
Nazwa programu studiów (kierunku studiów) Informatyka

Nazwa wydziału Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Infoľmatyki

uchwała nr 327
z dn.29.05.2019

łączna liczba godzin w planie studiów (w tym
rak ki

wymĺar (godzinowy) praktyk zawodowych,
zasady i forma ích odbywania oraz liczba
punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w
ramach tych praktyk (jeśli program studiów
rzewĺdu e ra ki

Załqcznik nľ 2 do ucłrwały nr 185 Senatu Politechniki opolskiej z dnią 25.05.2022 r

Załącznik nr 70 do Ksĺęgi Jakoścĺ Kształcenia

KARTA PRoGRAMU sTUorów 1

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

II stopnia

profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny) ogólnoakademicki

niesta onarnesta onarne
forma studiów stacjonarne

program studiów obowĺązuje od roku
akademicki o 2022/2023

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
p ram studiów 2

data ĺ numer uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia sĺę 3

dyscypĺina wiodąca (w ramach której będzie
uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia s ię)
_ podać udział procentowy

Informatyka tech ni czna
i telekomunĺkacja _ 7Bo/o

pozostałe dyscypliny - podać udział
procentowy

Automatyka, elektroni ka
ĺ elektrotechnika - 22o/o

czas trwania studĺów (w semestrach) 3

łączna liczba punktów ECTS (w tym praktykĺ) 90

825

tytuł zawodowy otrzymywany przez absoĺwenta Magister inżynier
klas ka a ISCED4 0613

Kształcenie na kierunku

związek z misją uczelni i jej strategią rozwoju
J.lllLJlllloLyl\cl JEĐL L9vullę L

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

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

Kandydat powinĺen posiadać
tytuł zawodowy co najmniej
inżyniera lub równorzędny
(kwalifĺkacja na poziomie
PRK 6). Powinĺen osiągnąć
efekty uczenia się będące

t,-ę



podstawą dla real izacji
programu studiów na
kierunku ĺnformatyka I-go
stopn ia.

Kryterium decydującym o
przyjęciu na studia drugiego
stopnia jest ocena z dyPlomu
ukończenia studiów I lub II
stopnia lub jednolitych
maqĺsterskich.

zasady rekrutacji (w tym: przedmĺoty
kwalifikacyjne oraz ustalone dla nich
współczynnikĺ wagowe)

opis sposobu weryfi kacjĺ
efektów kształcenĺa dla
kĺerunku Informatyka studia
stacjonarne II stopnia
przedstawione są w Kartach
opisu przedmiotów.
Procedura PO M-01
dotycząca oceny i weryfikacji
efektów kształcenia.

sposoby weryfĺkacji zakładanych efektów
uczenia się

70

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

B3

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

61

dla profilu praktyczne9o łączna liczba
punktów ECTS przypisanych do zajęć
zwięanych z praktycznym
przygotowan iem zawodowym,
dla profĺlu ogól noakademĺckĺego łączna
liczba punktów ECTS przypisanych do
za1ęĆ zwiąanych z prowadzonymi w
uczelnĺ badaniami naukowymi w
dyscyplinie lub dyscyplinach, do których
Drzv Dorzadkowa ny jest kieru nek studiów

5
liczba punktów ECTS, którą student musĺ
uzyskać w ramach zajęĆ z dziedziny rlauk
humanistycznych lub nauk społecznych
w przYpadku studiów stacjonarnych I

stopnia lub jednolĺtych magisterskich
liczba godzin za1ęć z wychowania
fizvczneqo

4B

sumaryczne
wskaźniki
cha ra kteryzujące
program
studiów,
a w tym:

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

1 Karta programu studiów osobna dla studiów stacjonarnych I stud niestacjonarnych (jezeli występują)

r,--€.':



2 data inumer uchwały Senatu uzupełnĺane przezDziekana po uchwalenĺu 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 klasyfĺkacji ISCED

Program studiów zaopiniowany przez organ samorządu studenckiego.

u tli
pod pi s przedstawĺciela

organu samorządu studenckiego
PRODZIEKAN
ds. dydakľykifuÉr
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t\WyozIAŁ ErnrľRoTEcHNIKI,
AuľolvĺATYKI l IľĺľoRMATYKI POTITECHNIKA

OPOLSKA

PrłľĺY I PRoGRAMY sTUDIoW
SrunY .pLÁNs AND pRoGRAMMEs

KrnnuNEK SľuoIoW - Flnrn oF STUDY

- INFORMATYKĄ

. COMPUTER ENGINEERING

Studía stacjonarne
dnlgiego stopnía
- wg specjalności

Second Cycle Programme - FuII-Time Stuďies

Politechnĺka opolska, 2o22 r,

t€



Politechnika Opolska
Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

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

Kierunek studiów: lNFoRMATYKA
Field of study: CoMPUTER ENGĺNEER|NGi '

CHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: lľronułĺvxe

specjalnośó: SvsreMY INTELIGENTNE

profil : ooÓlľoRxRDEMIcKt

nazwa wydziału: Wvozlłt ElexrRorEcHNlK!' AuronĺeĺvKI t INFoRMATYK!

uchwah Senatu

plan studlów

nle podano daty

rę
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Politechnika Opolska
'/Vydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: lNFoRMATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

PLAN STUDIIW _ STUDY PLAN

Spec.lnlľośĆ - SpecnlEATloN :

Svsrerĺv INTELIGENTNE
- lĺĺelulegľT sYsTEMs

SEMESTR: 1 {1"t 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)

