
 

Technologie informacyjne 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Europeistyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-US1-1INF  

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy 

Rok studiów /semestr 1 rok / 2 sem 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

brak 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godz. ćwiczenia 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentównarzędzi i usług technologii 

informacyjnych. Ponadto wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi 

informatycznych do realizacji własnych zadań, przygotowanie studentów do świadomego 

uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.W czasie wykładów przedstawiana jest 

podstawowa wiedza o technologiach Informacyjnych:  podstawy technik informatycznych, 

przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i 

prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Prace ćwiczeniowe. Konsultacje. Prace domowe. 

Kolokwia na ocenę. 

 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje przy użyciu odpowiednio 

dobranych narzędzi technologii informacyjnych, także w języku angielskim. 
K_K03  

2. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz przygotowania 

wystąpień ustnych dotyczących zagadnień związanych z europeistyką, z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł. 

K_U11 

3. Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i uczenia się z zakresu technologii 

informacyjnej. 
K_K01 

4. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. K_K06 

 

Punkty ECTS 4 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w zajęciach: - ćwiczenia 30 

Przygotowanie do zajęć - ćwiczenia 25 

Zapoznanie z literaturą 5 

Przygotowanie do kolokwium 10 

Udział w konsultacjach 30 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 2,4 

o charakterze praktycznym 100 4 

  

Data opracowania: 08.05.2015 
Koordynator 

przedmiotu: 
mgr Pavel Mechovičius 

 



SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Technologie Informacyjne 

Kod przedmiotu 1000-US1-1INF 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 1 rok / 2 sem 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Ćwiczenia 30 godz. 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  mgr Pavel Mechovičius 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Wprowadzenie do ćwiczeń. Technika bezpieczeństwa. Pulpit, 

zarządzanie plikami. Zapoznanie z interfejsem użytkownika 

edytora Word 2007. 

2. Tworzenie prostych dokumentów: ustawianie parametrów 

dokumentu, formatowanie tekstu, akapitów i nagłówków.  

3. Formatowanie  i tworzenie dłuższych i bardziej złożonych 

dokumentów tekstowych (sekcje, spis treści, odsyłacze, cytaty). 

4. Organizowanie informacji w tabelach. Wstawianie do 

dokumentu grafiki (WordArt, SmartArt, wykresy). 

5. Korespondencja seryjna, wzory, drukowanie dokumentu. 

Zaawansowane możliwości Worda: tworzenie stron WWW, 

tworzenie formularzy, dodawanie komentarzy. 

6. Praca kontrolna: Word. 

7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, formatowanie.  

8. Funkcje MS Excel.  

9. Wykresy w arkuszu kalkulacyjnym: tworzenie, typy i 

zastosowanie. 

10. Zaawansowane możliwości Excela: złożone wykresy, 

formatowanie warunkowe, niestandardowe formaty liczb, 

konsolidacja.  

11. Praca kontrolna: Excel. 

12. Tworzenie i zapisywanie prezentacji multimedialnej. 

Modyfikowanie i drukowanie prezentacji. 

13. Bazy danych: MS Access. 

14. Podstawy języka HTML. Budowa stron internetowych. Edytory 

WEB. 

15. Przeglądarki stron internetowych, wyszukiwarki, katalogi, 

portale. Nawigacja stron i wyszukiwanie informacji.  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. Potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje przy 

użyciu odpowiednio dobranych narzędzi technologii 

informacyjnych, także w języku angielskim. 

2. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych 

oraz przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień 

związanych z europeistyką, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych a także różnych źródeł. 

3. Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i uczenia się z zakresu 

technologii informacyjnej. 

4. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. 

 

Metody weryfikacji podanych efektów kształcenia: kolokwia; 

ćwiczenia laboratoryjne; ocena aktywności w trakcie zajęć 

(dodatkowe pkt); prace w zespołowe. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie ćwiczeń: 3 kolokwia oraz zaliczenie 3 laboratoryjnych-

zadań. Kolokwium z Word’u – możliwość zdobycia max 20 

punktów; Kolokwium z Excel’a – możliwość zdobycia max 20 

punktów; Praca kontrolna-zaliczeniowa - 20 pkt.; Za każde 

laboratorium zadanie można otrzymać max 5 pkt.  



Zebrana suma punktów 60 i powyżej – ocena 5; 55-59 punktów – 

ocena 4.5; 45-54 punktów – ocena 4; 35-44 punktów – ocena 3.5; 

30-34 punktów – ocena 3; mniej niż 30 – ocena 2. 

Nieobecność usprawiedliwiona może być  zaliczona  na 

konsultacjach i daje możliwość zdobycia max 5 punktów. Możliwa 

jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Niedostateczną 

końcową ocenę można poprawić na sprawdzianie z Excel’a  i 

Word’u i tylko na ocenę 3. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa 

1. HP IT : technologia informacyjna. Część 1. Warszawa : 

Mikom,   2005. 

2. HP IT : technologia informacyjna. Część 2. Warszawa : 

Mikom,   2005. 

3. Grover, Chris (1955- ). Word 2007 PL / Gliwice : 

Wydawnictwo Helion,   cop. 2007. 

4. Kowalczyk, Grzegorz.  Word 2007 PL / Gliwice : Wydawnictwo 

Helion,   cop. 2007. 

5. MacDonald, Matthew. Tworzenie stron www: nieoficjalny 

podręcznik: HTML, CSS, Blogi / Gliwice:  Helion, cop. 2006. 

6. Walkenbach, John. Excel 2007 PL: biblia / Gliwice: Helion, 

cop. 2007. 

7. Kopertowska, Mirosława. Excel: 144 porady / Warszawa: 

Mikom, 2005. 

Literatura dodatkowa 

1. Kowalski, Piotr (1960- ). Podstawowe zagadnienia baz danych 

i procesów przetwarzania / Warszawa :   Mikom,   2005. 

2. Hernandez, Michael J. (1955- ). Bazy danych dla zwykłych 

śmiertelników /    Warszawa:   "Mikom",   2004 

3. Jankowski, Bronisław (1943- ). Bazy danych: uczymy się na 

przykładach /   Warszawa: Wydaw. MIKOM,   cop. 2004. 

 

 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 


