
Załqcznik nr I do ucłĺwały nľ 95 Senatu Politechniki opolskiej z dnia 26.05.202t r

KARTA PROGRAMU STUDIOW

Nazwa programu studiów (kierunku studiów) Infoľmafyka

Nazwa wydziału Wydzial Elektrotechniki, AutomaĘki i Infoľmatyki

poziom studiów (I stopnia / Ii stopnia / jednolite
studia magisteľskie)

I stopnĺa

proťrl studiów (ogólnoakademicki / prakty czny)
ogólnoakademicki

forľna studiów (stacj onarne / niestacj onaľne) stacjonarne

pľograrn sfudiów obowiązuje od ľoku
akademickiego 2021t2022

data i numeľ uchwały Senatu przyjmującej
progľam studiów

data i numer uchwały Senafu przyjmującej
kierunkowe efekfý uczenia się

przyporządkowanie do dziedziny lub dziedzin
nauki dziedzína nauk inżynieryjn o-technĺcznych

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

- Infoľmatvka techniczna i telekomunikacia
- Automatyka, elektronika i elektrotechnika

czas trwania (w semestrach) 7

liczba punktów ECTS 270

tytuł zawodowy otrzymywany ptzez absolwenta inżynieľ
klasyfikacja ISCED 06 (0611, 0612,0613)
z:wiązek z misją uczelni i jej stľategią ľozwoju Kształcenie na kierunku Informatyka jest

zgodne z misją Politechniki opolskiej araz jej
stľatesią ľozwoiu. uchwalona przez Senat Po'

cele kształcenia oľaz możliwości zatrudnienia i
kontpruacji studíów

Celami ksztďcenia na studiach stacjonaľnych I-
go stopnia kierunku Informatyka o pľofilu
ogólnoakademickim są:

1. Pruekazarue wiedzy iľŻynierskiej zróznych
dziedzin Informatyki, oľaz nauk
pokĺewnych, niezbędnej do ľealizacji zadaŕl
informatycntych.

2. Nabycie umiejętności identyfikowania i
r ozwiąz1watia podstawowych probl emów i
zadaŕl' związany ch z branŻą informatyczną.

3. Przygotowanie absolwenta do
wykonywaĺria funkcji technicznych
zaľówno samodzielnie jak i w pľacy

kę



wymagania wstępne - oczekiwane kompetencje
kandydata (szczególnie w przypadku studiów
drugiego stopnia)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia
stacjonarne l-go stopnía na kierunku
Informatyka musi posiadać kwalifrkacje
decyduj ące o uzyskaniu świadectwa dojľzałości,
Kandydat powinien posiadać podstawową
wiedzę ogólną, znaó podstawowe ekonomiczne,
prawne i inne skutki różnych ľodzajów działan,
oľaz potraťló wykoľzystywal posiadaną wiedzę.

zasady ľekĺutacji (zgodne z uchwałą
ľekľutacyjną)

Podstawę ptzyjęcia na studia stacjonaľne I
stopnia stanowią wyniki egzaminu maturalnego
(dojrzałości).

Kľyterium decydującym o przyjęciu na studia
stacjonarne I stopnia jest waľtość wskaŹnika
ľankingowego (R) obliczanego w opaľciu o
liczbę punktów uzyskanych za egzaminie
matuľalnym (dojrzałości), z języka obcego
nowożytnego otaz dwóch przedmiotów
wybranych z grupy przedmiotów ťlzyka (z
astľonomią), infoľmatyka, sęzyk polski,
matematyka.

Szczegółowe WARUNKI I TRYB
REKRUTACJI NA STUDIA W
POLITECHNICE OPOLSKIEJ są publikowane
na stľonie http://www.po.opole.pl w zakładce
Rekrutacja i w informatorze dlakandydatów na
studia na dany ľok akademicki.

różnice w stosunku do innych pľogramów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się pľowadzonych w Politechnice
Opolskiej

W Politechnice opolskiej nie są pľowadzone
inne progľamy o podobnie zdefiniowanych
celach i efektach kształcenia.

sposoby weľyfikacj i zakładany ch efektów
uczenia się opis sposobu weryÍikacji efektów uczenia się

dla kierunku Infoľmatyka studia stacjonarne I

stopnia pľzedstawione są w Kaľtach opísu
pľzedmiotów w załączniku nľ 3. Proceduľa Po
M-01 dotyczącaoceny i weryfrkacji efektów
uczenia się.

łączna |iczba punktów ECTS, któľą student
uzyskuje w ramach zajęé vłymagających
bezpośľedniego udziału nauczycieli
akademickich

195

łączna liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ľamach zajęé z zakľesu nauk
podstawowych, do któľych odnoszą się
efekty uczenia się dla okľeślonego
progľamu studiów, poziomu i profilu
studiów

25

dla pľofi lu pľaktyczneg o łączna liczba
punktów EcTs przypisanych do zajęć
związany ch z pr akty czny m
przygotowaniem zawodowym,
dla pľofilu ogólnoakademickiego łączna
liczba punktów ECTS pľzypisanych do

z

119

sumaryczne wskazniki
charakteryzujące
pľogľam studiów, a w
tym:

t,ę/



badanieú naukgwymi w dzicđzínie naukí
lub sztuki miąpanoj zkicrrrnkiem,

5
licáa pmloón, EcTs' @ ffi mtlsi
uzľshć w ramoh zajęć z dzicđziny nauk
humaľisryoznych fub nank społecznyob

ó0
nr pĺąľpadku sÍrrdiótľ saqionaľnych I
stolnią lub jednolitych nągisteľskich liczba
sďzin zaięp z'qrc,howani a frzy czĺlręgo

- Infomrtvkĺ

-

tccüniczna i
telekomunikrcir 757o

_'Ąuĺonatyką ele!Íľonika
i elektrotechnika25%

procotÚowy udzĺał líczby punktów ECTS
dla dyscypliny naukí (ubszŕukí},,ĺ'' W
łąpznej licabie punktów ECTS - koniecaty
do określenia dla kaeĺlej dyscyplínn w
przypadku pľogrmu studióvr
ptzypoľeądkowanąo do więcej

niż iednei dysoypliny nauki (lub szn*i)

Progĺam studiów zaopiriowany przffiorgaü sanorządu strrdcĺtckiego.

.......FJĺ oL,í.....Q'6 rĺJsh í..

dF.dydakľvki

,r,rr, rol{on* ,r*

podpis przedstawicĺola

oÍganu samorąđu studenokięo

PRODZIEKAN

data' podpis, pieczątlo đzĺekana
) 1, o\. ło4 *.



t\WynzIAŁ ErnxľRoTEcHNIKI,
AuľolvĺATYKI r IľĺľoRMATYKI POLITECHNIKA
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PrłľĺY I PRoGRAMY sTUDIow
Sruov PLÁtvs ÁND PRaGRAMMEĺ

KlnnUNEK SľuoIoW _ Frnru oF sTUDY

- INFORMATYIG

- COMPUTER ENGINEERING

Studía stacjonarne
píerwszego stopnia

First Cycle Programme - FuII-Tíme Studies

Polĺtechnĺka opolska, 2o2t t,



Politochnika Opolska
Wydzlal Elektrotechnlki, Automatyki i lnformatyki

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki
Opole 2021r.