'l ,'l
M od e lowa n ie i analiza syste mów i nformatycznych

30E 30 15 6 K
Modeling and ana|ysis oí information systems

1.2
Zastosowania sztucznej inteligencii

30E 30 6 K
Ąpplications of artificial intelligence

1.3
Zaawansowane systemy baz danych

30 30 5 K
Advanced database systems

1.4
Architektury nowoczesnych systemów
inÍormatycznych 30 30 5 K
Architecture of modern lT systems

1.5
Programowanie współbieżne i rozproszone

30 30 5 K
Concurrent and distributed proqrammino

3

Ow

Lĺczba godzin W semestÍze (Number of hours in a
semester)

180 ĺ65
30

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

345

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZLĄŁ ELEKTRoTECHN|K|' AUToMATYK| l

INFORMATYKI

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING,

AUTOMATIC CONTROL AND INFORMATICS
Kierunek studiów:

INFORMATYKA
Field of study:

COMPUTER ENGINEERING
Sľuolł Sĺłc.loĺ'łlRNE DRUGIEGo Sropľĺł - Mlclsrensxle

Secoxo Cvcle PnooR.łrĺľuE - Full-TluE Sĺuors (Master of Scl'ence degree)

SEMESTR: 2 (2"d 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 curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboľatory
classes)

(Project) (Semĺnar)

2.1
Modelowanie interakcji z otoczeniem

15 30 4 K
Modeling interaction with the environment

2.2
Rozpoznawanie wzorców

30 30 4 K
Pattern recoqnition

2.3
Projektowanie systemów autonomicznych

15 15 2 K
Design of autonomous systems

2.4
Przebłĺazanie danych w chmurze

15 15 2 K
Data processing in the cloud

(2) Ow

r_+
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Politechnika Opolska
Wydział EIektrotechniki, Automatyki i łnÍormatyki

PLAN STUD|IW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/ECTs W planie studiów

825 90
Totalcontact hours/ECTS in study płan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcEN !A

Tvp Przedmioty - p. ECTS razem wg planu udział

Ow Ogolne wybieralne 7 7.78 %

K Kierunkowe 42 46.67 o/o

Kw Kierunkowe wybieralne 41 45.56 o/o

Łącznie 90 100.00 %

Kierunek studióW: lNFoRVATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

t,-ę

2.6
Przedmĺot humanistyczno_społeczny }l

30 l2', Ow
The course in humanities and social sciences ll

Przedmioty obieralne - Wymagana ĺiczba p' ECTS w semesřZe
(Optional units - cornpulsCIry ECTS in a semester)

11

2.7

Pzedmiot wybieralny l - Modelowanie systemów
inteligentnvch 308 30 {6} Kw
Elective course I - Modeling of intelligent systems
Pzedmĺot wybieraĺny l _ Sztuczna inteligenc.ja w
biznesie 30E 30 {6} Kw
Elective couĺse l - AľtiÍicial intel|igence łn business

2.8

Paedmiot wybieralny ll -Analiza danych
przestaennych 158 30 (5) Kw
Elective crurse ll - Geospatial data analysis
Pzedmiot wybieralny ll - Geoinformatyka 't5E 30 (5) Kw
Elective coulse ll _ GeoinÍormatics

2.9
Praca przejŚciowa

30 {3) Kw
Transitional proi€ct

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

í50 210 (w tym 90 godz. obieralne)
30

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

360

SEMESTR: 3 (3'd Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Woľking 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)

3.1
Grafika użytkowa

15 15 3 K
Graphic design

Pzedmĺoý obieralne -výymagana liczba p. ECTS w semestrze
{optional units - compulsory ECTS ĺn a semester}

27

3.2

Pzedmiot wybieralny lĺl - Pzetwarzanie języka
naturalnego 15E 30 15 {5} Kw
Electĺve coufse lll _ Natural lanquage processinq

Przeđmiot wvbieľałny Ilĺ _ systemy łnteligentne í5€ 30 15 (5) Kw
Elective course ĺll _ ĺnteÍłĺgent systems

3.3
Seminarium dyplomowe

30 (2) Kw
M.Sc. seminar

3.4
Praca dyplomowa godziny niakontaktorve {un-contact hours) (20) Kw
M.Sc. thesis

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

30 90 (w tym 75 godz. obieralne)
30

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

120

4



Pqlitechnlka Opolska
Wýdđał Eloktrotechniki, Automatyki l lnformatyki

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki ĺ lnformatyki
Opole2022r.

Klerunek sludiów: lNFoRMATYKA
Fteld of 6tudy: coMPUTER ENGINEERTNG

ł

PRODZIEKAN
ds. dydakryki

łľin:,lĺtaąľlzŘ*
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ľWyozIAŁ ErnrľRoTEcHNIKI,
AuľolvĺATYKI r Iľĺr'oRMATYKI POLITECHNIKA

OPOLSKA

PrłruY I PRoGRAMY STUDIow
Srunv PLÁNs ÁlvD pRoGRAMMEs

KrnnuNEK SľuoIoW _ Frnrn oF sTUDY

.INFORMATYIG

. COMPUTER ENGINEERING

Studia stacjonarne
drugiego stopnia
- wg specjalności

Second Cycle Programme - FuII-Tíme StudÍes

Politechnĺka opolska, 2o22 r,

łę



Politechnlka Opolska
Wydział Elektrotechniki' Automatyki ĺ lnformatyki

Politechnika Opolska
Wydział E lektrotech niki, Automatyki i lnformatyki
opole 2o22 ĺ.

