
Załqcmikdo uchwały nr ]05 Senatu Politechniki opolskiej z dnia 26.05.202] r.

Załqcznik nr 77 do Księgi Jakoścĺ Ksztołcenia

KARTA PROGRAMU STUDIOW

Nazwa programu studiów (kierunku studiów)

PRZEMYSŁ0WE TECHNoLoGIE INFORMATYCZNE

Nazwa wydziału

WYDZIAŁ INZYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI

poziom studiów (I stopnia / II stopnia / jednolite
studia magisterskie)

studia I stopnia

profi l studiów (ogólnoakademicki l prakty czny)
pľaktyczny

forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) studia stacjonarne

progľam studiów obowiązuje od roku
akademickiego 2021/2022

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
program studiów

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się

przyporząđkowanie đo dzieđziny lub dziedzin
nauki dziedzina nauk inżyn ieryj no-tech n icznych

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w przypadku kilku wskazai -
podkreślić - dyscyplinę wiodącą do której
odnosi się minimum 50% efektów uczenia się)

t. informatvka techniczna i telekomunikacia
2. inżynieriamechaniczna

czas tľwania (w semestrach) 8 semestrów

Liczba punktów ECTS 240

tytuł zawodowy otrzymywany pÍzez absolwenta inĘnieľ
klasyfikacja ISCED 0688

związek z mísją uczelni i jej stľategią rozwoju Kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry
oraz rozwój i wđrazanie nowych technologii,
budowanie nowoczesnego społeczeństwa
infoľmacyjnego z poszanowaniem zasad etyki,
promowanie indywidualnego ľozwoju j ednostki,
współpraca z otoczeniem gospodarczo-
biznesowym, kształcenie umiejętności
poruszania się po rynku pracy - cele te są
za'warte w zakładanych efektach uczenia się,
wypełniając misję Politechniki opolskiej oraz
cele strategicznę zawarte w Strategii Rozwoju
Po' a także uwzględniaiąc zmiany na kľaiowym



rynku pracy i zainteresowania pľzyszłych
absolwentó w oraz pracodawców.

cele kształc enia or az możliwo ści zatrudnienia i
kontynuacji studiów

Po odbyciu studiów I stopnia na kierunku
pľzemysłowe technologie informatyczne
absolwent dysponuje wiedzą oÍaz
umiej ętnościami w zakresie nauk inŹynieryjno-
technicznych, w szczególności informatyki
pľzemysłowej oľaz budowy i eksploatacji
maszyn.
Absolwent jest przygotowany do pracy jako
specjalista w zakresie technologii
nowoczesnych procesów kształtujących
własności materiałów, metod ich badania
i metod infoľmatycznych wspomagających
pľojektowanie, wýwaľzanie i eksploatację
maszyn. Zna zasady mechaniki oraz
pľojektowania z wykorzystaniem nowoczesnych
narzęđzi obliczeniowych. Posiada również
wiedzę z zakresu technologii pľoekologi cznych
i systemów zintegrowanego zarządzaĺia
śľodowiskiem. Posiada kompetencje między
innymi w zakresie świadomości znaczenia
społecznej, zawodowej i etycznej
odpowiedzialności za bezpieczne uŻytkowanie
sprzętu technicznego w zakładach
przemysłowych.

,Ąbsolwent jest prrygotowany do pracy w:
. mďych' średnich i dużych

przedsiębiorstwach produkcyj nych
wyposażonych w nowoczesne technologie
informatyczne,

. w jednostkach pľojektoÝvych i doradczych
zajmujący ch się organizacją produkcj i i
automaty zacją proc e sów techno l o gi c zny ch,

. w przedsiębioľstwach informaty czny ch,
zajmujących się budową lub wdraŻaniem
narzędzi i systemów infoľmatycznych w
przemyśle.

Absolwent studiów inzynierskich (I-go st.)
możę kontynuować studia na studiach
magisteľskich - II-go stopnia.

wymagania wstępne _ oczekiwane kompetencje
kandydata (szczególnie w przypadku studiów
drugieso stopnia)

Na studia I stopnia przyjmowani są kandydaci
legitymujący się zdanym egzaminem
matuľalnym.

zasady rekrutacj i (zgodne z uchwałą
rekrutacyjną)

Wykaz przedmiotów egzaminu matuľalnego
będącego podstawą ľekrutacji: chemia, ťlzyka
(z astronomią), informatyka, język polski,
matematyk a, ięzyk obcy nowo żytny .

roŻnice w stosunku do innych progľamów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się prow.adzonych w Politechnice
Opolskiej

Nie stwierdzono w Politechnice Opolskiej
programów kształcenia o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach.



sposoby weryfi kacj i zakłađany ch efektów
uczenia się

Zakładane efekty uczenia się będą podlegały
weryfikacji w sposób okľeślony w kartach opisu
przedmiotu. Za|iczanie zajęć, dydaktycznych
dokonywane jest na podstawie weľyfikacji
efektów uczenia się, w formie: pľac
kontrolnych, spľawdzianów, projektów,
ľefeľatów oraz innych form spľawdzania
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
studentów (Regulamin Studiów Po).