Kierunek studiów: lNFORMAľKA
Fleld of study: COMPUTER ENGINEERING

c HARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: lruroRnĺłĺvxe

pľofil : oellľołxłDEMtcKl

nazwa wydziału: Wvozlłł- ElexľRoľEcHNtKt' Auroľuaľvrc l INFoRMATYKI
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Politechnika Opolska
Wydzlał Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Kierunek studiów: lNFoRMATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

PLAN sTUDlÓW - STUDY PLAN

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ ELEKTRoTECHN!Kl' AUToMATYK! l

INFORMATYKI

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING,

AUTOMATIC CONTROL AND INFORMATICS
Kierunek studĺów:

INFORMATYKA
Field of study:

COMPUTER ENGINEERING
Sruon Sĺłc;oľeRruE PlERwszEGo sToPNlA - lxżvNlEnsxle

Flnsĺ Cvcle PRooRnunĺr _ Fuĺ_u-Tltuc Sĺuoles (Engineer's degree)

SEMESTR: 1 (1"' Semester)
Liczba godzin zď1ęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subjecĺ unit - semester curricular (Lecture)
(Pĺactical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Semĺnar)

1.1
Proqramowanie I

30 30 4 K
Programming I

1.2
Algorytmy i struktury danych

30E 30 5 K
AlOorithms and data structirres

't.3
Technologia informacyjna

15 15 2 o
lnformation technology

1.4
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

15 1 o
Work safety and ergonomy

1.5
Prawo autorskie i gospodarcze

30 2 o
Copyright and economy law

1.6
Fizyka I

30E 15 5 P
Physics I

1.7
Analiza matematyczna I

30 30 4 P
Mathematical analysis I

1.8
Algebra liniowa z geometrią analityczną

30E 30 5 P
Linear algebra with analytic geometry

Przedrnbty obĺeralne -wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(optional units - łompulsory ECTS in a semest*ľ)

2

Pľzedmiot humanistyczno-spobczny l - Historĺa
techniki

The course in humanities a:ld social sci€nces | -

History of technology

3g (2) Ow

Przedmiol humanistyczno-społeczny ł - Kultura
ięzyka 30 {2} Olv
rhe coursę in humanilies and social sciences l -

Language culture

Przedmĺď humanisĘczno.spofeczny l - Społeczne
aspekty rozwoju gospodaĺki światowej

The couľse in humaniĺies and social sciences l -

Socĺal aspects of the d*velopment oí the woľld
economy

30 121 Ow

Przedmiot humanistyczno-społeczny l - Wystąpłenia
publĺczng'säuka uŕywigrania wpľywu na ludzi

The course in humanities and sociaĺ sciences l -

Public speeches - 1he ari oí influencĺng people

30 {2} Ow

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

240 150
30

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

390

3



Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studióW: lNFoRMAryKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

SEMESTR: 2 {2'o Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (houľs) a semester; E - Exaĺn

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

2.',|
Proqramowanie ll

30E 30 5 K
Programming ll

2.2
Architektura komputerów

30E 30 5 K
Architecture oÍ computeres

2.3
Analiza matematyczna I I

15E 15 3 P
Mathematical analysis ll

2.4
Metody statystyczne

15 15 2 P
Statistical methods

2.5
Fizyka ll

15 15 2 P
Physics ll

2.6
Logika i teoria mnogoŚci

15 15 2 P
Logic and set theory

Przedmioty obieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(optional unĺts _ compulsory ECTS in a semester)

4

2.7

Podstawy baz danych
30 15 (4) Kw

Database basics
Podstawy baz danych w j. angielskim

30 15 {4) Kw
Database basics

Pĺzedmioý obieľalne - wymagana liczba p' ECTS w seĺnestrze
(optional unĺls - compulsory ECTS in a semester)

4

2.8

Elektĺolecbnika dla informatykÓw
30 30 (4) W

Electrical engineering Íor ĺT students

E'ektrotechnika dla informatyków w j. an giełskim
30 30 (4) W

Electĺical engineering íoĺ lT students

Przedmioý obieĺalne _wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(optionaĺ unĺts * compuĺsory ECTS in a semester)

3

2.9

Przeđmiot humanistyczno-społeczny ll -
Komunikacia społeczna

30 t3) Ow
The course in humanities and social sci€nces ll -
Social Communication

Przedmiď humanistyczno-społeczny ll - Podstawy
rozwoju osobislego

30 {3} Ow
The course in humanities and social sciences ll -

Basics oÍ personal development

Przedmiol humanisýczno-społeczny l l - Trafne
decyzje podstawą sukcesu

30 (31 Ow
The course in humanities and social sciences ll -

The right decisiołs are the basis oí success
Przedmiot humaĺrisĘczno'społeczny l l -
Wprowadzenie do maĺketingu

30 (3) Ow
The course in hurnanities and social sciences ll -

lnlľođuction 1o marketing

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

210 165
30

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

semester)
375

SEMESTR: 3 (3'o Semester)
Liczba godzin zaię,ć, w semestrze; E - egzamin
Working time (houľs) a semester; E - Exam

ECTS TYP

Nr
Przedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
Systemy operacyjne I

30E 30 5 K
Operating systems I

|€./
4



Politechnika Opolska
WydZlał Elektrotechniki, Automatyki i lnĺormatyki

Kierunek studiów: lNFoRMAryKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

3.2
Technoloqie lnternetowe

30 30 5 K
lnternet technologies

3.3
Programowanie lll

30E 30 5 K
Proqramming lll

3.4
Komputerowe wspomaganie projektowania I

30 15 4 K
Computer alded design I

3.5
Sieci komputerowe I

30 30 5 K
Computer networks I

3.6
Modelowanie baz danych

30E 30 5 K
Database modelling

Pzedmioty obieralne * Wymagana liczba p. ECTS w saÍnestÍZe
(optional unĺts * compulsoĺy ECTS in a semester)

1

3.7
Jgzyk obcy

30 {1} Ow
Foreign language

3.8
ŕŕychowanĺe Íizyczne

30 {0) Ow
Physícal educalion

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

180 225 (w tym 60 godz. obieralne)
30

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

40s

SEMESTR: 4 (4'h 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 - sernester curricular (Lectuľe)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

4.',|
Programowanie lV

30 30 4 K
Prooramminq lV

4.2
Systemy operacyjne ll

30 30 5 K
Operating systems ll

4.3
Sieci komputerowe ll

30E 30 5 K
Computer networks ll

4.4
lVlatematyka dyskretna

15 15 2 P
Discrete mathematics

Pzedmioty obieralne * wymagana liczba p. ECTS w semestr:e
(Optional units * compulsory ECTS in a semester)

2

4.5

Metody numeryczne
{5 15 {2) W

Numerĺcal methods

Metody nuĺnaryczne ĺlĺ i' angielskim í5 15 {2} W
Numericaĺ methods

PzedmioĘ obieľalne _wymagana liczba p. ECTS w semest{ze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

11

4.6

Gĺafika komputeľowa l
30E 15 (5) Kw

Computeĺ graphics l

Grafika komputeľowa l w j. angĺelskim
30E 15 {s} Kw

Computer qraphĺcs ĺ

4.7

lnżynioria oprogľamowanĺa
30E 30 {6) Kw

Sofrware engineering

lnżyri*rla oprogľamowania w j' angielskim
30E 30 {6) Kw

Soťtware engineering

Pnedmioý obieralnĐ - Wymagana liczba p' ECTS w semeŚlrze
(optional units - compuĺsory ECTS in a semester)

1

4_8
Język obcy

30 {1) Ow
Forełgn language

4.9
Wychowanie fizyczne

30 (0) Ow
Physicał education

5



Politechnika Opolska
Wydziaľ Elektrotechniki, AUtomatyki i lnformatyki

Kierunek studióW: lNFoRL4AryKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

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

180 225 (w tym 60 godz. obĺeralne)
30

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

405

SEMESTR: 5 (5'n Semester)
Liczba godzin zaięć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester cuľricular (Lectuľe)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

5.1
Podstawy sztucznej inteligencji

30E 15 5 K
Basic of artificial intelligence

5.2
Projekt zespołowy systemu informatycznego

30E 30 6 K
Team project of lT system

Przedmioty obieÍalne - yvymagana ĺiczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

