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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: SIECI KOMPUTEROWE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-E-02 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 9 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr inż. Emil Michta 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Architektura i podział sieci komputerowych. Model ISO/OSO. Standardy komunikacyjne lokalnych sieci 

komputerowych. Podstawowe urządzenia sieci komputerowych i ich funkcjonowanie. Okablowanie sieci 

komputerowych. Podstawy lokalnych sieci bezprzewodowych. Podłączenie sieci komputerowych do Internetu 

Celem kształcenia jest: 

Zapoznanie studentów z podstawami budowy i funkcjonowania lokalnych sieci komputerowych oraz sposobami 

ich podłączenia do Internetu.  

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów użytkowych. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę na temat budowy i 
funkcjonowania lokalnych sieci komputerowych; 

kolokwium K_W10 

W02 zna podstawowe metody dostępu do Internetu. kolokwium K_W10 

Umiejętności 

U01 
potrafi opisać funkcjonowanie podstawowych 
urządzeń stosowanych w sieciach komputerowych; 

prace kontrolne 
 

K_U25 
K_U29 

U03 
potrafi zestawić i uruchomić prostą lokalną sieć 
komputerową. 

prace kontrolne 
 

K_U25 

Kompetencje społeczne  

K01 
rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych; 

prace kontrolne 
 

K_K01 

K02 
ma świadomość roli wpływu systemów 
informacyjnych na efektywne funkcjonowanie 
urzędów; 

prace kontrolne 
 

K_K07 

K03 

jest przygotowany do pracy w grupach, 
organizacjach i instytucjach realizujących zadania z 
zakresu administracji publicznej. potrafi 
komunikować się z informatykami. 

prace kontrolne 
 

K_K02 

 
 

Treści kształcenia: 
˗ Architektura i podział sieci komputerowych. 
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˗ Standardy komunikacyjne lokalnych sieci komputerowych. 
˗ Podstawowe urządzenia sieci komputerowych i ich funkcjonowanie. 
˗ Okablowanie sieci komputerowych. 
˗ Podstawy lokalnych sieci bezprzewodowych. 
˗ Podłączenie sieci komputerowej do Internetu. 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład klasyczny i praktyczne ćwiczenia przy komputerze. 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następującą kryteriów: 
(0-50)% - nast.        (70-80)% - db 
(50-60)% - dst        (80-90)% - db plus 
(60-70)% - dst plus        (90-100)% - bdb 

 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładów 
 

 
Literatura :  
˗ Kurose J., Ross K.: Sieci komputerowe . Helion, 2010 
˗ Dye M.A., McDonald R., Rufi A.W.: Podstawy sieci. Akademia sieci Cisco, PWN, Warszawa, 2008. 
˗  
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: SYSTEMY NFORMATYCZNE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-E-03 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 (E) -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 18 (E) -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Robert Szulim 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z systemami informatycznymi używanych w 

zadaniach administracji z naciskiem na nowoczesne systemy baz danych. Podczas zajęć studenci poznają podstawowe 

zasady działania systemów baz danych, ich rolę w przetwarzaniu danych w sposób elektroniczny oraz podstawowe 

narzędzia programowe wykorzystywane w praktyce do budowy systemów przetwarzających dane w bazach danych.  

Celem kształcenia jest: 
Rozumienie zasad działania systemów informatycznych przetwarzających dane w sposób elektroniczny, rozumienie zasad 

działania systemów baz danych,  poznanie sposobów budowy prostych systemów baz danych umożliwiających 

wprowadzanie oraz wyszukiwanie danych wg różnych kryteriów, prezentacje raportów z baz danych oraz integrację z innymi 

systemami informatycznymi.  

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów użytkowych. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma podstawową wiedzę na temat technologii i 
systemów informatycznych; ma wiedzę o 
możliwych zagrożeniach i bezpieczeństwie 
systemów informatycznych;  

egzamin K_W03 

W02 

ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania 
informatyzacji w administracji, w szczególności w 
organizacji stanowiska pracy, elektronicznego 
przetwarzania i obiegu dokumentów. 

egzamin 
prace kontrolne 

K_W10 

Umiejętności 

U01 

potrafi zorganizować stanowisko pracy z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informatycznych: umie obsługiwać podstawowe 
urządzenia multimedialne. 

egzamin  
prace kontrolne 

K_U11 
K_U25 

Kompetencje społeczne  

K01 
rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych; 

egzamin 
prace kontrolne 

K_K01 

K02 

jest przygotowany do pracy w grupach, 
organizacjach i instytucjach realizujących zadania z 
zakresu administracji publicznej; potrafi we 
współpracy z innymi przygotować dokumenty 

egzamin  
prace kontrolne 

K_K02 
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administracyjne i projekty społeczne, uwzględniając 
wymogi prawne, administracyjne i ekonomiczne; 

