. Marian Golka „Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo 
(dez)informacyjne”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

5. Piotr Gawrysiak „Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji 
informacyjnej”, Wydawnictwo Naukowe PWN/MIKOM 2008

6. Materiały przygotowane i publikowane przez prowadzącego
Uzupełniająca lista lektur 1. Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i techniki 

programowania. Wyd. Helion, 2003.
2. Shalloway A., Trott J.: Projektowanie zorientowane obiektowo. 

Wzorce projektowe. Wyd. Helion, 2002.
3. Coburn R.: SQL dla każdego. Wyd. Helion, 2001.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Podaj wady, zalety i zastosowanie grafiki wektorowej
 Podaj przynajmniej cztery zasady przygotowania i prowadzenia dobrej prezentacji 
 Zaproponuj metodę zamodelowania przykładowego obiektu 3D
 Utwórz tabele baz danych wirtualnego indeksu zawierających informacje o studentach, przedmiotach, 
ocenach studentów

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