1

5.3
Język obcy

30 (1) Ow
Foľeign language

Przedmioý obieĺalne _wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units * compulsory ECTS in a semester)

't8

5.4

Pzedmiol wybieralny lll - Gĺafika komputerowa ll
30 't5 (4) Kw

Elective course lll - Computergraphics ll

Przedmiot wybieralny lll - Systemy wizyjne
30 15 (4) Kw

Elęctive coursÔ lll _ Vision systems

5.5

Pľzedmiot wybieralny lV - Administracja sieciowymi
systemami operacyjnyľni

15 30 {4} Kw
Eleclive course lV - Adminisľation of nełwork
cperatinq syslsms
Przedmiot wybiera,ĺny lV - Programowanie
systemowe 15 30 (4) Kw
Elective course lV - System pľogramming

5.6

Przedmiot wybieĺalny V - Podstawy automatyki
15 15 (2) KwElective couľse V - řundamentals oí contľol

enqineerinq
Pzedmio1 wybieralny V' Podstawy teorii systemów

15 ĺ5 (2) Kw
Eĺec1ive couľs€ V - řundamentaĺs of systems theory

5.7

Przedmĺot wybieralny ll - Pľojekĺowanie rozwiązań
intemetowych 15 15 {3) Kw
Electĺve course ll - Designing inlornet solutions

Pľzedmiot wybieralny ll _ Systemy wbudowane
15 15 (3) Kw

Elective course ll - Embedded systems

5.8

Pľzedmĺot wybieľalny l - Dobre praktyki
wytwarzania opĺogramowan

308 15 {5) Kw
Elective course l - Good soĺtwaľe development
practiceŚ

Przedmiot wybieralny l - Dobre prakĘki
Wytwaftänĺa oprogrämowania w j. angielskim

30E í5 {s) Kw
Eleđive course l - Good softrvare development
pľactices

Przedmĺot wybłeralny l - Testowanie aplikacji i

systemów 308 15 {5) Kw
Elective course l - Testing applłcations and sysleľns

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

165 165 (w tym 90 godz. obieralne)
30

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

330

^-q
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Politechnika Opolska
Wydział EIektrotechniki, AUtomatyki i lnformatyki

Kierunek studiiw: INFORMATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

SEMESTR: 6 (6"' Semester)
Liczba godzin zajęć, w semestr.e; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

6.1
Projektowanie zorientowane na uŹytkownika

15 30 4 K
User experience desiqn

6.2
Narzędzia sztucznej inteligencj i

15 30 4 K
Ąrtificial intelligence tools

6.3
Nowoczesne technologie w informatyce

30 2 K
lVlodern technologies in computer science

Przedmioty obieralne *wymagana ĺłczba p. ECTS w semestlze
(optional units * compu}sory ECTS in a semesteľ}

13

6.4

Przedmiot wybłeralny lX - ochrona danych w
aplikäcjach í5 15 {2) Kw
Elective course lX _ Data protecłion in applications

Przedmĺolwybieraĺny lX - ochrona danych w
systemach i sieciach komputerowych 't5 15 (2) Kw
Eleclive course lX _ Data proleclłon in systems and
computer networks

6.5

Przędmiot wybieralny Vl|l - Administracja
infrastruktuĺą sieciową pĺzedsiębiorstwa

30Ě 15 {5) Kw
Elec1ive cours€ Vlll - Administration oí enteľprise
network infĺastľuctuĺe

Przedmbl wybĺeralny Vll| - Aplikacjo bazodanows
30E ĺ5 {s) Kw

Elective couľse Vlĺl - Database applications
Pzedmiot tĺvybieralny Vllĺ _ Aplikacje bazodanowe w
i. angielskim

Elective coursę Vlll _ Databasę applicatĺons
30ř 15 {s) Kw

6.6

Przedmbt wybieĺalny Vĺ - Korpoĺacyjne systemy
informatyczne 15 í5 {2) Kw
Elective course Vl - Coĺporate lT systems
Przedmbt wybieĺalny Vl - Podstawy
zintegrowanych systeĺniw zarządzania
Electĺve cÜurse Vl _ Fundamentals oí integrated
managsment systems

15 15 t2) Kw

6.7

Pzedmiot wybíeľalny Vll - Rozwĺązania
teleinformatyczne sieci lntemel

30 15 (4) Kw
Eleďve course Vll _ lnternet teleinĺarmation
solutions

Przedmiot wybĺeralny Vĺl - Transmisja danych w
sieciach komputerowych

30 ĺ5 (4) Kw
Eĺectivę couľse V|l - Data lľansmission in computeľ
networks

Przedmioý obieĺalne * Wymagana liczba p. ECTS w semeslrze
(Optional unifs * compulsory ECTS in a seme$ter)

5

6.8
Język obcy

(E) 30 {2) Ow
Foreígn language

6.S

Praca prcejściowa
30 {3} Ow

Transĺtional project

Pĺaca pzejściowa w j. engielskim
30 (3) Ow

Transitional proiect

Przedmioý obieralne -wymagana liczba p. ECTS w semestrze
{Optional units - compulsory ECTS in a semestgr)

2

5.10

Metodyka badań naukowych í5 30 (2) W
Methodology íoľ scientific research
Metodyka badań naukowych w j. angielskim í5 30 (2t W
Methodology for scientific research

7



Politechnika Opolska
Wydziat Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: lNFoRMATYKA
Fĺe|d of study: coMPUTER ENGlNEERlNG

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

165 210 (w tym 30 godz. obieralne)
30

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

375

SEMESTR: 7 (7"' Semester)
Liczba godzin zajęc w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS ryP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - 9emester currĺcular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

Przedmioty objeĺalne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Üptional units _ compulsory ECTS in a semester)

22

7,1
Praca dyplomowa inżynierska

g}odzĺny nickontakto$re {u n-contact houľs) {15) Ow
B.Sc' thesĺs

7.2
Praktyka zawodowa _ 4 tygodnĺe

godziny niokontaktowe {un{ontact hours} (5) Ow
Pĺactical training - 4 weeks

7.3

Seminarium dyplomowe
30 (2) Ow

B.Sc. seminar
Seminariuĺn dyplomowe w i' anqielskim

30 (2t Ow
B'Sc. seminaľ

Przedmioty obieľalne *wymagana liczba p. ECTS w semeslrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semestsr)

I

7.4

Przedmiot wybieĺalny Xll _ l*żynierĺa obliczeniowa
30 15 (2) Kw

Eleclive course Xll - Computational engineering

Przedmĺot wybieralny Xll _ Fodstawy
programowania pzemysłowych systemów
automatyki 30 15 tzl Kw
Elective cours€ Xll _ Basics of programming
i ndustĺial autornatiÔn systems
Pzedmiot Wybisralny Xll - Progĺamowanie Vl

30 15 (2) Kw
Eleclive cołrge Xll _ Programming Vi

Przedmiot wybĺeĺalny Xll - systemy percepcjiw
pojazdach autonomicznych

30 l5 (2) Kw
Elective coursę Xll - Perception systems Íoĺ
autonomous vehicles

7.5

Przedmiot wybĺeralny X - lnterfejsy człowiek-
maszvnä 30 í5 {2\ Kw
Elective course X - Human-machine interfaces

Przedmiot wybieralny X _ Języki progľamowania
wysokiego poziomu

30 15 {2) Kw
Eleclĺve gourse X - High level pľogramming
lanqsaqes
Przedmiot wybieralny X - Multirnedialne techniki
prezentacii

30 ĺ5 (z',) Kw
Elective course X - Mułtimedia pre$entation
techniques

Paedmiot wybieĺalny X - Zaawansowane
zagadnienia gĺafiki kompulerowei

30 13 {2} Kw
Elective cours€ X _ Advanced computer gĺaphics
issues

r€z
8



7_6

Przedmio1 wybieralny Xĺ ' Komputerowe
wspomaganie projektowania ll 30 í5 (2) Krv
Electĺve course X| _ Compuler aided desjgn ll

