
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 42/2018/2019 

 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 
 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów informatyka – 

studia drugiego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia 

 

 

 

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 9) Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka  – studia drugiego stopnia, 

ogólnoakademicki profil kształcenia. 

 

§ 2 

 

Opis efektów kształcenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła                  prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../4/2018/2019 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 42/2018/2019 

Senatu UKW 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 

 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW 

 

Nazwa kierunku studiów: informatyka 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta: 

magister inżynier 

Kierunek studiów realizowany w 
obszarze/obszarach kształcenia:  

nauk technicznych 

Obszar/obszary kształcenia ze 
wskazaniem % realizacji efektów 
kształcenia w każdym z wymienionych 
obszarów kształcenia: 

nauk technicznych 100% 

Obszar/obszary kształcenia ze 
wskazaniem % udziału poszczególnych 
obszarów kształcenia w całym programie 
studiów (suma udziałów wynosi 100%)* 

nie dotyczy 

skazanie  dziedzin nauki/dziedzin sztuki, 
do których odnoszą się efekty kształcenia 
ze wskazaniem % udziału poszczególnych 
dziedzin  nauki/dziedzin sztuki (suma 
udziałów wynosi 100%): 

dziedzina nauk technicznych: 100% 

Dziedziny i odpowiadające im dyscypliny 
naukowe/ dyscypliny artystyczne**: 

dziedzina nauk technicznych  
dyscyplina: informatyka  

Dyscyplina wiodąca: informatyka 

 
 
 
 
      ………………………………………….                                            ……………………………………………….…… 
  data i podpis               data i podpis 
dyrektora instytutu/kierownika katedry     kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

 
 

 
 
        …………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 

 
 



EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 
określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 42/2018/2019 
z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział 

Matematyki, Fizyki i Techniki UKW 

Nazwa kierunku studiów: informatyka 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 

L
.
p
. 

Symb
ol 

kieru
nkow
ych 

efekt
ów 

uczen
ia się 

 
 

Kierunkowe 
efekty uczenia się 

Obszar kształcenia w 
zakresie nauk 

technicznych oraz 
kwalifikacje obejmujące 

kompetencje inżynierskie 
– profil 

ogólnoakademicki 

Odniesienie do charakterystyki 
ogólnej efektów uczenia się 

(kod składnika opisu) 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

1.  K_W
1 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu 
wybrane fakty z zakresu szeroko 
rozumianych systemów 
informatycznych, podstaw 
teoretycznych ich projektowania i 
budowania; zna metody, narzędzia i 
środowiska programistyczne 
wykorzystywane do ich implementacji 

 P7S_WG: w pogłębionym 
stopniu – wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska oraz 
dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, 
stanowiące zaawansowaną 
wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub 
artystycznych tworzących 
podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i 
podbudowaną teoretycznie 
wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia 
wybrane zagadnienia z zakresu 
zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla 
programu kształcenia  
 
główne trendy rozwojowe 
dyscyplin naukowych lub 
artystycznych istotnych dla 
programu kształcenia 

2.  K_W
2 

ma uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę ogólną związaną 
z kluczowymi zagadnieniami z zakresu 
informatyki  

3.  K_W
3 

ma zaawansowaną wiedzę 
szczegółową dotyczącą wybranych 
zagadnień z zakresu informatyki 
 
 
 
 
 
 

4.  K_W
4 

ma wiedzę o głównych trendach 
rozwojowych informatyki 

 P7S_WG: główne trendy 
rozwojowe dyscyplin 
naukowych lub artystycznych 
istotnych dla programu 
kształcenia 

5.  K_W
5 

zna i rozumie podstawowe procesy 
zachodzące w cyklu życia systemów 
informatycznych sprzętowych lub 
programowych 

P7S_WG: podstawowe 
procesy zachodzące w 
cyklu życia urządzeń, 
obiektów i systemów 
technicznych 

 

6.  K_W
6 

zna zaawansowane metody, techniki i 
narzędzia stosowane przy 
rozwiązywaniu złożonych zadań 
inżynierskich i prowadzeniu prac 
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Symb
ol 

kieru
nkow
ych 

efekt
ów 

uczen
ia się 

 
 

