
Nazwa programU studĺów (kierunku studiów) Informatyka

Nazwa wydziału Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

uchwała nr 327
z dn. 29.05.2OI9

czas trwanĺa studiów (w semestrach)

wymiar (godzinowy) praktyk zawodowych,
zasady i forma ich odbywanĺa oraz liczba
punktów ECTS, jaką student musĺ uzyskać w
ramach tych praktyk (jeśli program studiów
rzewid e ra ki

Załqcznik nr 1 do uclĺwały nr 185 Senatu Politechniki opolskiej z dnią 25.05.2022 r.

Załącznĺk nr 10 do Księgĺ Jakoścĺ Kształcenia

KARTA PRoGRAMU sTuorów 1

poziom studiów (I stopnia / II stopnia /
ednolite studia ma isterskie

II stopnia

profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny) ogólnoakademicki
forma studiów
(stacjona rne / n iestacjona rne)

stacjonarne

program studiów obowĺązuje od roku
akademi ckiego 2022/2023

data ĺ numer uchwały Senatu przyjmującej
program studiów 2

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
kĺerunkowe efekty uczenia się 3

dyscyplĺna wĺodąca (W ramach której będzie
uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia sĺę)
_ podać udział procentowy

I nform atyka tech n iczna
i telekomunikacja - 7Bo/o

pozostałe dyscyplĺny - podać udział
procentowy

Automatyka, elektroni ka
i elektrotechnĺka _ 22o/o

3

łączna ltczba punktów ECTS (w tym praktyki) 90

łączna liczba godzin w planĺe studiów (w tym
praktyki) 825

tytuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta Magĺster ĺnżynier
klasyfikacja ISCED4 0613

Kształcenie na kierunku
l.^ŕ^___^--!_'l__ j--L _ l

związek z misją uczelni ijej strategią rozwoju
ll lt vl l l luLy Ąq JLJL Ĺvu\ll lg l_

misją Politechnikĺ opolskiej
oraz jej strategią rozwoju,
uchwalon ą przez Senat Po

Wymagania wstępne _ oczekiwane
kompetencje kandydata (szczegól nie w
przypadku studiów drugiego stopnia)

Kandydat powinien posiadaĆ
tytuł zawodowy co najmniej
inzyniera lub równorzędny
(kwalifikacja na poziomie
PRK 6). Powinien osĺągnąć
efekty uczenia się będące

|,--ę



podstawą dla realizacji
programu studiów na
kĺerunku informatyka I-9o
stopn ia.

Kryterĺum decydującym o
przyjęciu na studĺa drugiego
stopnia jest ocena z dyplomu
ukończenia studiów I lub II
stopnia lub jednolitych
maqisterskich,

zasady rekrutacji (w tym: przedmioty
kwalifikacyjne oraz ustalone dla nich
współczynniki wagowe)

Opis sposobu weryfi kacji
efektów kształcenia dla
kierunku Informatyka studĺa
stacjonarne II stopnia
przedstawione są w Kartach
opisu przedmiotów'
Procedura PO M-01
dotycząca oceny i weryfikacji
efektów kształcenia.

sposoby weryfikacji zakładanych efektów
uczenia się

70

łączna liczba punktów ECTS, którą
student uzyskuje w ramach zajęć z
bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób

rowad ch za cra

B3

łączna liczba punktów ECTS, którą
student uzyskuje w ramach zajęć z
zakresu nauk, do których odnoszą Się
efekty uczenia się dla określonego
programu studiów, poziomu i profilu
studiów

61

dla profilu praktycznego łączna liczba
punktów ECTS przypisanych do zajęć
związanych z pra ktyczny m
przygotowa n i em zawodowym,
dla profilu ogól noakademickiego łączna
liczba punktów ECTS przypisanych do
zajęĆ zwięanych z prowadzonymi w
uczelni badaniami naukowymĺ w
dyscyplinie lub dyscyplinach, do których

o dkowan est kierunek studiów
liczba punktów ECTS, którą student musi
uzyskać w l'anrach zajęć z dziedziny nauk
humani hczn ch lub nauk s czn

5

w przypadku studiów stacjonarnych I

stopnia ĺub jednolitych magisterskich
liczba godzin zajęĆ z wychowania
fiz czne o

4B
lĺczba punktów EcTs objętych programem
studiów uzyskĺwana W ramach zajęć do

boru

sumaryczne
wskaźniki
charakteryzujące
program
studĺów,
a w tym:

