
 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Rok 

akademicki: 
 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
 

 

Nazwa przedmiotu:   Informatyka II ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
IT technology 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  Dr inż. Lech Adamczak 

Prowadzący zajęcia:  
Pracownicy  Katedra Technologii Żywności, Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji 

Produkcji 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Żywności  

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot fakultatywny b) stopień I rok III 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy studentów z zakresu dodatkowych możliwości 

wykorzystywania technik komputerowych w podstawowych dziedzinach ich stosowania. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 0;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 15;  

Metody dydaktyczne: 
dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne przy komputerach, projekt, rozwiązywanie 

problemów 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka ćwiczeń: Word – dokumenty wielokolumnowe i wielostronicowe. Wstawianie, 

formatowanie i edycja tabel, obiektów-wykresy, obrazy, wzory matematyczne.  Excel – 

kreator funkcji standardowych arkusza i zaawansowane formuły matematyczne i logiczne. 

PowerPoint – wprowadzanie tekstu, schematy animacji. Formatowanie pól tekstowych, 

wstawianie grafiki, wykresów i tabel.  

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Technologia informacyjna 

Założenia wstępne: 
Student powinien potrafić wykorzystać pakiet programów biurowych w zakresie 

podstawowym. 

Efekty kształcenia: 

01 - zna podstawowe i zaawansowane 

funkcje edytora tekstu Word 

02 - zna  podstawowe i zaawansowane 

funkcje arkusza kalkulacyjnego Exel 

03 - zna podstawowe i zaawansowane funkcje 

programu Power Point 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 
01, 02, 03 - rozwiązanie zadań pratycznych w trakcie kolokwium ćwiczeniowego 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Treśc zadań zaliczeniowych oraz imienny wykaz ocen  

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

100% wynik rozwiazania zadań zaliczeniowych (uzyskanie minimum 51% z całości 

materiału zaliczeniowego oraz min. 51% z zakresu poszczególnych efektów) 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Pracowania komputerowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Office 2007 PL w biurze i nie tylko, Piotr Wróblewski, wyd. Helion, 2007. 

UWAGI:      
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 30 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
0,5 

 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
0,5 

 ECTS 



 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna podstawowe i zaawansowane funkcje edytora tekstu Word 

 

K_W22, K_U04 

02 zna  podstawowe i zaawansowane funkcje arkusza 

kalkulacyjnego Exel 

K_W22, K_U04 

03 zna podstawowe i zaawansowane funkcje programu Power 

Point 

K_W22, K_U04      

04 Dodaj tekst Dodaj tekst 

05       Dodaj tekst 