sumaryczne wskaźniki
charakteryzujące
progľam studiów, a w
tym:

łączna liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć vĺymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich

195r

łączna |iczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć, z zakresu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty
uczenia się dla okľeŚlonego programu
studiów, poziomu i pľofilu studiów

44

łączna Liczba punktów ECTS przypisanych do
zajęć, związanych z pr akty cznym
przygotowaniem zawodowym 179

|iczbapunktów ECTS, którą student musi
uzyskać w ramach zajęć, z dziedziny nauk
humanistyc zny ch lub nauk społecznych

5

w pľzypadku studiów stacjonarnych I stopnia
lub jednolitych magisterskich liczba godzin
zaięé z wychowania ťĺzy cznego

60

procentowy udzíał|iczby punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sztuki) ,,i'' w łącznej
liczbie punktów ECTS - konieczny do
okľeślenia dla każdej dyscypliny, w
przypadku programu studiów
przy porządkowane go do więcej
niż jednej dyscypliny nauki (lub sztuki)

7O%w dyscyplinie

informatyka technĺczna ĺ

telekomunikacja,

30% w dyscyplinie
inżynĺeria mechaniczna

1. Wszystkie przedmioty pozaPraca dyplomowď projekt inĄnieľski (l5 pkt ECTS) oľaz PľaĘka zawodowa (30 pkt ECTS).

Progľam studiów zaopiniowany przez organ samoľządu studenckiego

{" tĺ;Lĺrk
organu samorządu studenckiego

DZIEKAN
Pĺodukcji i LogistYki

data, podpis, dziekana



Załącznknr 7 do uchwaĘ nr 2ĺ202l Rady Dydaktycznej kierunku Przemysłowe technologie informaĘczne

t\WyozIAŁ IľĺżľľĺIERII PnonuKcJI I

LocrsrYKr POTITECHNIKA

OPOLSKA

Prnľw I PRoGRAMY sTUDIÓw
Srunv PLÁľvs Á;vD PRaGRAMMEĺ

KrnnuNEK Sľuolow _ FIELD oF STUDY

_ PRZEMYSŁOWE TECHNoLoGIE
INFORMATYCZNE

. INDUSTRIAL IT TECHNOLOGIES

Studia stacjonarne
piemttszego stopnia

Fírst Cycle Programme - FuII-Time Studíes

Politechnika Opolska, 2O2t r.



Politeďlnika opolska
Wdziď lnżynierii Produkcji i Logiíyki

Kierunek ýudiów: PRzEMYsŁovvE TEcHNoLoGlE lNFoRMAwczNE
Field oÍ sludy: lNDUSTR|AL lT TEcHNoLoGlEs

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kieru nek stud iów: PRzerĺvsĺowE TEcH NoLoGlE l ľ roRľlłĺYczľ e

profil: PRercrvczľv

nazwa wydziału: Wvoaeł.lľżvľlerul PRoouxcĺl l LoGlsTYKl

Politechnika Opolska
Wýdział lnżynierii Produkcji i Logistyki
Opole 2021r.

2

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daý

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

Íorma studiów (stac|onarne í niestacJonarne} stacionarne

poziom studiów (l stopnia l ll stopnia} l-go stopnia

czas tľwania (wsem.} I

tytuł zawodoľ,ĺy otrzymywa ny pÍzez absolwenta inżynier

liczba punktów EcTs 240



Politechnika Opolska
\Ąrydzial lnłnieÍii Pĺodukcji i Logĺstyki

Kierunek íudiów: PRzEMYsŁovlE TEcHNoLoGlE lNFoRMATYczNE
Field ď study: lNDUSTRlAL lT TEcHNoLoGlEs

PLAN STUDIOW- STUDY PLAN

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ lNżYNlERll PRoDUKCJ! l LoclswKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGISTICS
Kieľunek studiów:
PRzEMYsŁowE TEcHNoLoGlE lNFoRluAwczNE

Field of study:
INDUSTRIAL IT TECHNOLOGIES

Sĺuolł Srncloľłn'ľE PlERwszEGo Sĺopľn - lnżvxrnsxrc
Flnsĺ Gycle Pnocnłume _ Fult_-Tlme Sĺuoles (Engineer's degree)

SEMESTR: 1 (í't Semesteľ) Liczba godzin zajęé w semestrze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lectuľe) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Project) (Seminar)