Przedmiot wybieĺalny Xl - Pĺogramowanie V
30 15 {2) Kw

Eleclive course Xl - ProEramming V
Przedmiot wybieĺalny Xl - Sieci komputerowe lll

30 í5 {2) Kw
Elective coÜrsé Xl - Gompuler netlvorks lll

Przedmiot wybieĺalny Xl - Wprowadzenie do
informatvki śledczeĺ

30 í5 {2) Kw
Eleđive Cours€ Xl - lntroduction to computer
foĺensics

7.7

Przadmiot wybieralny Xĺlĺ - Analĺza i paetwazanie
obĺazu

30 í5 (2) Kw
Elective course Xlĺl - lmage analysis and
pĺocessing

Przedmiot wybieralny Xlll - Nazędzia
informatyczne w pľaktyce inżynierskiej 30 í5 {2) Kw
Elec1ive course Xlĺl - lT tools in engineeľjng practice

Przedmiol wybieľalny Xlll - Podstawy eksploracii
danych 30 15 {2) Kw
Elective cours€ Xlll - Basice of data mining

Pnedmiot wybieralny Xlll - Frćetwarzanie sygnałów
w systemach wbudowanych

30 15 {2) Kw
ElecÍive cours€ Xlll _ Signal processing in
embedded systems

Liczba godzin W semestrze (Number of houľs in a
semester)

120 90 (w tym 60 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semesler) 210

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studióW: lNFoRMATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

PLAN STUDTOW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/ECTS w planie studiów

2490 210
Total contact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty - p. ECTS razem wg planu udzlał

K Kierunkowe 83 39.52%o

Ow ogólne wybieralne 35 16.67 %

W Wybieralne I 3.81%
Kw Kierunkowe wybieralne 54 25.71%
P Podstawowe 25 11.90 Yo

o ogÓlne E 2.38 %

Łącznie 210 100.00 %

Prograrn kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów lNFoRMATYKA
(studia pierwszego stopnia)
Plan i program studĺów:

- uchwalony przez Senat PO w dniu nie podano daty
* zaopiniowany przez samorząd studencki.

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki
Opole 2021 r. PRODZIEKAN

ds. dvdaktYki

,r,,,r. n,n,f;r,** ,,n,.,,* ,

t ?. o\. J.al-ł

I



Załqcznik nr 77 do Księgi Jakości Kształcenia

KARTA PROGRAMU STUDTOW

Nazwa pľogramu studiów (kierunku studiów) Infoľmatyka

Nazwa wydziału Wydział Elektrotechniki, AutomaĘki ĺ Infoľmatyki

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

I stopnia

profi l studiów (o gólnoakademicki l pr akty czny)
ogólnoakademĺckĺ

foľma studiów (stacjonarne / niestacjonaľne) niestacjonaľne

program studiów obowiązuje od ľoku
akademickiego

2021/2022

data i numer uchwały Senatu pľzyjmującej
program studiów

data i numeľ uchwały Senatu przyjmującej
kięrunkowe efekĘ uczenia się

przypotządkowanie do dziedziny lub dziedzin
nauki dziedzina nauk inżynieryjno_technĺcznych

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w przypadku kilku wskazać -
podkľeślić _ dyscyplinę wiodącą do której
odnosi się minimum 50%o efektów uczenia się)

- Infoľmatvka technĺczna ĺ telekomunĺkacia
_ Automatyka, elektľonika i elektrotechnika

czas trwania (w semestľach) 8

Iiczbapunktów ECTS 210

tytuł zawodowy otľzymywany pľzez absolwenta inżynieľ

klasyfikacia ISCED 06 (061l' 06Í2' 0613)

ałiązek z misją uczelni i jej strategią ľozwoju Kształcęnie na kierunku Infoľmatyka jest
zgodne z misją Politechniki opolskiej oraz jej
strategią rozwoiu, uchwaloną pľzez Senat Po.

cele kształcenia otaz możliwości zatľudnienia i
kontynuacji studiów

Celami kształcenia na studiach stacjonaľnych I-
go stopnia kierunku Informatyka o proťllu
ogólnoakademickim są:
1. Prz.ekazaĺie wiedzy inżynieľskiej z rôŻnych

dziedzin Infoľmatyki, otaz nauk
pokrewnych, niezbędnej do ľealiz acji zadan
infoľmatycznych.

2. Nabycie umiejętnoścí identyÍikowania i
rcrwiązywania podstawowych pľoblemów i
zađań zw iązany ch z bt anŻą inform atyczną.

3. Przygotowanie absolwenta do
wykonywania funkcji technicznych
zarówno samodzielnię jak i w pracy
zespołowei.

vę



119

dla pľofilu pľaktyczne go łączna liczba
punktów ECTS pľzypisanych do zajęó
związany ch z pľaktycznym
pľzygotowaniem zawodowym,
dla profilu ogólnoakademickiego łączna
|iczba punktów ECTS przypisanych do

z

31

łączna |iczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zaję,ć z zakresu nauk
podstawowych, do któľych odnoszą się
efekty uczenia się dla okľeślonego
progľamu studiów, poziomu i profilu
studiów

195

łączna liczba punktów ECTS, któľą student
uzyskuj e w ľamach zajęé vĺymagaj ących
bezpośrednie go udziału nauczycieli
akademickich

opis sposobu weľyfikacji efektów uczenia się
dla kierunku Informatyka studia stacjonarne I

stopnia pľzedstawione są w Kaľtach opisu
pľzedmiotów w załączniku nr 3. Procedura Po
M_0l dotyczącaoceny i weľyfikacji efektów
uczenia się.

sposoby weľyfikacji zakładanych efektów
uczenia się

W Politechnice opolskiej nie są pľowadzone
inne programy o podobnie zdeÍiniowanych
celach i efektach kształcenia.

ľóŻnice w stosunku do innych pľogľamów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się pľowadzonych w Politechnice
Opolskiej

Podstawę ptzyjęcia na studia stacjonaĺne I
stopnia stanowią wyniki egzaminu matuľalnego
(dojľzałości).

Kľyterium decydującym o przyjęciu na studia
stacjonaľne I stopnia jest waľtośó wskaznika
ľankingowego (R) obliczanego w opaľciu o
liczbę punktów uzyskanych za egzaminie
matuľalnym (dojľzałości), z języka obcego
nowożýnego oraz dwóch pľzedmiotów
wybľanych z grupy przedmiotów ťtzyl<a (z
astronomią), infoľmatyka, język polski,
matematyka.