Karta programu studi w osobna dla stud stacjonarnych i studi niestacjonarnych (je i występują)

r, --ę--



2 data inumer uchwały Senatu uzupełniane przezDziekana po uchwaleniu programu przez Senat
3 data i numer uchwały Senatu przyjmującej program studiów w którym uchwalane (zmieniane) były
efekty uczenia się
a naleŻy wpisać jeden kod klasyfikacji IscED

Program studiów zaopiniowany przez organ samorządu studenckiego.

v,ł0c,.ĺa- ľrl i
pod pi s przedstawici ela

organu samorządu studenckiego
PRODZIEKAN
ds. dydakrykitłÉr

ĺ t r i n:.'I {cl l gá lzą t a Zl' &,rÍ{L I C Ke

data, podpis, pieczątka dziekana
o {. oLĺ. Jaz-z. p-..





t\WyozIAŁ ErnrľRoTEcHNIKI,
AuľolvĺATYKI I IľľoRMATYKI POLITECHNIKA

OPOLSKA

PrłľĺY I PRoGRAMY sTUDIÓw
Srunv PLÁNs AND pRoGRAMlĺEs

KrnnuNEK SľuolÓw - Frnrn oF sTUDY

- INFORMATYKA

- COMPUTER ENGINEERING

Studia stacjonarne
dlugíego stopnia
- wg specjalności

Second Cycle Programme - FuII-Time Studíes

Polĺtechnika opolska, 2o22 t,
łę



Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Aulomatyki i lnformatyki

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotech niki, Automatyki i lnfoľmatyki
Opole 2022 r.

Kierunek studiów: lNFoRMATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERłNG .

GHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: lľroRľnĺvxe

specialność: lľronuAwKA Srosowłľł

profi l : ooÓlľołxłDEutcKl

nazwa wydziału: Wvoałr ElexrRorEcHNlKl' AuromRĺYK l INFoRMATYKI

ŕe
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Politechnika Opolska
Wytizjał Elektrotechniki' Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: lNFoRMAryKA
Field of study: COI/PUTER ENGINEERING

PLAN STUDIIW - STUDY PLAN

Spec.lĺl-Ność _ SpecnlzATloN :

lľroRnłlĺvxe Sĺosowlxl
_ AppllEo luroRrrłtlcs

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZIĄŁ ELEKTRoTECHN|K|' AUToMATYKI l

INFORMATYKI

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING,

AUTOMATIC CONTROL AND INFORMATICS
Kierunek studlów:

INFORMATYKA
Field of study:

COMPUTER ENGINEERING
Sĺuon Sĺłc.loľłn'ľ= Dnueleoo Sropľĺł - MłcsreRsxr

Secoxo Gvcls PnooRłrłnĺe - Fut-l-Tlme SĺuolEs rlraster of Science degree)

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

c L P sPrzedmiot W

(Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

ECTS TYP
Nr

Subject unit - semester curricular

M od e lowa n ie i analiza syste mów i nformatycznych
30 í5 6 K'1.1

Modeling and analysis of information systems
30E

Zastosowania sztucznei inteligencii
30 6 K1.2

Applications of artificial intelligence
30E

Zaawansowane systemy baz danvch
1.3

Advanced database systems
30 30 5 K

Architektury nowoczesnych systemów
informatycznych1.4
Ąrchitecture of modern lT systems

30 30 5 K

Programowanie współbieżne i rozproszone
1.5

and distributed
30 30 5 K

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

't80 í65
30

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

345

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

Przedmiot W c L P s
(Project) (Seminar)

ECTS TYP
Nr

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

(Laboratory
classes)

Programowanie systemowe w systemach
wbudowanych

Svstcm progromminq in cmbcddcd systcms
15 30 4 K2.1

Nowoczesne rozwiązania teleinÍormatyki
15 4 K2.2

Modern ICT solutions
30

Pľogramowanie aplikacji mobilnych í5 2 K2.3
Programming of mobile applications

15

Język opisu sprzętu
2 K2.4

Hardware description language
15 'ts

|,ę
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Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studióW: lNFoRMAryKA
Field oÍ study: coMPUTER ENGlNEERING

2.5
Język obcy

30 {2) Ow
Foreign lanouaoe

2.ô
Pzedm ĺot hu manisĘczno-społeczny l l

30 {2t Ow
The cłurse in humanities and social sciencés ll

Przedmioty obieralne - wymagana liczba p' ECTS w semestrŻe
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