Kierunkowe 
efekty uczenia się 

Obszar kształcenia w 
zakresie nauk 

technicznych oraz 
kwalifikacje obejmujące 

kompetencje inżynierskie 
– profil 

ogólnoakademicki 

Odniesienie do charakterystyki 
ogólnej efektów uczenia się 

(kod składnika opisu) 

badawczych w wybranym obszarze 
informatyki 

7.  K_W
7 

ma wiedzę nt. kodeksów etycznych 
związanych z pracą naukowo-
badawczą prowadzoną w zakresie 
informatyki 

 P7S_WK: fundamentalne 
dylematy współczesnej 
cywilizacji 

8.  K_W
8 

zna ekonomiczne, prawne i inne 
uwarunkowania działalności firm IT 

 P7S_WK: 
ekonomiczne, prawne i inne 
uwarunkowania 
różnych rodzajów działań 
związanych z nadaną 
kwalifikacją, w tym zasady 
ochrony własności 
przemysłowej i prawa 
autorskiego (także K_W9) 

9.  K_W
9 

ma podstawową wiedzę dotyczącą 
zarządzania / prowadzenia 
działalności gospodarczej  oraz 
indywidualnej przedsiębiorczości 

P7S_WK: ogólne zasady 
tworzenia i rozwoju 
form indywidualnej 
przedsiębiorczości 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

1.  

K_U1 

uzyskiwać informacje z literatury, baz 
danych oraz innych źródeł (w języku 
polskim i angielskim), łączyć je, 
dokonywać ich analizy i krytycznej 
oceny, wyciągać wnioski oraz 
przygotowywać i udowadniać swoje 
tezy 

 P7S_UW: wykorzystywać 
posiadaną wiedzę – 
formułować i rozwiązywać 
złożone i nietypowe problemy 
i innowacyjnie wykonywać 
zadania w 
nieprzewidywalnych 
warunkach przez: 

 właściwy dobór źródeł 
oraz informacji z nich 
pochodzących, 
dokonywanie oceny, 
krytycznej 

 analizy, syntezy oraz 
twórczej interpretacji i 
prezentacji tych 
informacji, 

 dobór oraz stosowanie 
właściwych metod i 
narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik 
informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) 

2.  

K_U2 

właściwie dobierać i stosować 
techniki informacyjno-komunikacyjne 
wykorzystywane przy rozwiązywaniu 
zadań informatycznych 

 

3.  

K_U3 

planować i przeprowadzać badania i 
eksperymenty, w tym modelowanie i 
symulacje komputerowe, 
interpretować uzyskane wyniki i 
wyciągać wnioski oraz opracowywać i 
sprawdzać hipotezy związane z 
zadaniami inżynierskimi i prostymi 
problemami badawczymi 

P7S_UW: planować i 
przeprowadzać 
eksperymenty, 
interpretować uzyskane 
wyniki i wyciągać 
wnioski formułować i 
testować hipotezy 
związane z problemami 
inżynierskimi 
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Symb
ol 

kieru
nkow
ych 

efekt
ów 

uczen
ia się 

 
 

Kierunkowe 
efekty uczenia się 

Obszar kształcenia w 
zakresie nauk 

technicznych oraz 
kwalifikacje obejmujące 

kompetencje inżynierskie 
– profil 

ogólnoakademicki 

Odniesienie do charakterystyki 
ogólnej efektów uczenia się 

(kod składnika opisu) 

i prostymi problemami 
badawczymi 

4.  

K_U4 

zastosować do definiowania i 
rozwiązywania zadań inżynierskich i 
prostych problemów badawczych 
metody analityczne, symulacyjne oraz 
eksperymentalne 

P7S_UW: przy 
formułowaniu i 
rozwiązywaniu 
złożonych zadań 
inżynierskich, w tym 
zadań nietypowych, a 
także prostych 
problemów 
badawczych: 

 wykorzystać 
metody analityczne, 
symulacyjne i 
eksperymentalne, 

 integrować wiedzę 
z zakresu dziedzin 
nauki i dyscyplin 
naukowych 
właściwych dla 
kierunku studiów, 

 ocenić przydatność 
i możliwość 
wykorzystania 
nowych osiągnięć 
(technik i 
technologii), 

 zastosować 
podejście 
systemowe, 
uwzględniające 
także aspekty 
pozatechniczne, 

 dokonać wstępnej 
oceny 
ekonomicznej 
proponowanych 
rozwiązań i 
podejmowanych 
działań 
inżynierskich 

 

5.  