1.1
Materiałoznawstwo

30 í5 4 K
Mateľials science

1.2
Maszynoznawstwo ogólne

30 ĺ5 4 K
General theory of machines

1.3
Technologie informacyjne

30 30 4 KO
I nformation technology

1.4
ochrona własnoŚci intelektualnej í5 1 KO
l ntellectual properý protection

1.5
Matematyka I

30E 30 6 P
Mathematlcs I

ĺ.6
Podstawy ekologii

30 15 4 P
Basics of ecology

1.7
Grafika inżynierska

í5E í5 3 P
Engineering graphics

í.8 Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
30 2 P

Ergonomics, occupational health and safety
Pzedmioý wybĺeľalne - wymagana lĺcaba p. ECTS w semestze

(Optional units - compulsory ECTS in a semester) 2

ĺ.9 Pzedmiot humanisýczno-spďeczny l
30 (2', W

Humanistic and social course I

Liczba godzin w semestŻe (Number of hours in a
semester) 240 120

30
Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester) 360

SEMESTR: 2 (2"d Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unlt - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes)
(Project) (Seminar)

2.1
Algorytmy i struktury danych ĺ5 ĺ5 2 K
Algorithms and data structures

2.2
Podstawy zaządzania i organizacji produkcji

30E 15 4 K
Basics of production management and organization

2-3
Komputeĺowe wspomaganie projektowania

30 30 4 K
Computer aided design

2.4
Mechanika techniczna

30E 30 5 K
Technical mechanics

3



Politechnika Opolska

Wdziď lnżynieriĺ Produkcji i Logistyki
Kierunek studiów: PRzEMYsŁowE TEcHNoLoGlE lNFoRMATYczľ|E

Field ď study: lNDUSTR|AL lT TEcHNoLoGlEs

2.5
Metrologia techniczna í5 15 2 K
Technical metrology

2.6
Podstawy elektrotechniki

15 í5 2 K
Basics of electrical engineering

2.7
Matematyka ll í5 30 3 P
Mathematics ll

2.8
Fizyka dla inżynierlw

30E 15 í5 5 P
Physics for engineers

Pzedmioý tľybieralne - wynagana lĺczba p. ECTS w semestrze
(optional units - compulsory ECTS in a semesteľ)

3

2.9
Pzedmiot humanistyczno_społaczny l|

30 (3) W
Humanistic and socĺal course ll

Liczba godzin w semestze (Numbeľ of hours in a
semester)

210 180
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

390

SEMESTR: 3 (3d Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Worklng time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular {Lecture)
(Practical
classes)

ILaboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
lnŻynieria jakości

15 í5 2 K
Quality engineering

3.2
Podstawy elektroniki ĺ5 í5 3 K
Basics of electronics

3.3
Badania operacyjne i teoria optymalizacji

30E 30 5 K
Operational research and optimization theory

3.4
Podstawy programowania

30E 30 5 K
Basics of pľogramming

3.5
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

3.6
lĄ&chowanie frzyczne

30 0 KO
Physical education

3.7
Matematyka dyskretna

30 í5 4 P
Discrete mathematics

3.8
Statystvka ĺ5 30 4 P
Statistics

Pzedmioty wybieĺalne - wymagana liczba p. ECTS w semestze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

5

3.9

Pzedmiot wybieralny 1: Planowanie zasobów
produkcYinYch 30 30 (5) W
optional unĺt 't: Manufacturing resource planning

Przedmiot wybieralny í : Techniczne przygotowanĺe
orodukciĺ 30 30 (5) W
optional unit 1: Technical prepaĺation of production

Liczba godzin w semestÍze (Number of houĺs in a
semester)

í65 225 (w ým 30 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

390

SEMESTR: 4 (ďh Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unlt - semester currlcular (Lecture)
(Practical
classes)

ILaboratory
classes)

(Project) (Seminar)

4.1
Podstawy techniki m ikroprocesorowej

30 í5 4 K
Basics oí micľoprocessor technology

4



Pofitechnika Opolska
\Aldziď lnżrynierii Produkcji i Logiíyki

Kierunek studiów: PRzEMYsŁovlE TEcHNoLoGlE lNFoRMATYczNE
Field of study: INDUSTRIAL lT TECHNOLOGIES

4-2
Podstawy konstrukcji maszyn

30E 30 5 K
Basics of machine design

4.3
Sieci komputerowe í5E ĺ5 3 K
Computer networks

4.4
Projektowanie baz danych

30E 30 6 K
Database design

4.5
Komputerowe wspomaganie wytwarzania

30 30 5 K
Computer aided manuÍacturing

4.6
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

4.7
lĄłlchowanie fizyczne

30 0 KO
Physical education

Pzedmioý wybieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestęe
(Optional units - compulsory ECTS in a semester) 5

4.8

Pzedmiot wybieľalny 2: Elemený mechatroniki
30 30 (5) W

Optional unit 2: Elements of mechatronics

Pzedmiot wybĺeralny 2: Podstawy automaýki i

robotyki 30 30 (5) W
Optional unit 2: Basics of automation and robotics

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í65 2ĺ0 (w Ęm 30 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

375

SEMESTR: 5 (5s Semester) Llczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(LaDOrarory

classes)
(Project) (Seminar)