K03 
ma świadomość roli wpływu systemów 
informacyjnych na efektywne funkcjonowanie 
urzędów. 

egzamin 
prace kontrolne 

K_K07 

 
 
Treści kształcenia: 
˗ Podstawowe pojęcia z zakresu działania i budowy systemów informatycznych i baz danych, jak: baza danych, system 

baz danych oraz aplikacja bazy danych. Zadania administratora i użytkownika baz danych. 
˗ Podstawowe zasady budowy systemów baz danych, jak budowa tabel i indeksów, dobór odpowiednich struktur tabel i 

tworzenie relacji między nimi. Zarządzanie prawami dostępu do danych. 
˗ SQL - podstawy języka do zarządzania bazami danych. Zasady użycia i podstawowe polecenia. 
˗ Podstawowe informacje na temat budowy aplikacji baz danych przeznaczonych dla użytkownika końcowego, budowa 

formularzy do wprowadzania i wyszukiwania danych oraz tworzenie raportów z baz danych. Udostępnianie bazy danych 
do pracy w sieci komputerowej. 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Praktyczne ćwiczenia przy komputerze. 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następującą kryteriów: 
(0-50)% - nast.        (70-80)% - db 
(50-60)% - dst        (80-90)% - db plus 
(60-70)% - dst plus        (90-100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu-  ocena z egzaminu końcowego  
 

 
Literatura :  
˗ Bazy danych nie tylko dla ludzi biznesu, Wayne Harris, WNT 1994 
˗ Podstawowy wykład z systemów baz danych, Jeffrey D. Ulmann, WNT 2001 
˗ Praktyczny kurs SQL, Mendrala Danuta, Szeliga Marcin, Helion 2011 
˗ Relacyjne bazy danych, Mark Whitehorn, Bill Marklyn, Helion 2003 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE INTERNETOWE  
Kod 

 przedmiotu: Ap-E-04 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 9 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Robert Szulim 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem technologii 

internetowych używanych do udostępniania informacji w sposób elektronicznych w sieci postaci stron WWW. Omówione 

zostaną podstawowe elementy infrastruktury informatycznej wymaganej do uruchomienia strony WWW. Przedstawione będą 

podstawowe zasady uruchamiania prostych serwisów internetowych.  

Celem kształcenia jest: 
Rozumienie zasad działania technologii internetowych przeznaczonych do prezentowania informacji w sieci Internet. 

Poznanie podstawowych sposobów i narzędzi informatycznych używanych do budowy stron WWW oraz zasad ich 

publikowania w sieci Internet.  

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów użytkowych. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma podstawową wiedzę na temat technologii i 
systemów informatycznych; ma wiedzę o 
możliwych zagrożeniach i bezpieczeństwie 
systemów informatycznych;  

kolokwium K_W03 

W02 

ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania 
informatyzacji w administracji, w szczególności w 
organizacji stanowiska pracy, elektronicznego 
przetwarzania i obiegu dokumentów. 

kolokwium K_W10 

Umiejętności 

U01 

potrafi zorganizować stanowisko pracy z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informatycznych: umie obsługiwać podstawowe 
urządzenia multimedialne. 

kolokwium 
prace kontrolne 

K_U11 
K_U25 

Kompetencje społeczne  

K01 
rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych; 

prace kontrolne K_K01 

K02 

jest przygotowany do pracy w grupach, 
organizacjach i instytucjach realizujących zadania z 
zakresu administracji publicznej; potrafi we 
współpracy z innymi przygotować dokumenty 
administracyjne i projekty społeczne, uwzględniając 
wymogi prawne, administracyjne i ekonomiczne; 

prace kontrolne K_K02 
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K03 
ma świadomość roli wpływu systemów 
informacyjnych na efektywne funkcjonowanie 
urzędów. 

prace kontrolne K_K07 

 
 
Treści kształcenia: 
˗ Podstawowe pojęcia z zakresu technologii internetowych, jak: usługi informatyczne w sieci Internet, strony WWW, język 

HTML, style CSS, serwer WWW, przeglądarka stron WWW. 
˗ Podstawowe zasady budowy stron internetowych bez znajomości języków programowania przy pomocy narzędzi typu 