K_U5 

przy definiowaniu i rozwiązywaniu 
zadań inżynierskich łączyć wiedzę z 
różnych obszarów informatyki i 
innych dyscyplin w razie takiej 
konieczności oraz wykorzystać 
podejście systemowe, uwzględniające 
także aspekty pozatechniczne 

 

6.  

K_U6 

ocenić przydatność i możliwość 
wykorzystania nowych osiągnięć 
(metod, technik i technologii) oraz 
nowoczesnych narzędzi 
informatycznych 

 

7.  

K_U7 
właściwie zastosować wybraną 
metodę szacowania pracochłonności 
tworzenia oprogramowania 

 

8.  

K_U8 

dokonać wnikliwej analizy istniejących 
rozwiązań informatycznych oraz 
zaproponować ich ulepszenia 
(usprawnienia) 

P7S_UW: dokonać 
krytycznej analizy 
istniejących rozwiązań 
technicznych oraz 
zaproponować ich 
ulepszenia 
(usprawnienia) 

 

9.  

K_U9 

oszacować przydatność metod, 
technik i narzędzi służących do 
rozwiązania zadania informatycznego, 
polegającego na budowie lub ocenie 

P7S_UW: zaprojektować 
− zgodnie z zadaną 
specyfikacją, 
uwzględniającą aspekty 
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Symb
ol 

kieru
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ych 

efekt
ów 

uczen
ia się 

 
 

Kierunkowe 
efekty uczenia się 

Obszar kształcenia w 
zakresie nauk 

technicznych oraz 
kwalifikacje obejmujące 

kompetencje inżynierskie 
– profil 

ogólnoakademicki 

Odniesienie do charakterystyki 
ogólnej efektów uczenia się 

(kod składnika opisu) 

systemu informatycznego lub jego 
składowych, w tym dostrzec zalety i 
wady tych metod, technik i narzędzi 

pozatechniczne − 
złożone urządzenie, 
obiekt, system lub 
proces, związany z 
kierunkiem studiów, 
oraz zrealizować ten 
projekt, co najmniej w 
części, używając 
właściwych metod, 
technik i narzędzi, 
przystosowując do tego 
celu istniejące lub 
opracowując nowe 
metody, techniki i 
narzędzia 

10.  

K_U1
0 

stosując właściwe metody 
rozwiązywać złożone problemy 
informatyczne, w tym problemy 
nietypowe oraz problemy zawierające 
aspekt badawczy 

 

11.  

K_U1
1 

zaprojektować złożone: urządzenie, 
proces lub oprogramowanie w sposób 
pozwalający na osiągniecie efektu 
końcowego zgodnego z zadaną 
specyfikacją, używając do tego 
adekwatnych technik, narzędzi i 
metod, w razie potrzeby potrafi 
również opracować nowe narzędzia 
lub dostosować istniejące, jeżeli 
wymaga tego proces realizacji 
założonego celu  

 

12.  

K_U1
2 

komunikować się w własnym 
środowisku zawodowym oraz poza 
nim w języku polskim i angielskim 
wykorzystując różne formy i narzędzia 
komunikacji  
 

 P7S_UK: komunikować się 
na tematy specjalistyczne 
ze zróżnicowanymi kręgami 
odbiorców  

13.  

K_U1
3 

opracować i zaprezentować 
opracowanie naukowe w języku 
polskim i angielskim, w którym 
przedstawiano wyniki  badań 
naukowych lub prezentację ustną 
dotyczącą szczegółowych zagadnień z 
zakresu informatyki 

 prowadzić debatę 
 

14.  

K_U1
4 

posiada praktyczne umiejętności 

posługiwania się językiem angielskim 

na poziomie B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

 posługiwać się językiem 
obcym na 
poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia 
Językowego oraz w 
wyższym stopniu w zakresie 
specjalistycznej 
terminologii 

15.  
K_U1

5 

współpracować w grupie, pełnić 
skutecznie różne role w pracy 
zespołowej   

 P7S_UO: kierować pracą 
zespołu 

16.  