5.1
Zintegrowane systemy projektowania

ĺ5 30 4 K
lntegrated design systems

5.2
Techniki internetowe

30 30 4 K
lnteľnet technologies

5.3
Metody sztucznei inteligencji

30E 30 5 K
ArtiÍicial intelligence methods

5-4
Projektowanie procesów technologicznych

30E 30 5 K
Technological process design

5.5
Programowanie obrabiarek CNC

15 30 3 K
CNC programming

5.6
Cyberbezpieczeństwo ĺ5 í5 2 K
Cybersecuriý

5.7
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

Pzedmioý wybieralne - wyĺnagana liczba p. ECTS w semestze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester) 5

5.8

Pzedm iot wybieralny 3: Sterowniki programowalne
PLC 30 30 (5) W
Optĺonal unit 3: Programmable logic controllers
Pzedmiot wybieralny 3: Systemy wbudowane i
komputery pzemysłowe

30 30 (5) W
Optional unit 3: Embedded systems and industrial
computers

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í65 225 (w ým 30 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

390

5



Politechnika Opolska
vwdziá lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kjerunek s1udiów: PRzEMYsŁovl/E TEcHNoLoGlE lNFoRMATYcz}'E
Field of íudy: lNDUsTRlAL lT TEcHNoLoGlEs

SEMESTR: 6 (6th Semester) Liczba godzin zajęó w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

6.í
Big Data ĺ5 30 4 K
Big Data

6.2
Zintegrowane systemy wytwazania

30E 30 5 K
I ntegrated manufacturing systems

6.3
Modelowanie i symulacja procesów

15 30 4 K
Modelling and simulation of processes

6.4
lnternet zeczy í5 í5 2 K
lnternet of things

6.5
Język obcv

(E) 30 2 KO
Foreign language

Pzedmioty wybieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestŻe
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

ĺ3

6.6

Pzedmiot wybieralny 4: Pzemysł 4.0
30 30 (4) W

optional unĺt 4: lndustry 4.0

Przedmiot wybĺeralny 4: Smart Fac{ory
30 30 (4) W

Optional unit 4: Smart Factory

6.7

Pzedmiot wybieľalny 5: Business lntelligence í5 30 (4) W
Optional unit 5: Business intelligence

Pzedmiot wybieralny 5: Eommerce í5 30 (4) W
Optional unit 5: E-commerce

6.8

Pzedmĺot wybieralny 6: Logistyczne systemy
pľodukcyjne 30E 30 (5) W
Optional unit 6: Logistic systems of production

Pzedmiot wybieralny 6: Zintegrowane łańcuchy
logĺstyczne 30E 30 (5) W
Optional unit 6: lntegrated logistic chains

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í50 225 (w ým 90 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

375

SEMESTR: 7 (ľ Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS ryP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

7.1
Prakýka godziny niekontaktowe (un-contact hours) 30 K
Practice

Liczba godzin w semestze (Number oÍ hours in a
semester)

30
Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

0

SEMESTR: 8 {8ń Semester) Liczba godzin zajęé w semestrze; E - egzamin
Working tĺme (hours) a semester; E _ Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot w c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

8.í
Zi nte g rowane systemy zarządzania

15 30 3 K
lntegrated management systems

8.2
Seminarium dyplomowe

30 2 K
Diploma seminar

8.3
Praca dyplomowa / projekt inżynierski

E - godziny niekontaktowe (un-contact hours) í5 K
Diploma thesis I engineering project

6



Pzedmioý wybieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

í0

8.4

Pzedmiot wybieralny 7: Prawo gospodarcze
ĺ5 (ĺ) W

Optional unit 7: Economic law

Pzedmĺot wybĺeralny 7: Tľansfer technologii i

komercializacia ĺ5 (í) W
Optional unit 7: Technology transfer and
commercialization

8.5

Pzedmiot wybieralny 8: Zaĺządzanie cyklem życia
wyrobu 30E 30 (5) W
Optional unit 8: Product lifecycle management

Pzedmiot wybieralny B'. Zaządzanie danymi
produktu 30E 30 {5) W
optional unit 8: Pľoduct data management

8.6

Pzedmiot wybieľalny 9: Systemy wi4yjne w
pzemyśle 30 30 (4) W
Optional unit 9: Machine vision systems

Pzedmĺot wybieralny 9: \MzualizaQa pĺocesów
pzemyďowch 30 30 (4) W
optional unit 9: Visualization of industrial pľooesses

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

90 í20 (w tym 60 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

210

Pclitechnika Opolska
Vlldział lnżynieńi Píodukcji i Logistyki

Politechnika Opolska
VvYdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
Opole 2021 r.

