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Kod przedmiotu: PRad/C/A/ZI/ZI-ozpc, zpo, spo, zgk,r us/B14/ST//5z/14 

Poziom studiów: Studia stacjonarne I stopnia 

Nazwa przedmiotu 
w języku polskim: 

Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 

Nazwa 
przedmiotu w 
języku angielskim: 

IT and computer assisted engineering 

Wersja przedmiotu: pierwsza 2012/2013 
I  Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów: 

Poziom kształcenia:  Studia I stopnia 

Forma prowadzenia 
studiów: 

Studia stacjonarne 

Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Profil studiów: Ogólnoakademicki 

Specjalność/  - 

Jednostka 
prowadząca 
przedmiot w 
ramach jednostki 
prowadzącej 
kierunek : 

Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii 

Jednostka 
prowadząca 
przedmiot w 
ramach zlecenia: 

Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa / 

 Katedra Technologii Materiałów Organicznych / 

 Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii  

 

 

Koordynator 
przedmiotu: 

Dr   inż. Hieronim Piotr Janecki 

Osoba 
odpowiedzialna: 

Hieronim, Piotr Janecki, hieronim.janecki@pr.radom.pl, 7522, Jacekk Gospodarczyk, 

jacek.gospodarczyk@pr.radom.pl,  7520 

II OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU: 

Przynależność do 
grupy przedmiotu: 

przedmioty kierunkowe 

 

Poziom przedmiotu: 
przedmiot kształcenia ogólnego 

 

Status przedmiotu: 
przedmiot obowiązkowy 

 

Język wykładowy: język polski 

Usytuowanie 
przedmiotu w 
planie studiów- 
semestr nominalny: 

Semestr V 

Usytuowanie 
realizacji 
przedmiotu w roku 
akademickim: 

semestr zimowy 

 

Kryterium doboru Studenci   po zrealizowaniu przedmiotu: 
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słuchaczy: technologie informacyjne     

 

III.  EFEKTY KSZTAŁCENIA I SPOSÓB  PROWADZENIA ZAJĘĆ: 

III.1. Cel przedmiotu: 
 
Celem jest ugruntowanie i poszerzenie umiejetnościw zakresie: 

• korzystania z komputerowego wspomagania pracy inżyniera, 

• metod sztucznej inteligencji do rozwiązywania zadań technicznych,   

• wykorzystania baz danych, 

• wykorzystywania baz danych, pozyskiwania, przetwarzania i opracowana  informacji, 

• wykorzystania usług w sieciach informatycznych. 
 
III. 2.Efekty kształcenia, z podziałem na W,U,K , wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla 
obszaru (obszarów) i kierunku  

 

Lp. Opis efekty kształcenia 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia dla 

obszaru 

WIEDZA 

W1 
Student zna elementarną terminologię stosowaną w informatyce i 

komputerowym wspomaganiu prac inżynierskich 
K_W05 T1A_W05 

W2 
Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały 

stosowane w obszarze informatyki i wspomagania prac inżynierskich 
K_W07 T1A_W07 

W3 

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego i potrafi korzystać z 

zasobów informacyjnych wykorzystując techniki i technologie 

stosowane w informatyce i wspomaganiu prac inżynierskich 

K_W10 T1A_W10 

W4 

Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę w zakresie informatyki i 

wspomagania prac inżynierskich 

K_W11 T1A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 

Student potrafi pozyskiwać informacje z baz danych, oraz innych 

dobranych źródeł także w języku angielskim lub innym języku obcym 

uznanym za język miedzynarodowy w technologiach informacyjnych, 

potrafi integrować uzyskane informacje i tworzyć materiały 

informacyjne 

K_U01 T1A_U01 

U2 

Student potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w 

śrdowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, wykorzystując 

umiejętnie techniki i technologie stosowane w informatyce i 

wspomaganiu prac inżynierskich 

K_U02 T1A_U02 

U3 

Student potrafi zaprojektować  system informacyjny  - zgodnie z 

zadaną specyfikacją na podstawie informacji pochodzących z różnych 

źródeł (w tym literatura, wyniki badań laboratoryjnych), w zakresie 

informatyki i wspomagania prac inżynierskich 

K_ U16 T1A_U16 

U4 

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych narzędzi i środków 

służących do rozwiązywania prostego zadania inżynierskiego dla 

sytemów stosowanych w informatyce i wspomaganiu prac 

inżynierskich 

K_U15 T1A_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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K1 
Student rozumie potrzebę uczenia się i pozyskiwania informacji i 