K_U1
6 

samodzielnie wyznaczać cele dalszego 
uczenia się, skutecznie realizować 
proces kształcenia innych oraz 
samokształcenia 
 

 P7S_UU: samodzielnie 
planować i realizować 
własne uczenie się przez 
całe życie i 
ukierunkowywać innych w 
tym zakresie 
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Symb
ol 

kieru
nkow
ych 

efekt
ów 

uczen
ia się 

 
 

Kierunkowe 
efekty uczenia się 

Obszar kształcenia w 
zakresie nauk 

technicznych oraz 
kwalifikacje obejmujące 

kompetencje inżynierskie 
– profil 

ogólnoakademicki 

Odniesienie do charakterystyki 
ogólnej efektów uczenia się 

(kod składnika opisu) 

Kompetencje społeczne: absolwent 

1.  

K_K1 

rozumie dynamikę zmian 
charakterystyczną dla informatyki, 
szczególnie w zakresie wiedzy i 
umiejętności  

 P7S_KK: krytycznej oceny 
odbieranych treści 

2.  

K_K2 

rozumie rolę i znaczenie korzystania z 
najnowszych osiągnieć nauki i techniki 
w IT w rozwiązywaniu problemów 
badawczych i praktycznych 

 uznawania znaczenia 
wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i 
praktycznych 

3.  

K_K3 

rozumie rolę i znaczenie społeczne 
realizacji misji popularyzatorskiej w 
zakresie najnowszych osiągnięć nauki 
i techniki z zakresu informatyki  

 P7S_KO: wypełniania 
zobowiązań społecznych, 
inspirowania i 
organizowania działalności 
na rzecz środowiska 
społecznego; inicjowania 
działania na rzecz interesu 
publicznego 

4.  

K_K4 
 

jest świadomy potrzeby i znaczenia 
rozwoju dorobku zawodowego oraz 
przestrzegania zasad etyki zawodowej  

 P7S_KR: odpowiedzialnego 
pełnienia ról zawodowych z 
uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb 
społecznych, w tym: 

 rozwijania dorobku 
zawodu, 

 podtrzymywania etosu 
zawodu, 

 przestrzegania i 
rozwijania zasad etyki 
zawodowej oraz 
działania na rzecz 
przestrzegania tych 
zasad 

 
 
 
 
 ………………………………………..                  …………………………………………………… 
  data i podpis              data i podpis 
dyrektora instytutu/kierownika katedry     kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
…………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA MODUŁÓW ZAJĘĆ 
Z OBSZARÓW NAUK HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH 

(DOTYCZY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA REALIZOWANYCH POZA 
OBSZAREM NAUK HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH) 

 

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział 

Matematyki, Fizyki i Techniki UKW 

Nazwa kierunku studiów: informatyka 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

L.p. 
kod składnika opisu odniesienia do 

charakterystyki obszarowej efektów 
uczenia się  

kierunkowe efekty uczenia się dla zajęć z dziedzin 
nauk humanistycznych lub społecznych 

dziedzina nauk humanistycznych lub społecznych 

Wiedza 

1. P7S_WK: ogólne zasady tworzenia i 
rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości 

K_W9:  ma podstawową wiedzę dotyczącą 
zarządzania / prowadzenia działalności gospodarczej  
oraz indywidualnej przedsiębiorczości 

Umiejętności 

1. P7S_UW: przy formułowaniu i 
rozwiązywaniu złożonych zadań 
inżynierskich, w tym zadań 
nietypowych, a także prostych 
problemów badawczych: umie 
zastosować podejście systemowe, 
uwzględniające także aspekty 
pozatechniczne, 

K_U5: potrafi przy definiowaniu i rozwiązywaniu 
zadań inżynierskich łączyć wiedzę z różnych 
obszarów informatyki i innych dyscyplin w razie 
takiej konieczności oraz wykorzystać podejście 
systemowe, uwzględniające także aspekty 
pozatechniczne  

 
 
 
………………………………………..             …………………………………………………… 
  data i podpis              data i podpis 
dyrektora instytutu/kierownika katedry     kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej



 
…………………………………………….…… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 
 

TABELA POKRYCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  
PROWADZĄCYCH DO UZYSKANIA KOMPETENCJI INŻYNIERSKICH 

PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział 

Matematyki, Fizyki i Techniki UKW 

Nazwa kierunku studiów: informatyka 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 

Lp. 
kod 

składnika 
opisu 

Efekty uczenia się prowadzące do 
uzyskania kompetencji inżynierskich 

odniesienie do kierunkowych efektów 
uczenia się  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

1.  P7S_WG 
podstawowe procesy zachodzące w 
cyklu życia urządzeń, obiektów i 
systemów technicznych 

K_W5: ma zaawansowaną i szczegółową 
wiedzę o procesach zachodzących w 
cyklu życia systemów informatycznych 
sprzętowych lub programowych 

K_W6: zna  zaawansowane metody, 
techniki i narzędzia stosowane przy 
rozwiązywaniu złożonych zadań 
inżynierskich i prowadzeniu prac 
badawczych w wybranym obszarze 
informatyki 

2.  