14

2.7

Pzedmiot wybieralny l - Chmurowe usfugi sáucznej
inteligencji

Elective course l - Artiíicial intelligence cloud
services

30E 30 {8) Kw

Przedmiot wybieralny I - Konfigurowanie i

progrämowante uĺząózeń peryÍeryjnych w
svstemach wbudowanvch 308 30 (6) Kw
Eĺeclĺve course l - ConŤiguration and pľograrnming
oí peripheral devices in embedded systems
Pzedmiot vqybieralny I - Wprowadzenie do
Ęczności bezpzewodowej

308 30 (6) Kw
Elective couľse l _ lntroduction to wireless
connectivłtv

2.8

Przedmĺot wybieralny ll - Systemy
mikropľocesorowe ĺ mikrokomputerowe l

158 30 15 (5) Kw
Elective course ll - Microprocessor and
microcomputer systems I

Przedmĺot wybieralny ll - Przetwarzanie danych w
modelu Big Data

158 30 15 {5} Kw
Elective course ĺl _ Data processing in the Big Data
model

Paedmiot wybieralny ll _ Technologie dostępu do
lnternetu 15E 30 15 {5} Kw
Eiective couľse ll - łnternet äccess technologies

2.9
Praca pzejściowa

30 {3} Kw
Transitional proiect

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

150 210 (w tym 105 godz. obieralne)
30

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

360

SEMESTR; 3 (3'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

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
lnternet rzeczv oraz przemvsł 4.0

15 15 3 K
lnternet of Thĺngs and lndustry 4.0

PaedmioĘ obieralne - wymagana liczba p' ECTS w semestľze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

27

3.2

Przedmiot wybieralny lll _ PĘektowanie systemów i

rozwiązań teleinformatycznvch
Í5E 30 15 {5} Kw

Elective couľse ĺll _ Designing lCT systems and
solutions

PrzědmĺÖt wybiäľäłľty lll - ŠyŚtemy
mikĺoprocesorowe i mikrokomputeľowe l l ĺ5t 30 15 {5} Kw
Elective course ĺll _ Microprocessor and
microcomputer sYstems lĺ

Przedmłot wybieľalny lll - Zaawansowane
programowanie sterowników

158 30 t5 {5} Kw
Elective course lll - Advanced programming of
proqram mable conlrollers

3.3
Seminarium dyplomowe

30 {2) Ktľ
lvl.Sc. seminar

\\--?
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Polltechnika Opolska
Vťydpial Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformaýki
Opole2022r.

Kierunek studiów: lNFoRMATYKA
Field oÍ study: coMPUTER ENGlNEERlNG

PRoDZIEKÁN
ds. dydakłki

or,rr, nr*uľ,r*@;č*,

90 (wrym 75 goĺE. oblenlne}

120
30

ECTSľoTAL$ĺUDY PLAN}

025 90
Total

Tvp Pľzedmioty - p. ECTS razem wg planu udział
Ow ogólne wybieralne 7 7.78 Yo

K Kierunkowe 42 46.67 o/o

Kw Kierunkowe wybieralne 41 45.56 o/o

90 100.00 o/o

5
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Załącznik nr 70 do Księgi ]akości Kształcenia

KARTA PROGRAMU STUOTOW 1

Nazwa programu studiów (kierunku studĺów) Informatyka

Nazwa wydziału Wydział Elektrotechniki' Automatyki i Informatyki

poziom studiów (I stopnia / II stopnia /
jednolĺte studia maqisterskie)

II stopnia

profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny) ogólnoakademicki
forma studiów
(stacjona rne / niestacionarne)

niestacjonarne

program studiów obowiązuje od roku
akademickieqo 2022/2023

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
program studiów 2

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się 3

uchwała nr 32I
z dn. 29.05.20L9

dyscyplina wiodąca (w ramach której będzie
uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się)
_ podać udział procentowy