potrafi inspirować działania innych ludzi 
K_K01 T1P_K01 

K2 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K06 T1P_K06 

 
III. 3. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar  
 

W P Ć L K S 

30 - - 30 - - 

 

III. 4. Forma nauczania:
 

wykład z elementami prezentacji multimedialnych + 

Laboratorium 

  III. 5.  Treści kształcenia   

Wykłady 

Przybliżone zostaną  pojęcia związane ze wspomaganiem komputerowym prac inżynierskich. Omówione zostaną 
komputery mainframe i superkomputery oraz potrzeby ich zastosowań. Przedyskutowane zostaną możliwości 

optymalnego wykorzystania sprzętu i informacji w instalacjach indywidualnych i sieciowych. Przybliżona zostanie 

organizacja oraz reorganizacja algorytmów, języków programowania i baz danych. Przedstawione zostaną krótko 

sieci komputerowe wraz z wybranymi przykładami zastosowania sieci do rozwiązywania problemów zarządzania 

firmą ERP i SAP. Dodatkowo omówione będą przykłady ćwiczeń do wykonania w ramach laboratorium z 

informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich.  Podjęta zostanie próba ułatwienia studentom 

zaprzyjaźnienia się ze wspomaganiem komputerowym prac inżynierskich poprzez objaśnienie rozwoju Technologii 

Informacyjnychi oraz ich wpływu na rozwój gospodarki SAP i ERP z klasycznym przykładem firmy CISCO. 

Podane zostaną przykłady ułatwienia zdobywania wiedzy, wyszukiwania i selekcjonowania informacji z 

wykorzystaniem informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich. 

Laboratorium 

Praca z formatem rozdzielanym znakami (w zastosowaniu do tworzenia baz danych). Eksportowanie danych do 

pliku tekstowego, importowanie danych z pliku tekstowego (w zastosowaniu do baz danych. Opracowanie prostej 

bazy wykonanej w pliku tekstowym. Opracowanie czterech prostych baz danych w arkuszu kalkulacyjnym.  

Opracowanie bazy danych związanych z kierunkiem studiów za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Opracowanie bazy 

danych za pomocą  systemu obsługi relacyjnych baz danych programu Access. Udostępnianie bazy danych w 

internecie. 

III. 6.  Metody weryfikacji efektów kształcenia   
 

Efekt 

kształcenia 

Forma oceny 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Obserwacja 

w czasie zajęć  

laboratoryjnych 

Sprawozdanie 

W1   X    

W2   X    
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W3   X    

W4   X    

U1      X 

U2      X 

U3      X 

U4      X 

K1   X    

K2   X    

  