CHARAKTERYSTYKA OGILNA

kierunek studiów: IľĺroRľllrvxł

specjalnośé: WvĺwłRzANlE oPRoGRAMoWANIA

profil : oellľołxnDEMlcK!

nazwa wydziału: Wvozlłĺ ElexľRoľEcHNlK!' Auĺolĺlłĺvrc I INFoRMATYKI

Kierunek studiów: lNFoRMATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING ( ;

ĺvę
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POLITECHNIKA OPOTSKA
wYDzl'AŁ ELEKTRoTECHN|K!' AUToMATYK! l

INFORMATYKI

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING,

AUTOMATIC CONTROL AND INFORMATICS
Kierunek studiów:

INFORMATYKA
Fiald of study:

COMPUTER ENGINEERING
Sruon Sĺlc.rorueRrĺe Dnuoroo Sropľĺl _ MłolsĺeRsxle

Secoxo Gvcls PnocRłnĺĺĺE - Fuur-Tlĺ{e Sruolcs (Master oŕSclence degree)

Politechnika Opolska
wydział Elektrotechniki, Automatyki ĺ lnformatyki

Kierunek studióW: lN FoRMATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

PLAN STUDIIW - STUDY PLAN

Spec;łl_xość - SpecnlzATlotrl
WÝľmnzexlE oPRoGR^MowANlA

- SopĺwlRe Dgvgt-opugtĺĺ

ý-ę7

SEMESTR: í ('t"t Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

Przedmiot W c L P s
(Laboratory

classes)
(Project) (Seminar)

ECTS
Nr

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

TYP

Modelowanie i analiza systemów informatycznych
1.1

Modelĺng and analysis of informaĺion systems
30E 30 í5 6 K

Zastosowania sztucznei inteligencii
1.2

Applications of artiÍicial intelligence
30E 30 6 K

Zaawansowane svstemv baz danvch
í.3

Advanced database systems
30 30 5 K

Architektury nowoczesnych systemów
informatycznych1.4 30 30 5 K
Architecture of modern lT systems
Programowanie współbieżne i rozproszone

1.5
Concurrent and distributed programming

30 30 5 K

, ołÍý

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

ĺ80 't65

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

345
30

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 unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

2.1
Zaawansowane techniki programowania

15 30 4 K
Advanced prooľammino techniques

2.2
Rozwiązania chmurowe

15 í5 2 K
Cloud solutions

2.3
CVberbezpieczeństwo

15 15 2 K
Cybersecurĺty

2.4
Bazy danych w praktyce

30 15 4 K
Databases in practice

eĘ', .,
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2.6
Pzedmiot hu manisfuczno_społecznv l l

30 {2) Ow
The course in humanities and social sciences ll

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

14

2.7

Przedmiot wybieralny l _ Mechanĺzmy
programowania wĺdoków aplĺkacji

308 30 (6) Kw
Elective course l - Appĺication view progĺamming
mechanisms

Pzedmiot wybieralny I - Platforma programistyczna
aplikacjĺ 3$E 30 (6) Kw
Electĺve course | _ Application devélopment platfoľm

2.8

Przedmiot wybieralny ll - Mechanizmy
programowanŕa serwisów webowych

1sE 30 15 {5) Kw
Eleclive course ll - Web services programming
mechanisrns

Przedmiot wybieralny ll - Platfoľma programistyczna
zaplecza aplÍkacii

15E 30 15 (5) Kw
Elective course ll - Application back-end
development platform

2.9
Praca pzejścĺowa

30 (3) Kw
Transitional proiect

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

150 210 (w tym 105 godz. obieralne)
30

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

360

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatykĺ

Kĺerunek studiów: lNFoRMATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

PLAN sTUDlÓW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs W planie studiow

825 90
Total contact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty - p. ECTS razem wg planu udział
Ow ogólne wybieralne 7 7.78 %

K Kierunkowe 42 46.67 %

Kw Kierunkowe wybieralne 41 45.56 o/o

4

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

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
Zarządzanie chmurą

15 í5 3 K
Cloud management

Przedmioty obieralne -wymagana liczba p. ECT$ w semestrze
(Optional units - cornpulsory ECTS in a semester)

27

3.2

Pzedmiot wybieralny lll _ Bezpieczeństwo aplłkacji
mobilnych 15E 30 15 {5) Kw
Electivę couĺse lll - Securitv of mobile applications

Pzedmĺot wybieralny lll _ Bezpieczeństwo aplłkacjĺ
webowych 158 3B ĺ5 (5) Kw
Elective course lll - Securĺý of web applications

3.3
Seminaĺium dyplomowe

30 ł2l Kw
M.Sc. seminar

3.4
Pľaca dvolomowa

godzlny niekonkkto'rĺe (un-contacĺ houľs} lzst Kw
M.Sc. thesis

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

30 90 (w tym 75 godz. obieralne)
30

Razem godziniECTS w semestrze (Total hoursiECTS in a
semester)

120

qv--Q



Politechnika Opolska
.Wydzlał Eleklrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: lNFoRMAWKA
Field oÍ study: coMPUTER ENGlNEERlNG

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i l nformatyki
Opole2022r.

PRODZIEKAN
ds. dydakýki

Á \.é
tlr in:. MakJł:o,o ffiueru
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Załącznik nr 70 do Księgi ]akości Kształcenia

KARTA PROGRAMU STUDIOW 1

Nazwa programu studiów (kierunku studiów) Infoľmatyka

Nazwa wydzĺału Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

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

II stopnia

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

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. 29.05.20t9

dyscyplina wiodąca (w ramach której będzĺe
uzyskĺwana ponad połowa efektów uczenia się)
- podać udział procentowy

Informatyka tech niczna
i telekomunikacja - 7Bo/o

pozostałe dyscypliny - podać udział
procentowy

Automatyka, elektronika
i elektrotechnika - 22o/o

czas trwanĺa studiów (w semestrach) 4

łączna liczba punktów ECTS (w tym praktyki) 90

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

wymiar (godzinowy) praktyk zawodowych,
zasady ĺ forma ich odbywania oraz liczba
punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w
ramach tych praktyk (jeślĺ program studiów
przewĺduje praktyki)
tytuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta Magister inzynier
klasyfikacja ISCED4 0613

zwĺązek z misją uczelni i jej strategią rozwoju

Kształcenie na kĺerunku
Inl'orrnaLyka jesL zgodne z
misją Politechniki opolskiej
oraz jej strategĺą rozwoju,
uchwalon ą przez Senat Po

Wymaganĺa wstępne - oczekĺwane
kompetencje kandydata (szczegőlnie w
przypadku studiów drugiego stopnia)

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

r-</



podStaWą dla realizacji
programu studiów na
kierunku informatYka I-go
stopn ia.