Informatyka tech niczna
i telekomunikacja - 7Bo/o

pozostałe dyscyplĺny - podać udział
procentowy

Automatyka, elektroni ka
ĺ elektrotechnĺka _ 22o/o

czas trwania studiów (w semestrach) 4

łączna liczba punktów ECTS (w tym praktyki) 90

łączna liczba godzin w planĺe studiów (w tym
praktyki) s00

wymiar (godzinowy) praktyk zawodowych,
zasady i forma ich odbywania oraz liczba
punktów ECTS, jaką student musĺ uzyskać w
ramach tych praktyk (jeśli pro9ram studiów
przewiduje praktvkĺ)

tytuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta Magister inzynier
klasyfikacja ISCED4 0613

związek z misją uczelni i jej strategią rozwoju

Kształcenĺe na kierunku
Informatyka jest zgodne z
mĺsją Politechniki opolskiej
oraz jej strategią rozwoju,
uchwalon ą przez Senat Po

Wymagania wstępne - oczekiwane
kom petencje kandydata (szczegől nĺe w
przypadku studiów drugiego stopnĺa)

Kandydat powinien posiadać
tytuł zawodowy co najmniej
inżyniera lub równorzędny
(kwalifikacja na poziomĺe
PRK 6). Powinien osiągnąć
efekty uczenia się będące

ł(<--



podstawą dla realizacji
programu studiów na
kierunku informatyka l-go
stopnia
Kryterium decydującym o
przyjęciu na studia drugĺego
stopnia jest ocena z dyPlomu
ukończenia studiów I lub II
stopnia lub jednolitych
maqisterskich.

zasady rekrutacji (w tym: przedmioty
kwalifikacyjne oraz ustalone dla nich
współczynniki wagowe)

Opis sposobu weryfi kacji
efektów kształcenia dla
kierunku Informatyka studia
stacjonarne II stoPnia
przedstawione są w Kartach
opisu przedmiotów.
Procedura PO M-01
dotycząca oceny i weryfikacji
efektów kształcenia.

sposoby weryfikacjĺ zakładanych efektów
uczenia się

70

łączna liczba punktów ECTS, którą
student uzyskuje W ramach zajęć z
bezpośredni m udziałem nauczycielĺ
akademickich lub innych osób
prowadzacych zajęcia

B3

łączna liczba punktów ECTS, którą
student uzyskuje W ramach zajęć z
zakresu nauk, do których odnoszą Się
efekty uczenia się dla określonego
programu studiów, poziomu i profilu
studiów

61

dla profilu praktycznego łączna liczba
punktów ECTS przypisanych do zajęć
związanych z pra ktycznym
przygotowa n iem zawodowym,
dla profilu ogól noakademickiego łączna
liczba punktów ECTS przypisanych do
zajęć związanych z prowadzonymi w
uczelni badaniami naukowymi w
dyscyplinie lub dyscyplinach, do których
przYporządkowany jest kierunek studiów

5
liczba punktów ECTS, którą student musi
uzyskać W ramach zajęć z dzledziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych
w przYpadku studiów stacjonarnych I

stopnia lub jednolitych magĺsterskich
liczba godzin zajęć z wychowania
fizvczneqo

4B

sumaryczne
wskaźniki
charakteryzujące
pro9ram
studiów,
a w tym:

liczba punktów ECTS objętych programem
studiów uzyskiwana W ramach zajęć do
wyboru

1 Karta programu studi w osobna dla studi stacjonarnych i studiów niestacjonarnych (jezeli występują)

v-ą/
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2 data i numer uchwały Senatu uzupełniane przez Dziekana po uchwaleniu programu przez Senat
3 data i numer uchwały Senatu przyjmującej program studĺów w którym uchwalane (zmieniane) były
efekty uczenia się
a naleŻy wpisać jeden kod klasyfikacji IscED

Program studiów zaopiniowany przez organ samorządu studenckiego.

....ĺ,,J..|kłr,ru*...
pod pi s przedstawĺcĺela

organu samorządu studenckiego
PRODZIEKAN
ds. dydakryki

ĺŕ \r€
łt ľ i n z,,I{a t gáł;ą ru zfuđl c rc,ą

data, podpis, pieczątka dziekana
o {- o\, zo21 ? .





t\WyozIAŁ ErnrľRoTEcHNIKI,
AuľopĺATYKI I IľroRMATYKI POTITECHNIKA

OPOLSKA

PrłľĺY I PRoGRAMY sTUDIÓw
SrunY PLÁNs ÁlvD pRoGRAMMEs

KrnnuNEK Sľuuow _ FInrn oF STUDY

.INFORMATYKA

. COMPUTER ENGINEERING

Studia niestacjonarne
drugiego stopnía
- wg specjalności

Second Cycle Programme - Part-Time Studies

Politechnika Opolska, 2O22 r.
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Polltechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotech n i ki, Automatyki l lnfoľmatyki
Opole 2022 r.