III. 7.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia 
Efekt 

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

W1 

Student nie zna 

elementarnej 

terminologii 

stosowanej w 

informatyce i 

komputerowym  

wspomaganiu prac 

inżynierskich 

Student zna 

wybrane terminy 

stosowane w 

technologii 

informacyjnej i 

komputerowym  

wspomaganiu prac 

inżynierskich 

Student zna większość 
terminów stosowanych 

w technologii 

informacyjnej i 

komputerowym  

wspomaganiu prac 

inżynierskich 

Student zna wszystkie 

wymagane terminy 

stosowane w technologii 

informacyjnej i 

komputerowym  

wspomaganiu prac 

inżynierskich 

W2 

Student nie posiada 

szczegółowej wiedzy w 

zakresie  organizacji 

projektu 

informacyjnego oraz 

nie zna jego kierunków 

rozwoju 

Student posiada 

podstawową wiedzę 
wiedzy w zakresie  

organizacji projektu 

informacyjnego 

Student posiada 

podstawową wiedzę w 

zakresie technologii 

informacyjnej oraz zna 

kierunki jego rozwoju 

Student posiada 

szczegółową  wiedzę  w 

zakresie technologii 

informacyjnej oraz zna 

kierunki jej rozwoju 

W3 

Student nie posiada 

wiedzy na temat 

aspektów 

środowiskowych w 

technologii 

informacyjnej i 

komputerowym  

wspomaganiu prac 

inżynierskich 

Student posiada 

podstawową wiedzę 
na temat aspektów 

środowiskowych w 

technologii 

informacyjnej i 

komputerowym  

wspomaganiu prac 

inżynierskich 

Student posiada 

podstawową wiedzę na 

temat aspektów 

środowiskowych w 

technologii 

informacyjnej i 

komputerowym  

wspomaganiu prac 

inżynierskich 

Student posiada 

podstawową wiedzę na 

temat  aspektów 

środowiskowych w 

technologii 

informacyjnej i 

komputerowym  

wspomaganiu prac 

inżynierskich oraz 

sposobów ograniczenia 

ujemnego oddziaływania  

na środowisko  

W4 

Student nie posiada 

wiedzy na temat zasad 

tworzenia i rozwoju 

form indywidualnej 

przedsiębiorczości 

Student posiada 

podstawową wiedzę 
na temat zasad 

tworzenia i rozwoju 

form indywidualnej 

przedsiębiorczości 

Student posiada 

podstawową wiedzę na 

temat zasad tworzenia i 

rozwoju form 

indywidualnej 

przedsiębiorczości w 

zakresie informatyki i 

wspomagania prac 

inżynierskich 

Student posiada 

podstawową wiedzę na 

temat zasad tworzenia i 

rozwoju form 

indywidualnej 

przedsiębiorczości w 

zakresie informatyki i 

wspomagania prac 

inżynierskich i potrafi ja 
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wykorzystać 

U1 

Student nie potrafi 

opracować 
podstawowego 

projektu 

informacyjnego 

projektu 

informacyjnego 

Student potrafi 

wykonać model 

projektu 

informacyjnego 

Student potrafi 

wykonać    model, 

zmodyfikować go i 

objaśnić jego działanie 

Student potrafi wykonać    
projekt, zmodyfikować 
go i objaśnić jego 

działanie, oraz wybrać 
projekt alternatywny 

U2 

Student nie potrafi 

wnioskować  w 

zakresie  organizacji 

projektu 

informacyjnego 

Student potrafi 

dokonać  oceny 

wybranego projektu 

informacyjnego i na 

jej podstawie 

określić 
ekonomiczne 

aspekty stosowania 

projektu 

informacyjnego. 

Student potrafi dokonać 
analizy porównawczej 

wybranych rodzajów 

projektu 

informacyjnego, 

określić aspekty 

ekonomiczne, aspekty 

środowiskowe. 

Student potrafi określić 
zakres stosowania 

wybranych projektów, 

według aspektów 

ekonomicznych i 

środowiskowych potrafi 

zdecydować o 

przydatności danego 

projektu. 