KieÍunek studiót^t: PRZEMYsŁoVvE TEcHNoLoGlE lNFoRMATYCZNE
Field of íudy: lNDUsTRlAL lT TEcHNoLoGlEs

PLAN STUDIIW RAZEM {TOTAL STUDY PLAN) ECTS
Łąc'znie godzin kontaktowych/EcTs w planie studilw

2490 240
Total contact hours/ECTS in study plan

sTAwswKA PRoG RAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioý p. ECTS liczba godzin

P Podstawowe 31 360

K Kierunkowe 1s3 1335

KO Ksáałcenia ogólnego 13 255

W V1ł!bieralne 43 540

Łącznie: 240 2490

Ann a_ ÜĄ-"'ŕ,-ľ/ą

dr Metelski
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Program ksztďcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów PRzEMYsŁo\^/E
TECHNOLOGI E I NFORMATYCZN E (studia pierwszego stopnia)
Plan i program studilw:
- uchwalony przez Senat Po w dniu nie podano daý
- zaopiniowany przez samoaąd studencki.
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POLITECHNIKA OPOLSKA
wY DZIAŁ INZYNIERII PRoDUKCJI I LoGISTYKI

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia
kieľunku p ľ ze my s ło w e te c h n o lo g íe info r m aty czn e

ĺt'iedza
Nowoczesny kierunek studiów pľzemysłowe technologie infoľmaýczne pozwa|a rea|izować koncepcję

kształcenia studentów w zakresie komputerowo wspomaganego w;rtwaľzania, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień zwíązanych z ídeą Przemysfu 4.0. Integracja systemów technicznych
z infoľmaýcznymi stanowi podstawę współczesnych środowisk produkcyjnych, zmieľzających w kierunku
szeroko poj ętej digitalizacji procesów.

Absolwent dysponuje ugľuntowanąwiedzą inżynierską pozwalającą na poznanie i zrozumienie procesów
technologicznych oraz informatycznych. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej
oraz systemów pomiarowych potrzebną do rozumienia, opisu i rozwiązania określonych problemów

technicznych w pľzemyślę. Zna i właściwie wykorąystuje nowoczesne technologie infoľmaýczne przeznaczone

do zastosowań przemysłowych w zakresie: komputeľowego wspomagania projektowania i wywarzania,
pľogramowania obľabiarek CNC oraz sterowników PLC, sztucznej inteligencji, mechatľoniki, automatyki
i robotyki oraz systemów i urządzeń produkcyjnych zdolnych do autonomicznej wymiany informacji'
wyzwalania sekwencji działan, atakŻe wzajemnej kontľoli. Dysponuje wiedząpozwa|ającą na pozyskiwanie,
gľomadzenie, skuteczne przętwaÍzanie i dystrybuowanie danych oľaz informacji na podstawie operacyjnych
i analitycznychbaz danych, które są strategicznym zasobem dla Przemysłu 4.0 i społeczeństwa informacyjnego.

Ma wiedzę pozwa|ającą na doskonalenie procesów przemysłowych związanych z konstrukcyjnym,
technologicznym oÍazorganizacyjnym prrygotowaniem produkcji, jak również cyklem Życia produktu.

Umiejętności
Absolwent kieľunku pľzemysłowe technologie informaýczne sprawnie posfuguje się różnymi foľmami

komunikacji zwykorzystaniem technologii ICT oraz specjalisĘcznym 1ęzykiem z zakresu kierunku studiów.

Wykorzystuje do formułowania i rozwiąryvvania zadaŕĺ inżynieľskich metody analityczne, symulacyjne oraz
eksperymenta|nebazujące nazaawansowanej wiedzy zzaVłesu wybľanych języków programowania, rysunku
technicznego z zastosowaniem systemów CAD i modeli matemaĘcznych. Potrafi, zgodnie z zadaną
specyfikacją, zapľojektować,zaprogramować orazzręalizowaó proste urządzeníe, obiekt, system lub proces,

uŻywając do tego właściwych metod' technik inarzędzizzakłesu przemysłowych technologii informatycznych.

Absolwent ma doświadczenię związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań inzynierskich zdobýe
w trakcie półľocznej praktyki w zakładach przemysłowych. Posiada również praktyczne umiejętności
posługiwania się jęrykiem obcym na poziomie 82 Euľopejskiego Systemu opisu Kształcenia Ję4lkowego.

Kompetencje
Absolwent potrafi prawidłowo idenĘfikować i rozwiązywać wybrane problemy zawodowe, odpowiednio

ustala priorýety słuĄce realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz aktywnie współdziała
i pracuje w grupie' przyjmując w niej róŻne role.

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach pľzemysłowych, wyposażonych
w nowoczesne technologie informaĘczne, jednostkach pľojektowych i doľadcrych zajmujących się

organizacją produkcji i automatyzacją pľocesów technologicznych oraz przedsiębiorstwach infoľmaýcznych'
zajmujących się budową lub wdrażaniemnarzędzi i systemów informatycznych w pľzemyśle.