Kierunek studiów: lNFoRMATYKA
Field of study: coMPUTER ENGlNEEĘlNG

CHARAKTERYSTYKA OGILNA

kierunek studiów: lľroRuervxł

specialnośé: IľronuAwKA Sľosowłlĺł

profi I: ooÓlľoĺrcłDEMlcK!

nazwa wydziału: Wvoznr ElexrRorEcHNtK!' AuroueĺyK ! INFoRMATYK!

rę
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Politechnika Opolska
Wyciział Elektrotechniki' Automatyki i lnformatykĺ

Kierunek studióW: lNFoRMATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

PLAN STUDIIW - STUDY PLAN

Specĺll-ľośl - S psclłl-lzATloN :

lľroRmłĺvxl Sľosoweľł
_ AppllEo lnronuĺrrcs

SEMESTR: í (1"t 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 unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

1.1
M od e lowa n ie i analiza syste mów i nfo rmatycz nych

20E 10 10 6 K
Modeling and analysĺs of information Systems

1.2
Zastosowania sztucznej inteligencji

20E 10 6 K
Applications of artificial intelligence

1.3
Zaawansowane systemy baz danych

20 í0 5 K
Advanced database systems

1.4
Architektury nowoczesnych systemów
informatycznych 20 10 5 K

Architęcture of modern lT systems

1.5 , 20. Ow

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

100 50
25

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

150

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzl'AŁ ELEKTRoTECHN|K|' AuToMATYKl !

INFORMATYKI

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING,

AUTOMATIC CONTROL AND INFORMATICS
Kierunek studiów:

INFORMATYKA
Field of study:

COMPUTER ENGINEERING

Sĺuon NesmcuotlARNE DRUGIEGo sToPNlÁ - Meosĺensxle
Secoruo Cycle Pnocnnĺĺrĺe - Plnr-Tlue Sĺuolęs (Master of Scĺence degree)

SEMESTR: 2 (2'd Semester)
Liczba godzin zaięć w semestÍze; 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,',|
Programowanie współbieżne i rozproszone

20 í0 5 K
Concurrent and distributed programming

2.2
Programowanie systemowe w systemach
ĺtĺbudowanych 10 20 4 K

Svstcm programminq in cmbcddcd systcms

2.3
Nowoczesne rozwiązania teleinÍormatyki

20 't0 4 K
Modern ICT solutions

2.4
Programowanie aplikacji mobilnych

10 10 2 K
Programming oĺ mobile applications

2.5
Jęzvk opisu sprzętu

10 10 2 K
Hardware description language

2
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Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki' Automatyki i lnformatyki

Kierunek studióW: lNFoRMATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

human lł
2.6

course in humanities and social sciences ll
2A (2) Ow

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

90 60
19

Razem godzin/ECTS W semestrze (Total hours/ECTS ĺn a
semester)

150

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

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
lnternet rzeczy oraz przemysł 4'0

10 10 3 K
lnternet of Things and lndustry 4.0

PaedmioĘ obieralne _ wyÍnagana lĺczba p. ECTS w semestrz€
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

2

3.2
Język obcy

20 l2l Ow
Foreign language

Paedmioý obieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units * compulsory ECTS in a semester)

14

3.3

Przedmiot wybieralny l _ Chmurowe usfugi sáucznej
inteligencji

Eleclive course ł _ ArtiÍicial intelligence cloud
services

2łE 2B {8} Kw

Przedmiot wybieralny l _ Konĺigurowanie i

programowanie urządzeń peryferyjnch w systemach
wbudowanvch 20€ 20 (6) Kw
Elective course i - Configuration and programming
of peripheľal devices in embedded systems

Przedmiot wybieľalny l _ Wprowadzenie do
lączności bezprzewodowej

20E 2g {6) Kw
E|ective oouľse l - lntroduction to wireless
connectivity

3.4

Przedmiot wybieralny ll - Przetwareanie danych w
modelu Big Data

10E 20 10 (s) Kw
E|ective course lĺ - Data procęssing in the Big Dala
model

Przedmĺot wybieralny ll - Systemy
mikroprocesorowe ĺ mikrokomputerowe l

10E 2A 10 (5) Kw
Eĺective course ll - Microprocessor änd
microcomputer systems l.