Szczegółowe WARLINKI I TRYB
REKRUTACJI NA STUDIA W
POLITECHNICE OPOLSKIEJ są publikowane
na stľonie http://www.po.opole.pl w zakładce
Rekľutacja i w infoľmatoľze dla kandydatów na
studia na dany rok akademicki.

zasady rekľutacjí (zgodne z uchwałą
ľekľutacyjną)

Kandydat ubiegający się o pľzyjęcie na studia
stacjonaľne I-go stopnia na kierunku
Infoľmatyka musi posiadać kwalifikacje
decyduj ące o uzyskaniu świadectwa dojľzałości,
Kandydat powinien posiadaó podstawową
wiedzę ogólną, znać podstawowe ekonomiczne,
pľawne i inne skutki ľóżnych ľodzajów działan,
oľaz potľafić wykoľzystywać posiadaną wiedzę.

wymagania wstępne _ oczekiwane kompetencje
kandydata (szczególnie w pľzypadku studiów
drugiego stopnia)

sumaľyczne wskazniki
charakteryzujące
program stuđiów, a w
tym:

łíę



badaniami naukov,ymi w dzi{äĺzinic nauki
lub sztuki zlń'iąłanoj zkierunkiem

5
liczba pŇów EeTs, t*óľą student musi
uzyskac rv rauagh zej* z &ídzĺny nauk
humanistycznych lub nauk społecaych
wprąpadku sfudíów stacjonarĺrych I
stopnía lub jednolitych magistcrskicb licz.ba
ggđ"in raięl z wycborvania fizľcae.so

_ Infoľmgtvkl
tcchnicana i
tĺElĺgg4gdblsig 75%

_ Automatyką elekĺľonika
i elekbotechnika25To

pľocentouĺy 
''dział 

tíczby pun*Íów EcTs
dla dysoyplĺny nauki (lub s*uki) j'' w
łącznej lĺczbiE prŃtów EcTs - koniecany
do okeślenia dla każdcj dyso:5plĺny, w
pľe5padku proglanu studilĺl
@dowięcej
nizjeđnej dyscyplíny nauki (lub szfukĺ)

Pľogram studiów;nopiniolłłany przez organ samorądu studenckiego.

podpis przcdstawiciela

olganu samo'rądu sfudenckicgo

PRCIDZIEKAN
' 

,,,":$,W^^RLICKÁtĺr in!

datą podďrs, piwr4ka dziekana

J1,o\,:ďł P,
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PrłruY I PRoGRAMY STUDIÓw
Srunv PLÁNs ÁND Pľ.aGRAMMEľ
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Politechnika Opolska
Wydzlał ElektľotechnIki, Automatyki i lnformatykl

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki
Opole 2021r.

Kierunek studiów: lNFORMATYKA
Fleld of study: COMPUTER ENGINEERING

CHARAKTERYSTYKA OGILNA

kierunek studiów: !ľroRľlłĺYxł

profi! : ooÓlruołxnDEMlcK!

nazwa Wydziału: Wvozlłt ElexĺRoĺEcHNlKl' AuroułĺyKt l INFoRMATYKI

FÝ
2

PO z dn$asęnatuuďĺľgła



Politechnika Opolska
Wydziat Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: lNFoRMATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

PLAN sTUDlÓW - STUDY PLAN

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ ELEKTRoTECHNlKl, AUToMAwKl l

INFORMATYKI

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING,

AUToMATlc coNTRoL ANĐ lNFoRMATlcs
Kierunek studiów:

INFORMATYKA
Fiełd of study:

COMPUTER ENGINEERING
Sruolĺ Nlesĺnc.loxanNe PlenwszEco Sropĺlł - lxżvxlensxle

Ftnsĺ Cycle PRoonłĺnłĺe - Płnĺ-Tlme Sĺuoles (Engineer's degree)

SEMESTR: 1 (1"' Semester) Liczba godzin zď1ęć 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)

(Laboľatory
classes) (Project) (Seminar)

't .'l
Programowanie I

20 20 5 KProgramming I

1.2
Algorytmy i stľuktury danych

20E 20 5 KAlgorithms and data structures

1.3
Technologia informacyjna

't0 10 3 olnformation technology

1"4
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

10 1 oWork safety and ergonomy

1.5
Prawo autorskie i gospodarcze

20 2 oCopyright and economy law

1.6
Fizyka I

15E 10 4 PPhysics I

1.7
Algebra liniowa z geometrią analityczną

20E 20 5 PLinear algebra with analytic geometry

Przedmioý obigĺalne _wymagana liczba p. ECTS w semeslře
{optional units _ compulsory ECTS in a semesteĺ) 2

1.8

Przędmiol humanistyczn*'spo}aczny l _

Wprowadeenie do zrÓwnoważonego rozwoju
20 (2) OwThe course in humanities and social sciences I -

lntroduction to sustałnable development
Przed m iol human istyczno-społeczny l _ WysĘpłe n ia
publicznc - sztuka wvwieľania W}ryWu na łudzi
The course in humanities and social scięnces l -
Public speeches - the aľt of ĺníluď}cing people

20 (21 Ow

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 135 80

27Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester) 215

SEMESTR: 2 (2'd Semester) Liczba godzin zajęć w semestrże; 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)

2.1
Programowanie ll

20E 20 5 KProgramming ll

2.2
Ąrchitektura komputerów

20E 10 5 KĄrchitectUre of computeres

3



Politechnika Opolska
WydZiał Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Kierunek studiÓw: INFoRMAryKA
Field of sĺudy: CoMPUTER ENGlNEERlNG

2.3
Analiza matematyczna I

20 10 4 P
Mathematical analysis I

2.4
Metody statystyczne

10 10 2 P
Statistical methods

2.5
Fizyka ll

10 10 2 P
Physics ll

2.6
Elektrotechnika dla informatyków

15 15 3 P
Electrical engineering íor lT students

Pzedmioty obieralne *wyĺnagana liczba p' ECTS w semesłrze
unib - ECTS in a

3

2.7

Przedmiot humanistyczno'społeczny ll -
Komunikacja, negocjacje i manipulacja - säuka
skutecznego przekonyľania

20 (3) Ow
course in humanities and socia| sci€nces ll '

mmunicätion, negotiations and manipulation' the

oí convinc'in

Przedmiot humanistyczno-spďeczny l l -
vYprowadzenis do marketingu 20 (3) Ow
Ihe course in humanities and social sciences ll '
lntĺoduction to marketing

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a

semester)
115 75

24
Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a

semester)
190

SEMESTR: 3 {3'd Semester)
Liczba godzin zaięć 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)

(Laboľatory
classes)

(PÍoject) (Seminar)

3.',|
Podstawy baz danYch 20 10 4 K
Database basics

3.2
Programowanie lll 20E 20 5 K

ramming lll

3.3
Komputerowe wsPomag anie projektowania I

20 10 4 K
puter aided design I

3.4
Analiza matematyczna ll

'ĺ 5E 15 3 P
Mathematical il

3.5
Logika i teoria mnogości 10 't0 2 P

and set theorY

3.6
Matematyka dyskretna

10 10 2 P
Discrete mathematics

Pľzedmioý obieralne wymagana lłczba p Ecrs w semeŚtrue
units - ECTS in a

1

3.7
Język obcy 2g {

'l ) Ow

godzin w semestrze (Number of hours in a

r)
95 95 (w tym 20 godz. obieralne)

21

Razem godzinlECTS w semestrze (Total hours/E CTS in a

semester)
190

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

ECTS ryP

Nr
Przedmiot W c L P s

Subjecĺ unit - semester curricular (Lectuľe) classes)
(Laboratory

classes)
(Project) (Seminar)

4.',|
Svstemy operacYjne I 20E 20 5 K
Operating systems I

t,?
4



Politechnika Opolska
WydZiał Elektľotechniki, AUtomatyki i lnĺormatyki

Kierunek studiów: lNFoRMATYKA
Field of sludy: COMPUTER ENGINEERING

4.2
Technologie lnternetowe

20 10 4 K
lnternet technologies

4.3
l nżynieria oprogramowania

20É 10 6 K
Software engineering

4.4
Programowanie lV

20 't0 4 K
Programming lV

4.5
Sieci komputerowe I

20 'ĺ0 4 K
Computer networks I

4.6
Modelowanie baz danych

10E ,10 5 K
Database modelling

Pzedmioty obieĺalne - wymagäna liczba p. ĘCTS w semeslrze
(Optional units * compulsory ECTS in a semester) 1

4.7
Języlĺ obcy

20 (í) Ow
Foreign ĺanguage

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 110 90 (w Ęm 20 godz. obieralne)

29
Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester) 200

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

ECTS TYP
Nr

Przedmĺot W c L P s

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

(Laboratory
classes) (Project) (Seĺninar)