Zdob5rte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego
stopnia w zakręsie kierunków odpowiednich lub pokrewnych' umożliwiając tym samym uzyskanie tlĺtufu

I

magistra (kwalifi kacje II stopnia).

dr Metelski
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OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND LOGISTTCS

A gľaduate profile of the fiľst-cycle studies
in the ťleld of industrial IT technologíes

Knowledge
The modern fietd of study industľial IT ĺechnologies allows to implement the education concept ľegaľding

computer aided manufactuľing, with particular emphasis on issues ľelated to ĺndustry 4.0. The integration of
technical and IT systems is the basis of modeľn production enviľonments, moving towards the bľoadly

undeľstood digitization of pľocesses.

The graduate has well-established engineeľing knowledge that allows to learn and understand technological

and IT processes. He oľ she has advanced knowledgę in the field of mechanical engineeľing and measuľement

systems needed to understand, descľibe and solve specific technical problems in the industry. He or she

knows and properly uses modeľn information technologies foľ industrial applications in the field of: computeľ

aided design and manufactuľing, CNC programming and PLC controllers, aľtificial intelligence,

mechatronics, automation and robotics as well as production systems and dęvices capable of autonomous

information exchange, triggering a sequence of actions, as well as mutual contľol. The gľaduate has the

knowledge to the acquisition, collection, effective pľocessing and distľibution of data and information on the

basis ofoperational and analýical databases, which aľe strategic resouľces for Industry 4.0 and the

inforľnation socieý. He or she has the knowledge to improve industrial processes ľelatęd to the design,

technological and organizational prepaľation of production, as wellas the pľoduct life cycle.

Skills
The gľaduate of industrial IT technologies efficiently uses various forms of communication with the use of
ICT and a specialist language in the field of study. He oľ she uses analytical, simulation and experimental

methods based on advanced knowledge in the field of selected programming languages, technical drawing

with the use of CAD systems and mathematical models to formulate and solve engineeľing tasks. He or she

can design' progľam and implement a simple device, object, system or pľocess in accoľdance with a given

specification using appropriate methods, techniques and tools in the ťleld of industľiaĺ information

technologies.

The graduate has experience in solving practical engineering tasks gained during six-month practice in

industľial plants. He oľ she also has practical skills in using a foreign language at the 82 level of the Euľopean

Framework of Refęrence foľ Languages.

Competences

The graduate is able to coľrectly identiff and solve selected professional problems, pľopeľly establishes

pľiorities for the task implementation indicated by himself oľ others' and actively interacts and woľks in
a group, assuming various roles in it.

The gľaduate is prepared to woľk in industľial enterpľises equipped with modern information technologies as

well as design and consulting units dealing with the oľganization of production and automation

of technological processes, and lT enterprises dealing with the construction or implementation of tools and

IT systems in industry.

The obtained first-degľee qualiĺrcations ęntitle the gľaduate to continue education at second-cycle studies in

the ręlevant oľ ľęlatęd fields, thus enabling the obtaining of master's degree (second-degree qualifications)

dr MetelsW
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Tabela kierunkowych efektów uczenia się

program kształcenia (kierunek studiów): Przemysłowe technologie informatyczne
poziom studiÓw. studia l stopnia, poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

profil studiów: praktyczny
symbol
kierunkowych
efektów
uczenia się

efekty uczenia się (treść)

Wiedza (W) - Absolwent

K1 W0í Zna metody matematyczne służące do rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu
przemysłowych technologii informatycznych na poziomie inŻynierskim.

Kí W02
Zna modele matematyczne zjawisk Íizycznych i potrafi je zastosowal,. Zna opis zjawisk
fizycznych występujących w zagadnieniach inŻynierskich w zakresie przemysłowych
technolog ii informatycznych.

K1 WO3
Posiada wiedzę z zakresu statystycznej analizy matematycznej przydatną do celÓw analizy
informacji, zariwno pomiarowych, jak i danych gospodarczych.

K1 WO4
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie inżynierii mechanicznej potrzebną do rozumienia,
opisu i rozwiązania określonych problemiw technicznych w przemyŚle.

K1 WOs
Zna zasady grafiki inŹynierskiej i podstawowe normy oraz standardy stosowane w rysunku
technicznym.

K1 WO6
Zna współczesne narzędzia stosowane W przygotowywaniu dokumentacjitechnicznejz
wykorzystaniem technik komputerowych.

K1 WO7
Ma zaawansowaną wiedzę konieczną do rozwiązywania zagadnień inŹynierskich z zakresu
przemysłowych technolog ii informatycznych.

K1 WO8
Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy ifunkcjonowania systemÓw komputerowych
niezbędną do rozwiązywania problemów inzynierskich z zakresu przemysłowych technologii
informatycznych.

K1 WOg
Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania i projektowania
współczes nych system Ów urządzeń inte l i gentnych.

K1 WlO
Ma wiedzę informatyczną w zakresie inŻynierskim pozwalającym tworzyć iwykorzystywać
oprogram owan ie w obszarze przemysłowych tech nolog i i i nformatyczn ych.