Kryterium decydującym o
przyjęciu na studia drugiego
stopnia jest ocena z dYPlomu
ukończenia studiów I lub II
stopnia lub jednolitYch
magisterskich.

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 kształcenĺa.

sposoby weryfi kacji zakładanych efektów
uczenia się

70

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

rowad ch a

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 badanĺami naukowymi w
dyscyplinie lub dyscyplinach, do których
przYporządkowany jest kierunek studiów

5
lĺczba punktów ECTS, którą student musi
uzyskać w ramach zajęć z dzledziny nauk
humanĺstycznych lub nauk społecznyqh

w przypadku studiów stacjonarnych I

stopnia lub jednolitych magisterskich
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 stud osobna dla studi w stacjonarnych i studi niestacjona rnych (jezeli występują)

rrt/



I

2 data i numer uchwały Senatu uzupełniane przez Dziekana 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.

ĺn)..r'k!o/]-Lq'
podpis przedstawiciela

organu samorządu studenckiego
PRODZIEKAN
ds. dydakľyki

ĺŕ \?€
łt ľ i n:,,|ta tg(;izą ł ą zfuđl c rce

data, podpis, pieczątka dziekana
o {- o\. .zol& É '





il.)WyozIAŁ ErnrcľRoTEcHNIKI,
AuľolvĺATYKI r IľĺľoRMATYKI POTITECHNIKA

OPOLSKA

PrłľĺY I PRoGRAMY sTUDIow
Srunv ^pLÁNs ÁND PRaGRAMMEĺ

KrnnUNEK SľuoIÓW - Frnrn oF STUDY

- INFORMATYI(A

. COMPUTER ENGINEERING

StudÍa niestacjonarne
drugůego stopnia
- wg specjalności

Seconď Cycle Programme - Pałt-Time Studies

Politechnĺka opolska, 2o22 r,
pe



Polilechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki' Automatyki ĺ lnformatyki

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki
Opole 2022 r.

CHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek stud iów: IľroRľtłĺvxł

specjalnośé: SvsreMY INTELIGENTNE

profi l: oollľołxłDEMlcK!

nazwa wydziału: Wvozeł. ElexrRorEcHNlKl' AuroułĺYKl I INFoRMATYKI

Kierunek studióW: lNFoRMATYI(A
Field of study: CoMPUTER eľolrĺeÉRirĺo r ' ,

f.

rY
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Politechnika Opolska
WyĘiäł Elektrotechniki, Automaýki i lnformatyki

Kierunek studiów: lNFoRMATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

PLAN STUDIIW - STUDY PLAN

Spec.lĺl_ľoŚl - Specĺłl-liZATIoN:

Sysľsnĺv INTELIGřNTNE
- lľľeLI-lGeľT sYsTEMs

PoLlTEcH}llKA oPoLsĺ(A
vl'YDzlAŁ ELEKTRoTEc}lľÝlKl' AuToĺl'lÁTYKl l

lNFoRĺlĺATYKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING,

AUToMATlc coilÜTRoL AND lilFoRĺtllATlcs
Klerunek studlótľ:

lľ{FoRMATYKA
Fleld of study:

COMPUTER ENGINEERING
ľ.lrsrłc;oľqłnnE DRuGtEGo Sĺopľl,l - M*olsľensxę

Secouo Pnoenłrĺue . PlRĺ-Tlĺne Sruors of Scĺence

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

Przedmlot W c L P s
(Seminaľ)(Lecture)

Nr
Subject unit - semester curricular

(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project)

ECTS TYP

|\4 od e lowa n ie i analiza syste mów i nformatycznych
1.1

l\/odelinq and analvsis of information svstems
20E 't0 10 6 K

Zastosowania sztucznej inteligencji
1.2 í0 6 K

Applications of artificial intelligence
20E

Zaawansowane systemy baz danych
1.3

Advanced database systems
20 í0 5 K

Architektury nowoczesnych systemów
informatycznych1.4
Architecture of modern lT systems

20 í0 5 K

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

100 50

Razem godzin/ECTS w semestŻe (Total hours/ECTS ĺn a
semester)

í50
25

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

P sPrzedmiot W c L

(Project) (Seminar)(Lecture)
Nr

Subject unit - semester curricular
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

ECTS TYP

Programowanie współbieżne i rozproszone
52.1

Concurrent and distributed programming
20 10 K

Modelowanie interakcji z otoczeniem
2.2

Modeling interaction with the environment
10 20 4 K

Rozpoznawanie wzorców
2.3 20 20 4 K

Pattern recognition

Projektowanie systemów autonomicznych ĺ0 2 K2.4
Design of autonomous systems

í0

vtŻ
3



Polĺtechnika opolska
Wydział EIektrotechniki' Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: lNFoRMAryKA
Fie|d oí study: coMPUTER ENGlNEERING

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

80 60
't7

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

140

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

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

(Laboľatory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
Grafika użytkowa

10 10 3 K
Gľaphic design

3.2
Przetv,tarzanie danych w chmurze

10 10 2 K
Data processing in the cloud

PzedmioĘ obieĺalne * Wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

2

3.3
Język obcy

2o ł2', Ow
Foreign lanquaqe

Paedmioý obieralne - Wymagana liczba p' ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