Przedmiot wybieralny ll _ Technologie dostępu do
lnternetu 10€ 20 10 (5) Kw
Elective course ll - lnternet access technologies

3.5
Praca pzejściowa 2ł (3) Kw
Transitional project

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

40 100 (w ým 70 godz. obieralne)
19

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

140

SEMESTR: 4 (4th Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrue; 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)

PzedmioĘ obieralne - Wymagana licaba p. ECTS w semestlze
{Optional units _ compulsory ECTS in a semesteľ)

27

ł--?t/
4



4.1

Przedmiot wybieraĺny lll _ Projeklowanie systeĺnów i
rozwiązań te1einÍormałycznych

Í0E 20 10 (5) Kw
Elective couÍse lll _ Designing lCT systems and
solutions

Praedmiot wybieralny lll - Systemy
mikroprocesorowe i mikrokomputerowe lľ í0E 2A ĺ0 (5) Kw
Eleclive course lll - Microprocessor and
rnicrocomputer systems l ĺ

Pzedmiot wybieralny lll - Zaawansowane
programouĺanie steroľnĺklw
Elective couíse ĺll - Advanced programming of
pľoqram mab|e contľollers

'ÜE
28 í0 (5) Kw

4,2
Seminaľium dyplomowe

20 {2) Kw
M.Sc. seminar

4.3
Praca dyplomowa

godziny niekontakĺowe {un_contact hours) {20) Kw
M.Sc. thesis

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

10 50 (w tym 50 godz. obieralne)
27

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

60

Politechnika Opolska
WyJział EIektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: lNFoRMATYKA
Field of study: COI/PUTER ENGINEERING

PLAN sTUDlÓW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/ECTS w planie studiów

500 90
Total contact hours/ECTS in study plan

Program kształcenĺa dostosowany do wydziałowych eÍektów uczenia się dla kierunku studiów lNFORMATYKA
(studia drugiego stopnia)
Plan i program studiów:
_ uchwalony pzez Senat Po w dniu nie podano daý
_ zaopĺniowany przez samorząd studencki.

Politechnika Opolska
W y dział E le ktrotech n i ki, Auto matyki i l nformatyki
Opole 2022 r.

PRODZIEKAN
ds. dydaktyki
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sTAwsTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty - p. ECTS razem wg planu udział
Ow ogólne wybieralne 7 7 .78 o/o

K Kierunkowe 42 46.67 %

Kw Kierunkowe wybieralne 41 45.56 o/o

Łącznie 90 100.00 %





SYLWETKA ABSOLWENTA ll-go STOPNIA PO KIERUNKU
tNFoRMATYKA W sPEcJALNoŚcl tNFoRMATYKA sTosoWANA

NA POLITECHNICE OPOLSKIEJ

Absolwenci studiów ll stopnia na kierunku lnformatyka w specjalnoŚci informatyka
stosowana otrzymują stopień zawodowy magistra inżyniera. Stopień uprawnia do
podjęcia studiów doktoranckich w szkole doktorskiej'

Posiadane kwalifikacje zawodowe stanowią podstawę do zatrudnienia absolwenta
studiÓw ll stopnia jako:

1' projektanta, programisty i wdrożeniowca oprogramowania, systemÓw
ĺnformatycznych i sieci komputerowych oraz systemów wbudowanych,

2' administratora systemów informatycznych,
3. kierownika zespołów programistycznych,
4. analityka danych,
5. pracownika inżynieryjno-technicznego W laboratoriach informatycznych

i jednostkach badawczych,
6. specjalistę zzakresu teleinformatyki i systemiw dostępu do lnternetu.

Wiedza absolwenta

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

o pogłQbioną wiedzę w zakresie programowania obiektowego,
. znajomoŚc ĺ rozumienĺe celÓw inżynierii oprogramowania,
o wiedzQ na temat cyklu Życia oprogramowania, metod specyfikacji wymagań

systemowych oraz metod analizy strukturalnej i obiektowej,
o projektowania i oprogramowywania systemow wbudowanych o małych i dużych

mocach obl iczeniowych,
o sztucznej inteligencji oraz przetwarzania danych,
o zastosowania i programowania sterownikÓW przemysłowych oraz systemow

SCADA,
o teleinformatyki i systemów dostępu do lnternetu,
o lnternetu rzeczy oraz przemysłu 4.0.