5.1
Systemy operacyjne ll

20 10 5 K
Operating systems ll

5.2
Graíika komputerowa l

20 10 5 K
Computer graphics I

5.3
Sieci komputerowe ll

20E 20 6 K
Computer networks ll

5.4
Prqekt zespołowy systemu inÍormatycznego 20t 20 6 K
Team project of lT system

5.5
Metody numeryczne

10 10 2 P
Numerical Methods

PrzedmioĘ obieralne -wymagena liczba p. ECíS w semestrŻe
(opłional units _ compulsoľy ECTS in a semes1er)

1

5.6
Jęzý obcv

20 ( 1 ) Ow
Foreign language

PaedmĺoĘ Übierslne *wymagana liczba g. ECTS vĺ semestrŻe
{Ôptional units - compulsory ECTS in a semester) 5

Przedmiol wybieralny l - Dobre píaKyki
ľytwazania oprogramovŕani

208 't0 {5} Kw
Elective eourse l - Good softwaľe developmen1
praCtice

Przedmĺo{ wybieralny l _ ]esto!ťanie aplĺkacji ĺ
systemów

Elective cołJĺBe l - Testing applications and sys1ems
zgĘ ĺ0 {5) Kw

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 110 '100 (w tym 10 godz. obieralne)

30
Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester) 210

SEMESTR: 6 (6'h Semester)
Liczba godzln zajęó w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semesteř; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminaľ)

6.1
Podstawy sztucznej inteligencji

20E, 10 5 K
Basic of artificial intellioence

5



Politechnika Opolska
WydZiał Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studióW: lNFoRMATYKA
Field oĺ study: CoMPUTER ENGlNEERlNG

Przedmioty obieĺalne * wymagana }iczba p' ECTS w semestrze
(Optional unils - compulsory ECTS in a semester)

2g

6.2

Przedmiot wybieĺalny lll - Grafika komputerowa ll
29 10 (4) Kw

Elective cours€ lll - Computer gĺaphics ll
Przedmiot wybieľalny lll - Systemy wizy.ine

20 10 (4) Kw
Elęctive course lll - Vision syst€ms

6.3

Paedmĺot wybieralny lV - Adminisľacja sieciowymi
systemami operacyinymi

10 10 (1) Kw
Elective couĺse lV - Administration of network
operating systems
Przedmĺat wybieralny lV - Programowanie
systemowe í0 10 {4) Kw

Electíve course lV - System Programming

6.4

Przedmiot wybieralny V - Podstawy automatyki
10 10 {2) Kw

Eleclive coursę V _ Basics of automation
V - Podstawy leoĺii systemlwPrzedmiot

Elective course V - Fundaĺnentals oĺ systems theory
10 í0 {z',, Kw

6.5

Przedmiol wybieĺalny Vl - Koľpoľacyjne systemy
informatyczne 10 10 (2t Kw

Eleclive course Vl - Corporate lT systems

Przdmiot wybieralny Vĺ - Podstawy
ziĺtegroľanych systemów zarządzania

10 l0 (2) Kw
Elective cours€ Vl - The basics of integľated
management systems

6.ô

Przdmiot wybieĺalny Vll - Rozwiązania
teleĺnformatyezne sieci Internet

20 10 {4} Kw
Eleđĺve course Vll - lnternet teleinformation
soĺutĺons

Przedmiot wybieľalny Vll - Transmisja danych w
sieciach komputerowych

29 10 {4) Kw
Elective coursg Vĺl - Data transmission on computer
netwoľks

ô.7

Przedmiol wybieralny ll - Projektowanie rozwiązań
internetowych 10 't0 {4} Kw

Eĺeclive couľse ll - Designing internet soĺutions

Prredmiol wybieralny ll - Systemy wbudowane
10 10 (4) Kw

Eleclive course ll - Embedded systems
Pzedmioty obieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestze

{optional units * compulsory ECTS in a seme!!gł'.''_- 2

6.8
Język obcy

{E} Ż0 (2) Ow
Foreign language

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

100 90 (w tym 20 godz. obieralne)
27

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

semester)
190

SEMESTR: 7 (7'ł' Semester)
Liczba godzin zaięc w semestÍze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP

Nr
Przedmiot W c L P s

Subject unit - sernester currĺcular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

7.'.|
Nowoczesne technologie w inÍormatyce

10 2 K
Modern technologies in computer science

7.2
Projektowanie zorientowane na użytkownika

10 10 4 K
User experience design

7.3
Narzędzia sztucznej inteligencji

10 20 4 K
Ąrtificial inteligence tools

7.4
Metodyka badań naukowych 't0 10 2 P
Methodology of scientiÍic research

l,-?
6



Politcchnika Opolska
Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studióW: l NFoRMAryKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

Przedmioty obioralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(optional unils - compulsoľy ECTS in a semester) 7

7.5

Przedmiot wybieralny lX - Ochrona danych w
aplĺkacjach 10E 10 {2t Kw
Eĺective course lX _ Üata protection in applicalions
Przedmiot wybieralny lX - Ochrona danych w
systemach i sieciach komputerowych

108 10 Í2t Kw
Elective course lX - Data protection in systems and
:omputer netwoĺks

7.6

Przedmiot wybieralny Vlll - Administracja
infĺastrukturą sieciową przedsiębiorstwa

20E í0 {5} Kw
Electĺvę course Vlll _ Administration of enterprise
network infrastructuĺe

Przedmiot wybieralny Vlll - Aplikacie bazodanowe
20ř 10 {5) Kw

ř}ectĺve cÔurse Vĺlĺ _ Database applications

Przedmioty obieľalne - Wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(optionál units - compulsory ECTS in a semester) 3

7.7
Praca pzejściowa

20 {3) Ow
Tĺansilional work

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

70 80 (w tym 20 godz. obieralne)
22

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester) 150

SEMESTR: I (8'h Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semeste r; E - Exam

ECTS TYP
Nľ

Przedmiot w c L P s

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

(Laboĺatory
classes) (Project) (Seminar)

Przedmioty obieĺalne -wymagana ĺiczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester) 22

8.1
Pĺaca dyplornowa inĄnierska

godzĺny niekontaktowe (un.contact houľs) {ĺ5} Ow
Engineerłng diploma thesłs

8.2
Praktyka zawodowa - 4 tygodnie

godziny nigkontaktowe {u nreontact houľs) (5) Ow
Practical lraining - 4 weeks

8.3
Seminańum dyplomowe

2B (2) Ow
Dłploĺna Seminar

Przedmioty obieralne _wymägana liczba p. ĘCTS w Semestrze
(optionał units * compulsory ECTS in a semester)

8

8.4

Przedmbt wyb]eĺalny Xll _ ĺnżynieria obliczeniowa
20 10 (2) Kw

Electíve course Xĺl - Computationaĺ Engineeľing
Przedmiot wybieralny Xll - Podstawy
pľogramowania przemysłowych systemów
automatyki 20 10 {21 Kw
Eleclive course Xll _ Basics oĺ programming
industrial automation systems
Przedmiot wybieĺalny Xll _ Programowanĺe Vĺ

20 10 {2} Kw
Elective couľsg Xll - Progĺaĺnming Vl
Przedmbl wybĺeralny Xĺl - Systemy percepcji w
pojazdach autonomĺcznych

20 10 (2) Kw
Elective couľse Xlĺ _ Perceplion systems for
autonomous vehĺcles

l'-Ý
7



Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechnikĺ, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiÓW: lNFoRI/]ATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

8.5

Przedmiol wybieralny X - lnteríejsy człowiek-
maszyna 20 10 (2t Kw

Elective couľse X - Human-machine interfaces

Przedmiot wybieralny X - Języki progĺamowania
wysokiego pÜziomu

20 10 {2) Kw
Elective cours€ X - High level pľogramming
languages
Przedmiot wybieĺalny X - Multimedialne technłki
Prezentacii 20 10 (2) Kw
Elective course X - Msltimedia Presentation
Techniques