14

3.4

Pzedmĺot wybieralny l - Modelowanie systemów
inteliqentnvch 20E 20 (6) Kw
Elective course I - Modelinq of inlelliqent systems
Przedmĺot wybieralny l _ Säuczna inteligencja w
biznesie 208 20 (6) Kw
Elective course l - Artificĺal intelligence in business

3.5

Przedmiot wybieralny ll - Ana}ĺza danych
pzestrzennych 108 29 (5) Kw
Elective course ll - Geospatial data analysis
Pľzedmiot wybieralny || _ Geoinfgrmatyka

1ÜE 20 {5} Kw
Elective couĺse ll _ Geoinformatics

3.6
Praca pneiściowa

20 (3) Kw
Transitional project

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

50 100 (w tym 60 godz. obieralne)
21

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

150

SEMESTR: 4 (4'h 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)

Pzedmioty obieĺalne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
{optional units * compulsory ECTS in a semesteĺ)

27

4.1

Pzedmiot wybieralny lll - Przetwarzanie języka
naturalnego ,l0E 20 10 {5} Kw
Elective couĺse lll _ Tľansitional pĺoiect

Pzedmiot wybieralny lll - Systemy inteligentne
íGG m 10 {5t Kw

Elective couľse lll _ ĺntelligent systems

4.2
Seminarium dvplomowe

2A {21 Kw
lVl.Sc, seminar

4.3
Praca dyplomowa godziny nlokontäkto'ťg {un-contact hours) {20} Kw
M.Sc. thesis

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

10 50 (w tym 50 godz. obieralne)
27

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

60

r--+
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Politechnika Opolska
WYdżiał Elektrotechniki' Automatyki i lnformatyki

Kierunek studióW: lNFoRMATYKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

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

500 90
Totalcontact hours/ECTS in study plan

sTAwswKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty - p. ECTS razem wg planu udział
Ow ogÓlne wybieralne 7 7 .78 o/o

K Kierunkowe 42 46.67 o/o

Kw Kierunkowe wybieralne 41 45'56 oÁ

Łącznie: 90 100.00 %

Pľogľam kształcenia dostosowany do wydziałourych efektlw uczenia się dla kierunku sfudilw INFORMATYKA
(studia drugiego stopnia)
Plan i program studiów:

- uchwabny pzez Senat Po w dniu nie podano daý
- zaopiniowany pftez samoząd studencki.

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki
Opole2022r.

PRODZIEKAN
ds. dydaktyki

l'é
,t r ĺ n :',+ I a Ę!Í E u,, fuďrc x'ł
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t\WyozIAŁ Ernr<ľRoTEcHNIKI,
AuľolvĺATYKI r IľĺľoRMATYKI POLITECHNIKA

OPOLSKA

PrłruY I PRoGRAMY sTUDIÓw
Sruov PLÁNs ÁtvD Pľ.aGRAMMEs

KrnnuNEK Sľuolow _ Flnrn oF sTUDY

- INFORMATYKA

. COMPUTER ENGINEERING

Studia niestacjonarne
dtugÍego stopnía
- wg specjalnoścí

Second Cycle Programme - Part-Time StudÍes

Politechnĺka opolska, 2o22 r.

|ę



Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki' Automatyki i lnformaýki

Politechnika Opolska
Wydział Elektľotechniki, Automatyki i Informaýki
Opole 2022r.

Kierunek studlów: lNFoRMAIYKA
Fi6ld of study: coMPUTER eľĺolnŁeRlruo t

GHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kieru nek studiów: lľpoRľlłĺvxł

specjalność : WvĺwłRzANlE oPRoGRAMoWANIA

profi l : ooÓlľołxADEMlcKl

nazwa wydziału: Wvozłr ElexlRorEcHNlKI' AuronĺaĺvK! l INFoRMATYK!

plan studl'óW

rś/
2



POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ ELEKTRoTECHN|K|' AUToMATYKI l

INFORMATYKI

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING,

AUTOMATIC CONTROL AND INFORMATICS
Kierunek studiów:

INFORMATYKA
Field of study:

COMPUTER ENGINEERING
Sruon Nlesucuoľĺnľe DRuoleoo Sĺoptll,ł _ MlosĺeRsrle

Sncoľĺo Cycle Pnocn^łuue - Plnr-Tlme Sruoles (Master oŕ Scíence degree)

Politechnika Opolska
Wydzia{, Elektrotechnĺki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studióW: lNFoRMATYKA
Field of study: COI\4PUTER ENGINEERING

PLAN STUDIIW - STUDY PLAN

Speclł-Ność - S psclłl_lzATloN :
tlVvĺwenzexlE oPRoGRAMoWANIA

- Soprwłnę DeveloprĺeNĺ

ŕ,ę

SEMESTR: í (1"t Semester) Liczba godz|n zajęćw semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS ryP
Nr

Przedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

1.1
|\4 od e lowa n ie i analiza svste móW i nfo rmatvcznvch

20E 10 10 6 K
lVodeling and analysis of information systems

1.2
Zastosowania sztucznej inteligencji

20E í0 6 K
Applications of artificial intellioence

1.3
Zaawansowane systemy baz danych

20 10 5 K
Advanced database systems

1.4
Architektury nowoczesnych systemów
informatycznych 20 10 5 K
Aľchitecture of modern lT systems

í's Ż0

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

'100 50
25

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

150

SEMESTR: 2 (2'd Semester) Liczba godzin zajęćw 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)