K1 W11
Ma szczegÓłową wiedzę dotyczącą praktycznych sposobÓw wykorzystania narzędzi grafiki
komputerowej. Potrafidobrać właściwe naĺzędzie w celu rozwiązania okreŚlonych problemów
z obszaru grafiki komputerowej.

K1 W12
Ma wiedzę na temat cyklu Życia oprogramowania. Zna i rozumie cele inŻynierii
oprogramowania.

K1 Wí3 Ma wiedzę w zakresie wykorzystania systemÓw wbudowanych oraz programowania
sterowników.

K1 Wí4 Ma podstawową wiedzę w zakresie metod itechnik programowania komputerowego

K1 W15
Zna systemy pomiarowe oraz sposoby oceny poprawności przeprowadzanych pomiarÓw i

metody ich statystycznego opracowania

K1 W16
Ma wiedzę dotyczącą projektowania transakcyjnych i analitycznych baz danych
wykorzystywanych w przemyśle oraz metod i technik stosowanych podczas analizy danych.

K1 W17
Zna zasady działania urządzeń, maszyn i aparatury rÓwnieŻ W szerszym zakresie

'Ínżynierskim.

K1 WlB Zna zasady zarządzania, organizacji pracy W zakresie potrzebnym inŻynierowi
organ izującem u pracę w zakładzie przemysłowym.
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K1 W1g
Zna technologie produkcji lub procesÓw W zakresie przemysłowych technologii
informatycznych na poziomie inżynierskim.

K1 W2O Zna perspektywy itrendy rozwoju W zakresie przemysłowych technologii informatycznych

K1 W21
Ma wiedzę o cyklu Życia uĺządzeń, obiektów i systemÓw technicznych. Zna pojęcia
niezawodności i bezpieczeństwa systemiw technicznych oraz podstawowe informacje o
związanych z tym zagadnĺeniach eksploatacyjnych i kosztach.

K1 W22 Zna podstawowe właŚciwoŚcioraz zastosowania materiałÓw inŻynierskich pozwalające na
właściwe ich wykorzystanie w rlżnorodnych gałęziach przemysłu.

K1 W23 Zna elementy mechatroniki w zakresie technologii przemysłowych

K1_W24
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie kierunkÓw studiów pokrewnych z kierunkiem
przemysłowe technologie informatyczne.

K1_W25 Zna główne metody pozwalające zaprojektowal obsługę procesu technologicznego.

K1 W26
Zna metody pomiarowe ze szczegllnym uwzględnieniem metod stosowanych w
przem ysłowych tech nolog iach inform atycznych.

K1 W27
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie i praktycznie wiedzę w zakresie budowy
stron internetowych. Zna techniki, metody, narzędzia niezbędne do budowy stron
internetowych.

K1 W2B
Zna pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, posiada wiedzę z zakresu prawnej

ochrony pracy, zna podstawowe cechy materialnego środowĺska pracy. Zna rolę ergonomiiw
środowisku pracy.

K1 W29
Ma ogÓlną wiedzę w zakresie metod sztucznej inteligencji. Zna m.in. budowę, działanie i
zastosowania sztucznych sieci neuronowych oraz systemów logiki rozmytej.

K1 W3O
Ma wiedzę z zakresu obciąŻenia środowiska naturalnego efektami ubocznymi procesiw
technologicznych. Zna metody służące ochronie środowiska podczas produkcji przemysłowej

Kí W31
Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania sieci komputerowych, trasowania w sieciach
komputerowych przy pomocy standardowych protokďów. Posiada wiedzę w zakresie
podstaw projektowania sieci zgodnie z obowiązĄącymi normami i standardami.

Kí W32
Zna metody analizy i rozwiązywania problemÓw organizacyjnych, pracy zespołowej,
podejmowania decyzji. Zna teorię podejmowania decyzjiwłącznie zzachowaniem ich

etapowania, a także racjonalnego spojrzenia na podejmowane decyzje.
K1 W33 Zna metody zarządzaniajakością w procesie produkcyjnym

Kí W34

Zna zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych, odpowiedzialnoŚci za ich naruszenie.
Korzysta z aktÓw prawnych dotyczących ochrony dlbr niematerialnych. Znazasady
poszanowania autorstwa w działalności związanĄzĺealizaĄą prac twórczych (w tym prac

dyplomowych).

K1 W35
Zna zasady szczegilnej ochrony zasobiw informatycznych (programy komputerowe, lnternet,

bazy danych).

K1 W36
Posiada wiedzę w zakresie zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczoŚci,
szczegÓlnie w zakresie przemysłowych technologii informatycznych'

K1 W37
Znai ĺozumie teorię i terminologię z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się
językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego.

Umiejętności (U) _ Absolwent

1 ) umiejętnoŚci ogilne (niezwiązane z obszarem kształcenia inzynierskiego)

K1 U0'ĺ
Potr9fi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych Źrldeł słuŻące do
rozwiązywania problemÓw inŻynierskich, zarÓwno w języku polskim, jak i obcym.

