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Technologia informacyjna 

 

Forma zaliczenia: 

Egzamin 

Zaliczenie z oceną 
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECT

S 

stacjonarne 1 I  30 2 
niestacjonarne 1 I  18 2 

 

Kierownik przedmiotu: mgr Andrzej Sałata   

Wymagania wstępne:  

Brak 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Przedstawienie studentowi możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w pracy 

grafika i projektanta. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole 

PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

PS6_WG 

 
 

K6_W08 Problematykę związaną z technologią cyfrową wykorzystywaną w 

grafice z uwzględnieniem jej stałego rozwoju 

Umiejętności. Student potrafi:  

PS6_UW K6_U01 Wykorzystać posiadaną wiedzę do przeprowadzenia określonych zadań 

artystycznych i wykonania własnych projektów graficznych 

K6_U04 Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy użyciu wybranych 

narzędzi, technik oraz technologii 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

P6S_KR 
K6_K06 Efektywnego komunikowania się w trakcie prezentacji projektów 

graficznych w sposób jasny i zrozumiały dla innych 

Metody kształcenia: 

Problemowa 

Sytuacyjna 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Kolokwia praktyczne z edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego 



Treści: 

1. Praca z dokumentami: formatowanie i tworzenie stylu, szablonu, wstawianie        

i aktualizacja spisów treści i obiektów. 

2. Praca grupowa na dokumencie – śledzenie zmian, scalanie dokumentów, wersje. 

3. Tworzenie i wykorzystanie systemu korespondencji poufnej. 

4. Wprowadzenie do wybranych funkcji arkusza. 

5. Wprowadzenie do wybranych narzędzi analitycznych arkusza. 

6. Określenie wymagań dla projektu arkusza dla przykładowego problemu 

ekonomicznego. 

7. Ustalenie funkcjonalności rozwiązania oraz wybór funkcji i narzędzi. 

8. Budowa struktury bazy danych w arkuszu i jej wypełnianie. 

 

Literatura:  

Podstawowa: 

1. Curtis D. Frye: Microsoft Excel 2010 PL. Praktyczne podejście, Helion, 2010. 

2. Grzegorz Kowalczyk, Word 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, 2010. 

 

Uzupełniająca: 

1. Dowolna pozycja, traktująca o problemach przedstawionych w programie ćwiczeń, jaką 

można nabyć w księgarni informatycznej 

 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 30 Praca na zajęciach: 18 

Praca własna: 20 Praca własna: 32 

 