2.1
Programowanie współbieżne i rozproszone

20 10 5 K
Concurrent and distributed proqramminq

2.2
Zaawansowane techniki programowania

10 20 4 K
Advanced programming techniques

2.3
Rozwiązania chmurowe

10 10 2 K
Cloud solutĺons

2.4
Cyberbezpieczeństwo í0 í0 2 K
Cybersecurity

2.5
Bazy danych w praktyce

20 10 4 K
Databases in pľactice

ECTS w s,
a sBÍř€stĺ

2

t.o {2} Ow

J



Politechnika Opolska
Wydział EIektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: lNFoRlVlATYKA
Fie|d of study: colvlPUTER ENGlNÉERlNG

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 90 60

19
Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

150

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

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lectuľe) (rĺdULludl
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

3.1
Zarządzanie chmurą

10 10 3 K
Cloud management

Przedmioty obieralne - wymagana licuba p' ECTS w semcstrŻe
(Optional units - cornpulsory ECTS in a semester)

2

3.2
Język obcy

20 {21 Ow
Foreign language

Przedmioty obieralne - Wymagana liczba p' ECTS w samestř'e
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

14

3.3

Pzedmiot wybieralny I - Mechanizmy
programowanĺa widoków ap|ikacii

208 2A (61 Kw
Elective course I - Application view programming
mechanisms

Pzedmĺot wybieralny l - Plaťforma programistyczna
aplikacĺĺ 20E 2A (6) Kw
Electĺve course l _ App|łcation deveĺopment platÍorm

3.4

Pnedmiot wybieralny ll - Mechanizmy
programowania serwisów webowych

't0E 20 {0 (s) Kw
Elective course ll - Web services programming
mechanisms

Przedmiot wybieralny ll _ PlatÍorma programistyczna
zapląva apĺikacji

10E 2& í0 (5) Kw
Elective couľse ]l _ Mechanizmy pĺogramowania
serwłsów webowych

3.5
Praca pzejściowa

20 {3) Kw
Transitional project

Liczba godzin W Semestrze (Number of hours ĺn a
semester)

40 100 (w tym 70 godz. obieralne)
19

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

't40

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

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

Pzedmioty obieralne -wymagana liczba p. ECTS w semesbze
iOptional units - cornpulsory ECTS in a semester)

27

4.ĺ

Pzedmiot wybieralny lll _ Bezpieczeństwo apĺlkacji
mobilnych Í0g 2A 10 (5) Kw
Elective couľse !ll - Securĺtv of mobile applications

Pzedmiot wybieralny lll _ Bezpieczeństwo aplikacji
webovtaých Í0E 20 ĺ0 {5) Kw
Electivę course lll _ Securił of web applications

4.2
Seminarium dyplomowe

20 lzt Kw
M.Sc- seminar

4.3
Praca dyplomowa

godziny niekontaktows {un-contact hours) {20} Kw
M.Sc. thesis

v -</
4



Politechnika Opolska
Wydziĺjł Elekkotechniki' Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: lN FoRMAryKA
Field of study: COMPUTER ENGINEERING

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

í0 50 (w Ęm 50 godz. obieralne)
27

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

60

PLAN STUDńW RAZEM (ToTAL sTuDY PLAN) ECTS

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs W planie studiów
500 90

Totalcontact hours/ECTS in study plan

sTATYswKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioý - p. EGTS razem wg planu udział

Ow ogólne wybieraIne 7 7.78 %

K Kierunkowe 42 46.67 %

Kw Kierunkowe wybieralne 41 45.56 %

Łącznie: 90 100.00 %

Program ksztalcenia dostosowany do rłydziałowych efektów ucaenia się dla kierunku studiów INFORMATYKA
(studia drugĺego stopnia}

POw nie podano daty

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki
Opole2022r.

PRODZIEKAN
ds. dydakryki

ir in: taZ





SYLWETKA ABSOLWENTA ll-go STOPNIA PO KIERUNKU
lN FoRMATYKA W sPEcJALNoŚc ! SYSTEMY INTELIG ENT N E

NA POLITECHNICE OPOLSKIEJ

Absolwenci studiow ll stopnia na kierunku lnformatyka w specjalnoŚci systemy
inteligentne 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, złoŻonych
systemÓw informatycznych i sieci komputerowych,

2' administratora systemÓw informatycznych,
3. specjalistę ds. inżynierii i analizy danych,
4' kierownĺka zespołow/projektow programistycznych,
5. analityka biznesowego,
6. specjalistę łączącego wykształcenie informatyczne z umiejętnoŚciami analizy

danych, uczenia maszynowego oraz analizy i projektowania złoŻonych
systemÓw informacyjnych i potrafiącego wykorzystac posiadane umiejętności
W procesach wytwór czy ch oprogramowan ia.

Wiedza absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiow ll stopnia w specjalnoŚci systemy inteligentne
posiada wiedzę W zakresie szeroko rozumianej informatyki, ze szczegÓlnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z teoretycznym oraz praktycznym
wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w następujących obszarach :

o wiedzQ z zakresu językow i technik programowania,
o wiedzQ zzakresu algorytmiki,
. wiedzę w pogłębionym stopniu z zakresu baz danych, analizy danych, analizy

procesów biznesowych,
. wiedzę z zakresu inżynierii oraz architektury oprogramowania, projektowania,

testowania i wdrażania systemów informatycznych,
. wiedzę zzakresu budowy interfejsu użytkownika,
o wiedzQ W pogłębionym stopniu z zakresu analizy wymagań i walidacji

oprogramowania, jak rownież zarządzania projektami oraz architektury
komputerow, systemów komputerowych i cyklu Życia systemów
komputerowych,

. wiedzę w pogłębionym stopniu z takich zagadnicń jak uczenic maszynowc,
sztuczna i nteligencja,

o ZäSÓb słownictwa języka angielskiego niezbędnego do komunikowania się
w środowisku pracy'