K1 UO2
Potrafiwyciągać wnioskiz zasobów informacji gromadzonych w rlżnych Źrldłach (bazach
danych, lnternecie), konfrontowai,Żridła iformułowal uzasadnione opinie. PodchodziÓ
krytycznie do informacji z rlŻnych Źrideł i porÓwnywal je.
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K1 U03
Potrafi posługiwać się formami komunikacjiW zakresie przemysłowych technologii
informatycznych, językami programowania, rysunkiem technicznym z zastosowaniem CAD i

opisem matematycznym.

Kí U04
Potrafi przygotowaÓ w języku polskim i obcym, dobrze udokumentowane opracowanie
problemlw z zakresu przem ysłowych tech nolog i i i nformatycznych.

K1 UOs
Potrafisamodzielnĺe przygotowaĆ informację ustną, w języku polskim iobcym, dotyczącą
rozwiązywanego problemu. Absolwent potrafisamodzielnie planowal i realizowai proces
uczenia się przez całe życie.

K'ĺ U06
Potrafi samodzielnie znależć literaturę przedmiotu i z niej skorzystal. Potrafi przyswoii
wiedzę z zakresu podanego przez prowadzącego w ramach samokształcenia.

K1 U07
Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego System opisu
Kształcenia Językowego.

2) podstawowe umiejętności inżynierskie

K'ĺ U08
Potrafi posługiwai się technikami ĺnformacyjno-komunikacyjnymiwłaŚciwymi do realizacji
zadań typowych d la działal ności i nżyn ierskiej.

K1 UOg
Potrafi planowal i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe,
interpretowai uzyskane wynĺki i wyciągaÓ wnioski.

K1 U1O
Potrafiwykorzystai do formułowania i rozwiązywania zadań inŻynierskich metody
analityczne, sym u lacyj ne oraz eksperym entalne.

K1 U11
Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty
systemowe i pozatechniczne.

Kl U12
Ma umiejętnoŚci niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna i stosuje zasady
bezpieczeństw a związane z tą pracą.

K1_U13 Potrafi dokonal wstępnej analizy ekonom icznej podej mowanych działań i nŹyn ierskich

3) umiejętnoŚci związane bezpośrednio z rozwiązyrľaniem zadań inŻynierskich

K1 U14
Potrafi dokonal krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenii istniejące rozwiązania
informatyczn e oraz techniczne.

Kí Uí5
Potrafĺ dokonai identyfĺkacji i sformułować specyfikację prostych zadań inŻynierskich o
charakterze praktycznym, charakterystycznych dla przemysłowych technologii
informatycznych.

K'ĺ U'ĺ6 PotrafizastosowaÓ odpowiednie narzędzie informatyczne/algorytm do danego problemu

K1-U17
Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją _ zaprojektowai, zaprogramować oraz zrealizować'
proste urządzenie, obiekt, system lub proces, uŻywĄąc właŚciwych metod, technik i narzędzi

K1-U'ĺB Ma doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemiw informatycznych

K1 U19
Ma doŚwiadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań inŻynierskich, zdobyte w
środowisku zajmującym się zawodowo działalnoŚcią inzynierską.

K,l U2O
Ma umiejętnośl korzystania i doŚwiadczenie w korzystaniu z norm i standardÓw związanych z
przemysłowymĺ technologiami informatycznymi.

Kompetencje społeczne (K) - Absolwent

K1-K0í Ma świadomość i rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy przezcałe Życie, potrafi inspirować i

organizować proces uczenia się i innych osÓb.

K1_K02
Ma świadomoŚl WaŻnoŚci i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności
inzynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialnoŚci za
podejmowane decyzje.

K1_K03 Potraťiwspďdzĺałai i pracowal w grupie' przyjmując w niej riŹne role

K1_K04
Potrafiodpowiednio okreŚlić priorytety słuŻące realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania.
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objaśnienia
Symbol efektu tworzą
- litera K - wyróznik efektów kierunkowych,
- liczba 1 - studia pierwszego stopnia,
- znak - (podkreślnik),
- litery W, U lub K _ oznaczenie kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności,

K - kompetencje społeczne),
- 01, ... - numer efektu W obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr
(numery 1-9 naleŻy poprzedzić cyfrą 0).
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K1 KOs
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Absolwent
jest gotÓw do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.
Potrafi myślei i działai w sposlb przedsiębiorczyK1 KO6

K1 KO7

Ma świadomośi rolispołecznejabsolwenta uczelnitechnicznej, azwłaszcza rozumie
potrzebę form ułowan ia i pr zekazywa n ia s pďecze ń stw u, W szczeg Ól noŚci poprzez ś rod ki

masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięi techniki i innych aspektÓw
działalnoŚci inŻynierskiej; podejmuje starania, aby przekazaÓ takie informacje i opinie w
sposlb powszechnie zrozumiały. ,