Przedmiot wybieralny X - Zaawansowane
zagadnienia grafiki kompulerowej

20 í0 {2) Kw
Eĺective couľse X - Advanced computer graphics
issues

8.6

Pzedmiot wybieĺalny Xĺ - Komputerowe
wspomaganie pmiektowania ll 2A 10 (2) Kw

Eleclive course Xl - Computer aided design ll

Pzedmiot wybieĺalny Xl -
2A 10 (2) Kw

Elective course Xl - Programming V
Przedmiot wybieĺalny Xl - Sieci komputerowe lll

20 í0 (2) Kw
Eleclive course Xl - Computer Networks lll

Przedmiot wybieĺalny Xl - Wpĺowadzenie do
inÍormatyki Śledczei 2g í0 {2) Kw
Elective couľse Xl - lntroduciion to investigative
inŤormatics

8.7

Przedmiot wybieralny Xllĺ - Analłza i przetwarzanie
obľazu 20 10 (2) Kw
Elective course Xlĺl - lmage Analysis and
Pľocessing
Preedmiot wybieralny Xlll - Narzędzia
informatyczne w praktyce inżynierskiej 20 10 (2) Kw

Elective course Xlll - lT tools in engineering practice

Przedmiot wybieĺalny Xlll - Podstawy eksploracji
danych 20 10 (2) Kw

Elective course Xĺlĺ - Basics of data mining

Przedmiot wybieĺalny Xlll - Przetwaľzanie sygnałÓw
w systemach wbudowanYch 20 10 (2) Kw
Elective cours€ Xllĺ - Signal processing in

embedded syslems
Liczba godzin W SemestrŻe (Number of hours in a

semester)
80 60 (w tym 40 godz. obieralne)

30
Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a

semester)
140

PLAN STUDIIW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS

Łącznie godzin ko ntaktowych/ECTS w planie studtów 1485 210
Total contact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
udziałnuwg- p. EGTS razemPrzedm

46.67 %9BKierunkoweK
16.67 %35Ow ogólne wybieralne
14.76 o/o31P Podstawowe

40 19.05 %Kierunkowe wybieralneKw
2.86 %oo

100.00 %210Łącznie
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SYLWETKA ABSOLWENTA l-go STOPNIA PO KTERUNKU INFORMATYKA
NA POLITECHNICE OPOLSKIEJ

Absolwenci studiów l stopnia na kierunku lnformatyka otrzymują stopień zawodowy
inŻyniera i są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na
wybranej specjalności.

Posiadane kwalifikacje zawodowe stanowią podstawę do zatrudnienia absolwenta
studiów l stopnia jako:

1' projektanta, programisty i wdrożeniowca oprogramowania, złoŻonych
systemów informatycznych i sieci komputerovvych,

2. administratora systemów informatycznych,
3. kierownika zespołów programistycznych,
4' pracownika inżynleryjnotechnicznego W laboratoriach informatycznych i

jed nostkach badawczy ch.

Wiedza absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów l stopnia posiada wiedzę W następujących
obszarach:

. W zakresie matematyki obejmującą logikę matematyczną, kombinatorykę,
teorlę liczb oraz metody probabilistyczne,

. podstawową wiedzę W zakresie fizyki i elektrotechniki, niezbędną do
zrozumienia podstaw działania komputerów, uządzeń z nimi
współpracujących oraz sieci komputerowych,

o elementarną wiedzę w zakresie metod pomlarowych, szacowania niepewności
pomiarów i rachunku błędów,

o znajomośi podstawowych technik pracy z graÍiką wektorową, bitmapową oraz
trojwymiarową,

. znajomośó składni i semantyki językóW programowania wykorzystywanych w
budowaniu aplikacji, w tym środowiska .NET,

. znajomość podstawowych metod, technik inaz:ędzi kompilacji programów,
o pogłQbioną wiedzę w zakresie programowania obiektowego,
o podstawową wiedzę w zakresie algorytmów i struktur danych, złoŻoności

algorytmów oraz istoty problemów nierozstrzygalnych i niepodatnych,
r wiedzQ zzakresu budowy ifunkcjonowania systemów komputerovvych,
o wiedzQ z zakresu reprezentacji danych stało_ i zmienno-przecinkowych oraz

realizacji o pe racj i log icznych i a rytmetycznych,
o wiedzQ z zakresu budowy i zadań współczesnych systemów operacyjnych,
. znajomość ĺ rozumienie celów inżynierii oprogramowania,
o wiedzę na temat cyklu Życia oprogramowania, metod specyfikacji wymagań

systemowych oraz metod analizy strukturalnej i obiektowej,
o UgorzTdkowaną wiedzę dotyczącą sieci komputerovvych, protokołów

sieciowych i ich wzajemnych relacji,
o wiedzg w zakresie podstaw projektowania siecl komputerowych zgodnie z

obowiązującymi normami i standardami,



o Wiedzę W zakresie urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych,
w tym układów bezprzewodowych oraz konfigurowania tych urządzeń W

sieciach lokalnych i rozległych,
. znajomośó podstawowych pojęć dotyczących pĄektowania relacyjnych baz

danych: modelowania związkőw encji, współbieżnego przetwarzania
transakcji, normalizacji, więzów integralności oraz dobrą znajomośi języków
SQL, PL/SQL, T.SQL,

o SZCZegółową wiedzę W zakresie zagroŻe(l bezpieczeństwa i podatności
systemów i sieci komputerovvych na zagroŻenia; znajomośi i rozumienie
metod ochrony danych i zabezpieczeń systemów i sieci komputerowych,
nowoczesnych algorytmów szyfrowania i uwiezýelniania wiadomości,

. wiedzQ z zastosowania systemów wbudowanych oraz w zakresie terminologii
przetwarzania sygnałów i analizy systemów,

o Wiedzę w zakresie metod sztucznej inteligencji; znajomośi m.in. budowy,
działania i zastosowań sztucznych sieci neuronovvych oraz systemów logiki
rozmýej,

. znajomośi technik, metod i nazędzi niezbędnych do budowy senľisów
internetowych;

. znajomość podstawowych pojęć i zasad prawa ochrony własności
intelektualnej,

. zasób słownictwa języka angielskiego niezbędny do komunikowania się w
środowisku pracy.

Umiejętności absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów ! stopnia posiada następujące umiejętności:

o potrafi Nlorzyć, aplikacje z zastosowaniem języków programowania' C++, C#,
Java, Python; potrafi programowaó w środowĺsku .NET,

o potrafi zaprojektować i zaimpIementować system informatyczny,
o potrafi zastosowaó odpowiedni algorytm do danego problemu

algorytmicznego,
o potrafi posługiwać się technikami programowania w asembleze do twozenia

prostych aplikacji w 16 oraz 32 bitowym trybie pracy procesora (równieŻ z
zastosowan iem koprocesora, system u pzenľań, itp. ),

O posługuje się podstawowym aparatem matematycznym różnych działőw
matematyki oraz stosuje metody i pojęcia matematyki W problemach i

algorytmach informatyki,
o potrafi wykonywaÓ podstawowe operacje związane z konfigurowaniem i

ad m in istrowan iem systemam i operacyjnymi Windows oraz Lin ux,
o potrafi efektywnie zarządzać użfikownikami i grupami użýkowników oraz

po p rawn ie zabezpieczyć system o pe racyj ny p rzed n ie powoła nym dostę pe m,

o potrafi analizować modele obiektowe UML oraz dobrać i zastosowai
narzędzia cAsE adekwatne do projektowania Sl,

o potrafi _ zgodnie z zadaną specyfikacją _ zaprojektowai i skonfigurowai siei
komputerową,



