
Uchwała

Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w kierunkowych efektach kształcenia na

kierunku "informatyka ekonometria" z uwzględnieniem efektów

inżynierskich

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 15 pkt 6 Statutu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja

Frycza Modrzewskiego Senat Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 12 do uchwały Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza

Modrzewskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia efektów kształcenia dla
niektórych kierunków studiów oraz poziomów i profili kształcenia - efekty kształcenia dla

kierunku .Jnforrnatvka i ekonometria", studia pierwszego stopnia, profilogólnoakademicki

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

1. Efekty kształcenia określone w załączniku do uchwały mają zastosowanie do studiów

rozpoczynających się od roku akademickiego 2015/2016.

2. Studia, o których mowa w ust. 1 trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu

zawodowego inżyniera.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

dr hAb. J"rzy Malec



Załącznik
do uchwały Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 3 lutego 201Sr.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

dla kierunku Informatyka i Ekonometria uwzględniający kompetencje inżynierskie - studia 7-
semestralne, 210 ECTS

Kierunkowe efekty inżynierskie dotyczyć będą następujących specjalności:
• E-biznes
• Informatyka Stosowana

Symbole Odniesienie Odniesienie
Czyefekt

efektów OPISKIERUNKOWYCHEFEKTÓW do opisu do efektów
kierunkowy

efektów kształceniakształcenia KSZTAŁCENlA
kształcenia prowadzących

został
na po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku

dla obszaru do uzyskania
dodany

kierunku Informatyka i Ekonometria absolwent:
nauk kompetencji Izmody-

społecznych inżynierskich
fikowany

WIEDZA

K_WOl Ma podstawową wiedzę w zakresie nauk SlA Wal InzA_W04
społecznych obejmujących ekonomię, SlA_W07
zarządzanie, finanse oraz ich miejscu w SlA Wag
systemie nauk i relacjach do innych nauk
społecznych i technicznych.

K_W02 Posiada podstawową wiedzę o różnych SlA W02 InzA_W03
rodzajach wybranych struktur i instytucji SlA W03
społecznych, ich istotnych elementach i SlA Wll
relacjach zachodzących między nimi.

K_W03 Ma podstawową wiedzę o człowieku, w SlA W04
szczególności jako podmiocie struktur SlA was
społeczno-ekonomicznych, a także zna zasady SlA W07
jego działania w tych strukturach.

K_W04 Ma wiedzę z mikroekonomii i makroekonomii, SlA W03 InzA W04
księgowości i finansów wykorzystywaną w SlA W04
przedsiębiorstwach i gospodarce SlA_W07

SlA WOg
K_WOS Ma wiedzę o zastosowaniach systemów SlA W02

komputerowych w przedsiębiorstwach i SlA_WOS
gospodarce oraz udziału człowieka jako SlA W08
elementu tych systemów. SlA WOg

K_W06 Zna metody i narzędzia, w tym techniki SlA W02 InzA W04
pozyskiwania danych, właściwe dla zjawisk SlA W03
ekonomicznych i procesów społecznych. SlA W06



K_W07 Ma wiedzę z zakresu statystyki, ekonometrii, SlA_W04 InzA W04
prognozowania oraz badań operacyjnych SlA_WOS
umożliwiającą analizę danych i podejmowanie SlA W06
decyzji

K_W08 Ma wiedzę o budowie i funkcjonowaniu SlA WOl InzA W02
komputerów i sieci komputerowych InzA_WOS

K_W09 Ma uporządkowaną wiedzą w zakresie SlA_WOS InzA_W02
metodyki i technik programowania
komputerów

K_WIO Zna zasady funkcjonowania e-gospodarki w SlA W04 InzA_W04
Internecie SlA_W07

SlA_W09

K_Wll Zna podstawowe techniki programowania SlA_WOl
Internetu

K_W12 Ma wiedzą na temat tworzenia, SlA W06
wykorzystywania i programowania baz danych
spotykanych w gospodarce

K_W13 Ma wiedzę o metodach i technikach SlA W07 InzA_W02
projektowania systemów informatycznych w
gospodarce

K_W14 Ma wiedzę o systemach informatycznych SlA WOS InzA W04
zarządzania SlA W09

K_W15 Ma podstawową wiedzę na temat prawa SlA_W07 InzA_W04
gospoda rczego

K_W16 Ma wiedzą dotyczącą ochrony własności SlA_WIO InzA_W03
intelektualnej, praw autorskich i ochrony
danych osobowych.

K_W17 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form SlA Wll InzA W04
indywidualnej przedsiębiorczości

K_W18 zna technologie inżynierskie w zakresie SlA WOS InzA WOS Tak
informatyki i ma podstawową wiedzę o cyklu InzA_WOl
życia urządzeń, obiektów i systemów
komputerowych

UMIEJĘTNOŚCI

K_UOl Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować SlA UOl InzA_UOl
zjawiska społeczne w oparciu o dane ilościowe



K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę SlA_U01 InzA_U01
teoretyczną i pozyskiwać dane do badania SlA U02
wybranych zjawisk i procesów
ekonomicznych.

K_U03 Potrafi pozyskiwać dane z różnych źródeł: SlA U07
literatury, baz danych, Internetu i dokonać
selekcji tych danych.