P7S_WK 
ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości 

K_W9: ma podstawową wiedzę 
dotyczącą zarządzania / prowadzenia 
działalności gospodarczej  oraz 
indywidualnej przedsiębiorczości 

Umiejętności: absolwent potrafi 

1.  

P7S_UW 

planować i przeprowadzać 
eksperymenty, w tym pomiary i 
symulacje komputerowe, interpretować 
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski 

K_U3: potrafi planować i 
przeprowadzać badania i 
eksperymenty, w tym modelowanie i 
symulacje komputerowe, interpretować 
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski oraz 
opracowywać i sprawdzać hipotezy 
związane z zadaniami inżynierskimi i 
prostymi problemami badawczymi 
 

2.  

P7S_UW 

przy identyfikacji i formułowaniu 
specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich 
rozwiązywaniu: 
− wykorzystać metody analityczne, 
symulacyjne i eksperymentalne,  
− dostrzegać ich aspekty systemowe i 
pozatechniczne,  
− dokonać wstępnej oceny ekonomicznej 
proponowanych rozwiązań i 
podejmowanych działań inżynierskich  
 

K_U4: potrafi zastosować do 
definiowania i rozwiązywania zadań 
inżynierskich i prostych problemów 
badawczych metody analityczne, 
symulacyjne oraz eksperymentalne 

3.  K_U5: potrafi przy definiowaniu i 
rozwiązywaniu zadań inżynierskich 
łączyć wiedzę z różnych obszarów 
informatyki oraz innych dyscyplin w 
razie takiej konieczności oraz 
wykorzystać  podejście systemowe, 
uwzględniające także aspekty 
pozatechniczne 



Lp. 
kod 

składnika 
opisu 

Efekty uczenia się prowadzące do 
uzyskania kompetencji inżynierskich 

odniesienie do kierunkowych efektów 
uczenia się  

4.  K_U6: potrafi ocenić przydatność i 
możliwość wykorzystania nowych 
osiągnięć (metod, technik i technologii) 
oraz nowoczesnych narzędzi 
informatycznych 

5.  K_U7: potrafi właściwie zastosować 
wybraną metodę szacowania 
pracochłonności tworzenia 
oprogramowania 

6.  P7S_UW dokonać krytycznej analizy sposobu 
funkcjonowania istniejących rozwiązań 
technicznych i ocenić te rozwiązania  

K_U8: potrafi dokonać wnikliwej analizy 
istniejących rozwiązań informatycznych 
oraz zaproponować ich ulepszenia 
(usprawnienia) 

7.  

P7S_UW 

projektować – zgodnie z zadaną 
specyfikacją – oraz wykonać typowe dla 
kierunku studiów proste urządzenia, 
obiekty, systemy lub zrealizować proces, 
używając odpowiednio dobranych 
metod, technik, narzędzi i materiałów 
 

K_U9: potrafi oszacować przydatność 
metod, technik i narzędzi służących do 
rozwiązania zadania informatycznego, 
polegającego na budowie lub ocenie 
systemu informatycznego lub jego 
składowych, w tym dostrzec zalety i 
wady tych metod, technik i narzędzi  

8.  K_U10: potrafi stosując właściwe 
metody rozwiązywać złożone problemy 
informatyczne, w tym problemy 
nietypowe oraz problemy zawierające 
aspekt badawczy 

9.  K_U11: 
zaprojektować złożone: urządzenie, proces 
lub oprogramowanie w sposób pozwalający 
na osiągniecie efektu końcowego zgodnego 
z zadaną specyfikacją, używając do tego 
adekwatnych technik, narzędzi i metod, w 
razie potrzeby potrafi również opracować 
nowe narzędzia lub dostosować istniejące, 
jeżeli wymaga tego proces realizacji 
założonego celu 
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