Um iejętności absolwenta

Absolwent po ukończeniu studĺów ll stopnia posiada następujące umiejętności:

o potrafi tworzyć aplikacje z zastosowaniem języków programowania: C++, C#,
Java, Python; potrafi programować w środowisku .NET,

o potrafi zaprojektować i zaimplementowac system informatyczny,
o potrafi Zaprogramowac system wbudowany, pracujący pod kontrolą systemu

operacyjnego Linux oraztworzyć firmware w języku C oraz Python,
o potrafi zaprogramować system wbudowany W oparciu o komputery

jed nopłytk owe oraz mikrokontrolery,
o potrafi opracować algorytmy eksploracji i przetwarzania danych oraz

za i mp lementowac metody sztu cznej i ntel i g encj i,



. potrafizaprojektowac przewodowy ibezprzewodowy system teleinformatyczny,
o potrafi oprogramowac sterownik PLC oraz systemy SCADA,
o potrafi zaprojektowai system informatyczny w oparciu i lnternet rzeczy.

Kom petencje społeczne absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiow ll stopnia posiada następujące, ważniejsze

kompetencje społeczne :

. rozumie potrzebę stałego dokształcania oraz uczenia się przez całe życie;

potrafi w kreatywny sposob zastosować zdobytą wiedzę; potrafi zdobywac
potrzebne informacje i dzielic się wiedzą z innymi,

. ma Świadomośc odpowiedzialnoŚci za pracę własną oraz gotowoŚc

podporządkowania się zasadom pracy w zespole,
o potrafi współdziałai i pracować w grupie, przyjmując w niej rÓżne role,

. ma świadomoŚc ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i społecznej,
poszanowania róŻnorodnoŚci poglądów,

. ma świadomośÓ ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki

działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,
. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem

zawodu informatyka.

PRODZIEKAN
ds. dydakryki
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THE PROFILE OF THE SECOND DEGREE GRADUATE IN COMPUTER
ENG!NEERING SPECIALIZATION IN APPLIED INFORMATICS

AT THE OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Graduates of the second degree studies in the field of Computer Engineering,
specializing in applied informatics, ľeceive the professional degree of Master of
Science. The degree entitles you to undertake doctoral studies.

The acquired professional qualifications constitute the basis for employing a graduate
of the second degree studies as:

1. designer, programmer and implementer of software, lT systems, computer
networks and embedded systems,

2. lT systems administrator,
3. manager of programming projects,
4. data analyst,
5. engineering and technical worker in lT laboratories and research units,
6' a specialist in the fĺeld of lCT and lnternet access systems.

Graduate knowledge

After completing the second-cycle degree studies in applied informatics, the graduate
has in-depth knowledge in the following areas:

o in-depth knowledge of object-oriented programming,
. knowledge and understanding of the goals of software engineering,
. knowledge of the software life cycle, system requirements specification

methods and methods of structural and object-oriented analysis,
. design and programming of embedded systems with low and high computing

power,
o artifĺcial intelligence and data processing,
. application and programming of industrial controllers and SCADA systems,
. ICT and lnternet access systems,
o lnternet of Things and lndustry 4.0.

Graduate abilities

After completing the second-cycle studies in the specialization of applied informatics,
the graduate has the following skills:

. can create applications with the use of programming languages: 6 ++, C #,

Java, Python; can program in the .NET environment,
o can design and implement an lT system,
o can program the embedded system, working under the Linux operating system

and create firmware ĺn C and Python'
. can program an embedded system based on single-board computers and

microcontrollers,
. can develop data mining and processing algorithms and implement artificial

intelligence methods,
o can design a wired and wireless ICT system,



. can program the PLC and SCADA systems,
o can design an lT system based on the lnternet of Things'

Graduate's socia! competences

After completing the second-cycle degree studies in applied informatics, the graduate

has the following, more important social competences:

o they understand the need for continuous training and lifelong learning; is able

to use the acquired knowledge in a creative way; is able to obtain the necessary

information and share knowledge with others,
. is aware of the responsibility for their own work and readiness to comply with

the rules of working in a team,
. is able to interact and work in a group, taking different roles in it,

o is aware of the importance of observing the principles of professional and social

ethics, respecting the diversity of views,
. is aware of the importance and understands the non-technical aspects and

effects of engineering activities, including its impact on the environment,
o correctly identifies and resolves dilemmas related to the profession of an lT

specialist.

PRODZIEKAN
ds. dydakľyki
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