. potrafi dokonać wyboru oraz zaprojektowai odpowiednią strukturę łącza
transmisji danych do rozwiązania określonego zadania,

o potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty, opracować i interpretować
uzyskane wyniki, wyciągać i formułowai właściwe wnioski,

o potrafi stosować podstawowe metody statystyczne do róznych zagadnień
m.in. do weryfikacji hipotez,

o potrafi projektować i realizować hurtownie danych z wykorzystaniem narzędzi
oRAcLE oraz MS SQL Server; posiada umiejętnośi realizacji obiektowych
baz danych z zastosowaniem ORACLE,

o potrafi przeprowadzii analizę problemu i zaproponować rozwiązanie
algorytmiczne i programistyczne systemów bazodanowych,

o potrafi wykorzystać procesor sygnałowy i jego peryferia programując proste
systemy wbudowane,

o potrafi dokonaó wyboru oraz zaprojektowai odpowiednią strukturę sztucznej
sieci neuronowej (lub systemu rozmýego) do rozlł,llązania określonego
zadania,

o potrafi wykorzystywai techniki, metody, narzędzia niezbędne do budowy
senľisów internetowych,

o lTlä umiejętność samokształcenia się,
o potrafi porozumiewaó się w języku angielskim w sýuacjach biznesowych;

potrafi pozyskiwać informacje W języku angielskim, przetwazać je i

interpretować,
o potrafi pozyskiwać informacje z aktów prawnych oraz dokonywaó ich

interpretacji oraz wyciągać samodzielne wnioski i wyraŻać opinie; potrafi
ocenić wykonaną pracę zgodnle z prawem patentowym; potrafi dokonać
wstępnej analizy ekonomicznej,

o potrafi pracować indywidualnie i w zespole, stosować zasady bezpĺeczeństwa
i higieny pracy oraz oszacować czas potrzebny na realizację zleconego
zadania zapewn iający dotrzyman ie term inów.

Kom petencje społeczne absolwe nta

Absolwent po ukończeniu studiów l stopnia posiada następujące, waŻniejsze
kompetencje społeczne:

o rozumie potrzebę stałego dokształcania oraz uczenia się przez całe Życie;
potrafi w kreatywny sposób zastosowai zdobýą wiedzę; potrafi zdobywać
potzebne informacje i dzielić się wiedzą z innymi,

o ľT'lä świadomoŚć odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowośi
podporządkowania się zasadom pracy w zespole,

o potrafi współdziałać i pracowai w grupie, pzyjmując w niej różne role,
. ma świadomość ważności pzestrzegania zasad etyki zawodowej i społecznej,

poszanowania różnorodnoŚci poglądów,
. ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki

działalnoścĺ inżynierskiej, w tym jej Wpływu na Środowisko,
. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem

zawodu informatyka.



THE PROFILE OF THE FIRST DEGREE GRADUATE IN COMPUTER
ENGINEERING AT THE OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Graduates of I cycle studies with major in COmputer Engineering are granted the
occupational degree in engineering and are prepared to start !l cycle studies (master)
at the selected specialty.

Obtained occupational qualifications are the base for employing a graduate of I cycle
studies in the following characters:

1. developer, programmer and software, complex lT systems and computer
network implementation specialist,

2. lT system administrator,
3. head of programming teams,
4. engineering technician in !T laboratories and research units.

Graduate's knowledge

Upon completion of I cycle studies, a graduate has knowledge in the following
disciplines:

o mathematics, including mathematical logic, combinatorics, number theory and
probability methods,

o basic knowledge within the scope of physics and electro-technology necessary
for understanding the bases for operation of computers, devices connected to
them and computer networks.

o elementary knowledge within the scope of measurement methods, estimating
uncertainty of measurement and calculus of errors,

o famlliarity with basic techniques of working with vector, bitmap and three-
dimensional graphics,

o familiarity with syntax and semantics of programming languages used in

application development, including .NET environment.
o knowledge of basic methods, techniques and tools for program compilations,
o deep knowledge within the scope of object programming,
o basic knowledge within the scope of algorithm and data structures, algorithm

complexity and the essence of undecidable and insusceptible problems,
o knowledge of computer system structure and functions
o knowledge from the scope of fixed-point and floating point data as well as

performance of logica! and arithmetic operations,
o knowledge within the scope of structure and tasks of modern operational

systems,
o knowledge and understanding of software engineering aims,
. knowledge of the software life cycle, methods of system requirement

specification and methods of structural and object analysis,
o structured knowledge on computer networks, network protocols and mutual

relations,



a

knowledge within the scope of developing computer networks, according to
effective norms and standards,
knowledge within the scope of devices in the tele-information network,
including wireless structures and configuration of these devices in local and
extensive networks,
knowledge of basic terms concerning the development of relational data
bases: modelling entity relationships, transaction concurrent computing,
normalisation, integrity constraints and good knowledge of SQL, PL/SQL, T-
SQL languages,
detailed knowledge within the scope of security threats and vulnerability of
computer systems and networks to threats; knowledge and understanding of
data protection methods and system and computer network security devices,
modern encoding algorithms and message authentication,
knowledge of embedded systems and within the scope of terminology of signal
processing and system analysis,
knowledge within the scope of Al methods; familiarity with, e.g. structure,
operation and application of artificial neural networks and fuzzy logic systems,
familiarity with techniques, methods and tools necessary to develop internet
services;
familiarity of basic terms and legal regulations on intellectual property
protection,

a range of English vocabulary necessary to communicate in working
environment.

Graduate's skills

A graduate upon completion of I cycle studies has the following skills:

. can develop applications with programming languages: C++. C#. Java,
Python; can program in .NET environment,

. can develop and implement an lT system,

. can use an appropriate algorithm for a given algorithm problem,

. can use programming techniques in the assembler for developing simple
applications in 16- and 32-bit processor operation mode (also with the use of
floating-point unit, interruption system, etc.),

. uses basic mathematical skills from various mathematical domains and
applies mathematical methods and terms to lT problems and algorithms,

. can perform simple operations connected with configuration and
administration of Windows and Linux operational systems,

. can effectively manage users and user groups as well as correctly protect the
operational system against unauthorised access,

. can analyse UML object models and select and use CASE tools adequate for
Sl development,

. can - according to required specification - develop and configure a computer
network,

. can select and develop appropriate structure for data transmission connection
to solve a given task,

a
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. can plan and perform experiments, develop and interpret obtained results,
draw and formulate appropriate conclusions,

o can apply basic statistical methods for various problems, e.g. for hypothesis
verification,

o can develop and perform data warehouses with the use of ORACLE and MS
SQL Server tools; can perform object data bases with the use of ORACLE,

. can conduct problem analysis and propose algorithm and programming
solutions for data base systems,

. can use a signal processor and its peripheral devices when developing simple
embedded systems,

. can select and develop appropriate structure for artificial neural system (or
fuzzy system) to solve a given problem,

o can use techniques, methods, tools necessary to develop internet services,
o has a skill of self-development,
o can communicate in English in business situations; can find information in

English, process and interpret it,

o can obtain information from legal acts and interpret it as well as draw
independent conclusions and express opinions; can evaluate the performed
work according to the patent law; can conduct initial economic analysis,

o can work individually and in a team, use principles of occupational health and
safety as well as estimate the time necessary to perform an assigned task,
ensuring meeting the deadlines.

Graduate's social competences

A graduate upon completion of I cycle studies has the following important social
competences:

o understands the need pf continuous education and learning for life; can
creatively use the obtained knowledge; can obtain necessary information and
share it with others,

o is aware of the responsibility for one's work and is ready to observe the rules
of team work,

. can cooperate and work in a team, taking on various roles,
o is aware of the impońance of observing the principles of professional and

social ethics, respect for variety of opinion,
o is aware how important engineer activity is, understands its nontechnological

aspects and consequences, including influence on the environment.
. correctly identifies and solves dilemmas connected with the profession of lT

programmer.