Um iejętności absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów ll stopnia w specjalnoŚci systemy inteligentne
posiada następujące umiejętności:



o potrafi dokonac analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz
analizy ryzyka związanych z budową oprogramowania,

o potrafitworzyć oprogramowanie do obliczeń rÓwnoległychbazujących na GPU,
o potrafi tworzyc zaawansowane systemy baz danych,
o potrafi projektować oraz uczyć, sieci neuronowe do rozwiązywania zadanych

problemów,
o potrafi analizowac, projektowac i implementować systemy inteligentne,
o potrafi wykorzystac istniejące rozwiązania standaryzacyjne do realizacji

zi nteg rowa nych systemów i nformatyczny ch,
o potrafi ocenic przydatnoŚc i możliwośi wykorzystania nowych osiągnięć

w zakresie informatyki,
o potrafi dokonywai inteligentnej analizy danych,
o potrafi dokonywaÓ akwizycji, olaz przelwarzania wiedzy W tym uczenia

maszynowego,
o potrafi projektować i implementowac Zaawansowane bazy danych oraz bazy

wiedzy,
o potrafi stosowac metody inteligencji obliczeniowej,
o potrafi tworzyc systemy wspomagania decyzji,
o potrafi opracowywac zaawansowane metody automatycznego przetwarzania

obrazÓw,
o potrafi projektowa c oraz stosowaÓ zaawansowane metody głębokiego uczenia

sieci neuronowych do rozwiązywania zadanych problemów'

Kom petencje społeczne absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiÓw ll stopnia w specjalności systemy inteligentne
posi ada następujące, ważn iejsze kompetencje społeczne :

. rozumie potrzebę stałego dokształcania oraz uczenia się przez całe życie;
potrafi w kreatywny sposób zastosowac zdobytą wiedzę; potrafi zdobywać
potrzebne informacje i dzielić się wiedzą z innymi,

. ma ŚwiadomoŚc odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowośc
podporządkowania się zasadom pracy w zespole,

o potrafi wspołdziałac i pracowac w grupie, przyjmując w niej roŻne role,
o ma ŚwiadomoŚć ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i społecznej,

poszanowania różnorodności poglądow,
o ľTlä Świadomośc ważnoŚci i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki

działalności inŹynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko'
o prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem

zawoclu informatyka.

PRODZIEKAN
ds. dy.ĺjakryki
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THE PROFILE OF THE SECOND DEGREE GRADUATE IN COMPUTER
ENGINEERING SPECIALIZATION IN INTELLIGENT SYSTEMS

AT THE OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Graduates of the second degree studies in the field of Computer Engineering,
specializing in intelligent systems, receive 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, complex lT systems and
computer networks,

2' lT systems admĺnistrator,
3. specialist in engineering and data analysis,
4. manager of programming projects,
5. business analyst,
6. a specialist combining lT education with the skills of data analysis, machine

learning as well as analysis and design of complex information systems and
able to use their skills in software development processes.

Graduate knowledge

After completing the second degree studies in the specialization of intelligent systems,
a graduate has knowledge in the field of broadly understood computer science, with
particular emphasis on issues related to the theoretical and practical use of artificial
intelligence methods in the following areas:

. knowledge of programming languages and techniques,

. knowledge of algorithms,

. knowledge in depth in the field of databases, data analysis, business process
analysis,

. knowledge of engineering and software architecture, design, testing and
implementation of lT systems,

. knowledge of building the user interÍace,

. knowledge in depth in the field of requirements analysis and software validation,
as well as project management and architecture of computers, computer
systems and the life cycle of computer systems,

o knowledge to an in-depth degree in issues such as machine learning, artificial
intelligence,

. English vocabulary necessary for communication in the work environment.

Graduate abilities

After completing the second-cycle studies in the specialization of intelligent systems,
a graduate has the following skills:

. can analyze functional and non-functional requirements and risk analysis
related to software development,

. can create software for parallel computing based on GPU,



. can create advanced database systems,
o can design and teach neural networks to solve given problems,
. can analyze, design and implement intelligent systems,
o can use the existing standardization solutions to implement integrated lT

systems,
o can assess the usefulness and the possibility of using new achievements in the

field of lT,
o can perform intelligent data analysis,
. can acquire and process knowledge, including machine learning,
o can design and implement advanced databases and knowledge bases,
o can use computational intelligence methods,
o can create decision support systems,
. can develop advanced methods of automatic image processing,
. can design and apply advanced methods of deep learning of neural networks to

solve given problems.

Graduate's social competences

After completing the second-cycle degree studies in intelligent systems, the graduate

has the following, more important social competences:

. 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,
o is able to interact and work in a group, taking different roles in it,

. is aware of the importance of observing the principles of professional and social
ethics, respecting the diversity of views,

o 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. dydakrykifu_>
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SYLWETKA ABSOLWENTA l!-go STOPNIA PO KIERUNKU
lN FoRMATYKA W sPEcJALNośc l WYTWARZAN lE oPRoG RAMoWAN IA

NA POLITECHNICE OPOLSKIEJ

Absolwenci studiów ll stopnia na kierunku lnformatyka w specjalnoŚci wytwarzanie
oprogramowania 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, złoŻonych
systemow informatycznych i sieci komputerowych,

2. administratora systemow informatycznych,
3' specjalistę ds. baz danych,
4. kierownika zespołÓw/projektów programistycznych,
5. analityka danych.