U3 

Student nie potrafi 

zaprojektować systemu 

informacyjnego 

Student potrafi 

zaprojektować  
system 

informacyjny  -  ma 

kłopoty z 

interpretacją 
wyników i doborem 

informacji 

pochodzących z 

różnych źródeł 

Student potrafi 

zaprojektować  system 

informacyjny  - na 

podstawie informacji 

pochodzących z 

różnych źródeł (ma 

kłopoty z doborem i 

wyszukiwaniem 

informacji), w zakresie 

informatyki i 

wspomagania prac 

inżynierskich 

Student potrafi 

zaprojektować  system 

informacyjny  - zgodnie 

z zadaną specyfikacją na 

podstawie informacji 

pochodzących z różnych 

źródeł (w tym literatura, 

wyniki badań 
laboratoryjnych), w 

zakresie informatyki i 

wspomagania prac 

inżynierskich 

U4 

Student nie potrafi 

ocenić przydatność 
rutynowych narzędzi i 

środków służących do 

rozwiązywania 

prostego zadania 

inżynierskiego dla 

systemów stosowanych 

w informatyce i 

wspomaganiu prac 

inżynierskich 

Student potrafi 

wybrać narzędzia i 

środki do realizacji 

służące do 

rozwiązania 

prostego zadania 

inżynierskiego – nie 

rozróżnia systemów 

stosowanych w 

informatyce i 

wspomaganiu prac 

inżynierskich 

Student potrafi wybrać 
narzędzia i środki do 

realizacji służące do 

rozwiązania prostego 

zadania inżynierskiego   

rozróżnia systemy 

stosowane w 

informatyce i 

wspomaganiu prac 

inżynierskich – nie 

potrafi dobrać systemu 

do branży 

Student potrafi ocenić 
przydatność rutynowych 

narzędzi i środków 

służących do 

rozwiązywania prostego 

zadania inżynierskiego 

dla systemów 

stosowanych w 

informatyce i 

wspomaganiu prac 

inżynierskich 

K1 

Student nie rozumie i 

nie zna skutków i 

pozatechnicznych 

aspektów działalności 

inżynierskiej w 

zakresie  organizacji 

projektu 

informacyjnego, w tym  

wpływu technologii 

informacyjnych na 

zdrowie człowieka i 

środowisko naturalne. 

Student rozumie ale 

nie zna skutków i 

pozatechnicznych 

aspektów 

działalności 

inżynierskiej w 

zakresie  

organizacji projektu 

informacyjnego, w 

tym wpływu 

technologii 

informacyjnych na 

zdrowie człowieka i 

Student  rozumie i zna 

skutki i pozatechniczne 

aspekty  działalności 

inżynierskiej zakresie  

organizacji projektu 

informacyjnego, w tym 

ich wpływu na zdrowie 

człowieka i środowisko 

naturalne. 

Student  rozumie i zna 

skutki i pozatechniczne 

aspekty  działalności 

inżynierskiej w zakresie 

zakresie  organizacji 

projektu informacyjnego, 

w tym ich wpływu na 

zdrowie człowieka i 

środowisko naturalne 

oraz potrafi określić 
sposoby ich  

ograniczenia. 
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środowisko 

naturalne. 

K2 

Student nie potrafi 

pracować w zespole 

Student bierze 

udział w pracach 

zespołu. 

Student potrafi 

przyjmować różne role 

w trakcie pracy 

zespołowej.. 

Student potrafi 

skutecznie rozwiązywać 
problemy i konflikty w 

trakcie pracy zespołowej 

 

III. 8.  Literatura podstawowa i uzupełniająca:  

 

Literatura podstawowa 

1. Janecki H.P.: „Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich”, Wyd. Pol.Rad. 

2011, 

Literatura uzupełniająca 

1. Materiały informacyjne firmy Microsoft ITA Academy 101 - 103 

 

IV. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

Aktywność 
 

Obciążenie studenta 
 

Udział w wykładach  30 h  

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów  10 h  

Udział w laboratoriach
* 

30 h 

Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów
*
  12 h 

Udział w konsultacjach 2 h
*
 

Wykonanie projektu informacyjnego wybranego 

procesu z ćwiczeń Projektowych -  laboratoryjnych  

11 h 

Przygotowanie do testu i udział w teście  8 h + 2 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  105 h   
Punkty ECTS za moduł  4 ECTS  
Obciążenie studenta związane z zajęciami 

praktycznymi  

30+12+2+11+2+2=59 h  4 ECTS 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, 

 

30+30+2+2=64 h  4 ECTS    

  

 

 

 

 