K_U04 Umie wykorzystać pakiety biurowe w SlA_U02
codziennej pracy w przedsiębiorstwie

K_UOS Umie wykorzystać specjalistyczne narzędzia SlA U07 InzA UOl
jak i ogólnodostępne arkusze obliczeniowe do
przeprowadzenia analiz statystycznych

K_U06 Umie zaprojektować bazę danych opartą o SlA_U07 InzA U08
model relacyjny. Potrafi taki projekt
zrealizować w systemie komputerowym. Umie
stworzyć procedury efektywnego
pozyskiwania danych z baz danych.

K_U07 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą SlA U07
realizowanego zdania lub projektu i potrafi
opracować tekst zawierający omówienie
wyników realizacji tego zadania

K_U08 Potrafi przygotować prezentacje SlA U07
multimedialną przedstawiającą wyniki
realizowanego zadania

K_U09 Potrafi sformułować algorytm rozwiązujący SlA U07 InzA U08
zadanie informatyczne, a następnie posługując
się językami wysokiego poziomu napisać kod i
uruchomić program realizujący postawione
zadanie. Umie pracować w wybranym
środowisku programistycznym.

K_U1O Umie zaproponować testy weryfikujące SlA U07 InzA U08
poprawność programów komputerowych InzA_U01

K_Ull Posiada umiejętności efektywnej komunikacji SlA U07
pozwalające tworzyć instrukcje obsługi i
interfejsy użytkownika.

K_U12 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę SlA U02 InzA U04
teoretyczną i pozyskiwać dane do badania
wybranych zjawisk i procesów
ekonomicznych.

K_U13 Umie stosować narzędzia analizy SlA UOl InzA U08
matematycznej w ekonomii, zarządzaniu i SlA U03 InzA U04
finansach. Potrafi dokonać matematycznego SlA U04
opisu zjawisk ekonomicznych i procesów
gospodarczych.



K_U14 Potrafi wykorzystać podstawowe metody SlA_U02 InzA_U04
ilościowe i narzędzia informatyczne w SlA_U03
procesie podejmowania decyzji gospodarczych SlA U04
oraz dla celów prognozowania zjawisk
społeczno-ekonomicznych.

K_U15 Rozumie i potrafi analizować zjawiska i SlA UOS InzA_UOS
procesy ekonomiczne posługując się SlA U08
prawidłowo systemami normatywnymi, w tym
normami i regułami prawnymi, zawodowymi,
etycznymi.

K_U16 Potrafi wskazać odpowiednie rozstrzygnięcia SlA U06 InzA_U07
bazując na proponowanych rozwiązaniach SlA U07
konkretnego problemu z wykorzystaniem
zdobytej wiedzy.

K_U17 Posiada umiejętność przygotowania typowych 51A_U09
prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku 51A_UlO
polskim oraz języku obcym, dotyczących
zagadnień gospodarczych.

K_U18 Ma umiejętności językowe, zgodne z SlA Ull
wymaganiami dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zna
język angielski umożliwiający zrozumienie
tekstów informatycznych.

K_U19 Umie zbudować stronę internetową w oparciu SlA U02 InzA_U08
o aktualne standardy opracowane przez W3C.

K_U20 potrafi identyfikować problemy związane z SlA_U06 InzA_UOS Tak
projektowaniem i funkcjonowaniem SlA U07 InzA U02
systemów i sieci komputerowych, a także
systemów zwiaznaych z e-biznesem i grafiką
komputerową, opisywać je, krytycznie
analizować i proponować nowe rozwiązania,
wykorzystując metody analityczne,
symulacyjne i eksperymentalne.

K_U21 potrafi dostrzegać aspekty systemowe i SlA U06 InzA U03 Tak
pozatechniczne przy formułowaniu i
rozwiązywaniu zadan inzynierskich z zakresu
informatyki w tym w szczegówlności
systemow i sieci komputerowych, a także
grafiki kom puterowej

K_U22 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować InzA_U06 Tak
specyfikację pro-stych zadań inżynierskich o
charakterze praktycznym, cha-
rakterystycznych dla informatyki i ekonometrii



KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_KOl Jest świadomy potrzeby uzupełniania SlA_KOl
i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności SlA K06
oraz potrafi wybrać certyfikowane szkolenia
oferowane przez wiodące firmy zgodnie z
osobistymi planami rozwoju zawodowego.

K_K02 Potrafi kreatywnie pracować indywidualnie jak SlA K02
również współpracować w zespole.

K_K03 Potrafi określać priorytety służące realizacji SlA KOl
powierzonych zadań zawodowych SlA K03

K_K04 Wykazuje się dojrzałością cech SlA KOl
osobowościowych w wymiarze społecznym i SlA K03
zawodowym. SlA K04

SlA KOS
SlA K06

K_KOS Przestrzega zasad prawnych i etycznych w SlA K04
działalności gospodarczej. SlA KOS

SlA K07

K_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób SlA K07 InzA K02
przedsiębiorczy.

K_K07 Potrafi kierować małym zespołem przyjmując SlA K02
odpowiedzialność za efekty jego pracy

K_K08 Jest świadomy odpowiedzialności za jakość i SlA K02
terminowość wykonywanych zadań

K_K09 ma świadomość ważności i rozumie InzA KOl Tak
pozatechniczne aspekty i skutki działalności
inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,
i związanej z tym odpowiedzialności za
podejmowane decyzje