Wiedza absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiow ll stopnia W specjalności wytwarzanie
oprog ramowan ia posiada pogłębioną wiedzę w następujących obszarach :

. wiedzę w zakresie programowania obiektowego,

. znajomoŚc i rozumienie celow inżynierii oprogramowania,

. na temat cyklu Życia oprogramowanĺa, metod specyfikacji wymagań
systemowych oraz metod analizy strukturalnej i obiektowej,

. z zakresu języków i technik programowania,

. z zakresu baz danych, analizy danych,

. z zakresu inżynierii oraz architektury oprogramowania, projektowania,
testowania i wdrażania systemów informatycznych, budowy interfejsu
użytkownika, systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych,

. z zakresu analizy wymagań ĺ walidacji oprogramowania, jak rownież
zarządzania projektami oraz architektury komputerów, systemow
komputerowych i cyklu Życia systemów komputerowych,

. zzakresu zaawansowanych bazwiedzy, systemÓW Wspomagania decyĄi,

. zawansowanego programowania WWW,

. z zakresu zarządzania dużymi projektami informatycznymi,

. z zakresu projektowania złoŻonych systemów informatycznych'

Um iejętności absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów ll stopnia W specjalności wytwarzanie
oprogramowania posĺada następujące umiejętności:

o potrafi tworzyc aplikacje z zastosowaniem języków programowania: C++, C#,
Java, Python; potrafi programowac w Środowisku .NET,

o potrafi zaprojektowac i zaimplementowai system informatyczny,
o potrafi wykorzystać istniejące rozwiązania standaryzacyjne do realizaĄi

zi nteg rowanych systemów i nformatyczny ch,



. potrafi ocenii przydatnośi i możliwośc wykorzystania nowych osiągnięc w
zakresie informatyki,

o potrafi projektować i implementowac zaawansowane bazy danych orazwiedzy,
o potrafi tworzyć systemy WSpomagania decyzji,
o potrafi opracowywac oraz wdraŻac systemy cyberbezpieczeństwa,
o potrafitworzyc oprogramowanie do obliczeń równoległychbazujących na GPU,
o potrafi projektowac i tworzyć zaawansowane aplikacje WWW,
o projektowaÓ aplikacje w wersji webowej i mobilnej,
o potrafi zarządzać dużym projektem informatycznym wykorzystując metryki

oprogramowania,
o potrafi modelowac systemy informatyczne przy wykorzystaniu odpowiednich

języków,
o potrafi efektywnie zastosowai metody formalne w analizie, projektowaniu i

weryfikacji oprog ramowania,
o potrafi porownac rozwiązania istniejących systemów komputerowych ze

względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne oraz wskazać możliwości
ich ulepszenia,

o potrafi wykonac specyfikację testów w dużych projektach informatycznych,
o potrafi realizowac wirtualizację i skalowanie oprogramowania,
o potrafi projektować Hurtownie Danych dostosowane do wymagań klienta'

Kom petencje społeczne absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów ll stopnia W specjalnoŚci wytwarzanie

op rog ramowan ia posi ada n astępujące, ważn iejsze ko mpetencje społeczne :

o ľoZUľT'lie potrzebę stałego dokształcania oraz uczenia się przez całe Życie;
potrafi w kreatywny sposob zastosowai zdobytą wiedzę; potrafi zdobywac
potrzebne informacje i dzielic się wiedzą z innymi,

o ma ŚwiadomoŚc odpowiedzialnoŚci za pracę własną oraz gotowośc
podporządkowania się zasadom pracy w zespole,

o potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

o ľTlä świadomośc ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i społecznej,
posza now ania riŻnorod ności pog lądiw,

. ma świadomoŚć waŹnoŚci i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki

działalnoŚci inżynierskiej, w tym jej wpływu na Środowisko,
o prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem

zawodu informatyka.
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THE PROFILE OF THE SECOND DEGREE GRADUATE IN COMPUTER
ENG IN EERING S PEC IALIZATION IN SOFTWARE DEVELOPMENT

AT THE OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Graduates of the second degree studies in the field of Computer Engineering,
specialĺzing in software development, receive 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, complex lT systems and
computer networks,

2' lT systems admĺnistrator,
3. database specialist,
4. manager of programming projects,
5. data analytics.

Graduate knowledge

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

. knowledge of object-oriented programming,

. knowledge and understanding of the goals of software engineering,

. on the software life cycle, system requirements specification methods and
methods of structural and object-oriented analysis,

. in the field of programming languages and techniques,
o in the field of databases, data analysis,
. in the field of engineering and software architecture, design, testing and

implementation of lT systems, construction of the user interface, operating
systems and computer networks,

o ĺn the field of requirements analysis and software validation, as well as project
management and architecture of computers, computer systems and the life
cycle of computer systems,

. in the field of advanced knowledge bases, decisĺon support systems,

. advanced web programming,

. in the field of management of large lT projects,
o in the field of designing complex lT systems.

Graduate abilities

Afteľ completlng the second-cycle studies in the specialization of software
development, 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,
. can use the existing standardization solutions to implement integrated lT

systems,



. can assess the usefulness and the possibility of using new achievements in the

field of computer science,
. can design and implement advanced databases and knowledge,
o can create decision support systems,
. is able to develop and implement cybersecurity systems,
o can create software for parallel computing based on GPU,
. can design and create advanced web applications,
. design applications in the web and mobile version,
. can manage a large lT project using software metrics,
. can model lT systems using appropriate languages,
. can effectively apply formal methods in the analysis, design and verification of

software,
o is able to compare the solutions of existing computer systems with regard to the

set utility and economic criteria and indicate the possibilities of their
improvement,

o is able to perform test specifications in large lT projects,
. can implement software virtualization and scaling,
. can design Data Warehouses tailored to customer requirements.

Graduate's social competences

After completing the second-cycle degree studies in software development, 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,
o 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,

. correctly identifies and resolves dilemmas related to the profession of an lT
specialist.
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