Content Management Systems – CMS. 
˗ Podstawowe zasady budowy stron internetowych przy pomocy współczesnych narzędzi programowych i języków 

budowy stron WWW, jak: HTML i CSS. 
˗ Podstawowe informacje na temat sposobów publikowania stron WWW w sieci Internet. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład i laboratorium praktyczne przy komputerach  

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następującą kryteriów: 
(0-50)% - nast.        (70-80)% - db 
(50-60)% - dst        (80-90)% - db plus 
(60-70)% - dst plus        (90-100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładów 
 

 
Literatura :  

˗ ABC Internetu. Wydanie VII, Krzysztof Pikoń, Helion 2011 
˗ Tworzenie stron WWW. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II, Aleksandra Tomaszewska, Helion 2011 
˗ ABC języka HTML i XHTML. Wydanie II, Maria Sokół, Helion 2012 
˗ CMS. Praktyczne projekty, Waldemar Howil, Helion 2007 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: INFORMATYZACJA W ADMINISTRACJI 
Kod 

 przedmiotu: Ap-E-05 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) - 9 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Pryputniewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach wykładu i zajęć praktycznych student pozna zagadnienia prawne i organizacyjne związane z coraz szerszym 
wprowadzaniem informatyzacji do działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 
Celem kształcenia jest: 
Ukazanie konieczności informatyzacji administracji i złożoności związanych z tym działań prawnych, organizacyjnych i 
technicznych. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów użytkowych. Podstawy biurowości i 
korespondencji. Kodeks postępowania administracyjnego. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę o zmianach wprowadzanych w prawie w 
związku ze stosowaniem nowych technologii 
informacyjnych 

egzamin 
K_W03, K_W09 

K_W25 

Umiejętności 

U01 
potrafi zastąpić tradycyjne  posługiwanie się 
dokumentami papierowymi postępowaniem, 
korzystającym z dokumentu elektronicznego 

prace kontrolne 
K_U10 
K_U25 

Kompetencje społeczne  

K01 
rozumie potrzebę ciągłego uczenia się  prace kontrolne 

K_K01 

K02 
potrafi współpracować z osobami odpowiedzialnymi 
za informatyzację w urzędach 

prace kontrolne 
K_K02 

 
 
Treści kształcenia: 
- Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. 
- Podmioty publiczne zobowiązane do informatyzacji. 
- Prawo a informatyzacja administracji publicznej. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. 
- Wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych używanych do zadań publicznych. 
- Elektroniczny obieg dokumentów. Elektroniczne skrzynki podawcze. Rejestracja obiegu dokumentów. 
- Wzorce dokumentów elektronicznych. 
- Możliwe i dostępne usługi. Znaczenie katalogu usług. Uprawnienia do wystawiania usług na  Elektronicznej Platformie 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 
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- Elektroniczny obieg dokumentów a Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komunikacja drogą elektroniczną. Wgląd w 
akta sprawy. Forma dokumentu elektronicznego a forma papierowa. 
-  Komunikacja elektroniczna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
-  Aspekty organizacyjne. Konieczność reorganizacji procesów i procedur. 
-  Aspekty technologiczne dotyczące dostępności i wykorzystania technologii informacyjnych. 
W ramach zajęć praktycznych ćwiczone będą sposoby i możliwości zastępowania w różnych postępowaniach dokumentów 
papierowych dokumentami elektronicznymi. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykłady w formie przekazu, ćwiczenia praktyczne przy komputerze. 
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następującą kryteriów: 
(0-50)% - nast.        (70-80)% - db 
(50-60)% - dst        (80-90)% - db plus 
(60-70)% - dst plus        (90-100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu końcowego  (60%), indywidualnych prac kontrolnych (40%). 

 
 
Literatura :  

1. Janowski J., Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego 
przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Difin, Warszawa 2009 

2. Wiewiórowski W. R., Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, 
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008 

3. Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i 
przedsiębiorców, Warszawa 2009 

4. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
 
 Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Kod 

 przedmiotu: Ap-E-07 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Krzysztof Scheuring 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Wykład obejmuje omówienie: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie (tekst jedn. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn 
zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z danych osobowych dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z 
dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.). Ponadto z 
wykorzystaniem orzecznictwa prezentowane są praktyczne problemy wykładni i stosowania prawa. Znajomość prawnych 
podstaw ochrony danych jest niezbędna zwłaszcza dla zatrudnionych w zawodach zaufania publicznego i w administracji, 
zwłaszcza tych, które świadczą usługi o charakterze informatycznym.  
 

Celem kształcenia jest: 
- zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych;. 
- zapoznanie z podstawowymi instytucjami oraz ich kompetencjami w zakresie związanym ze sferą ochrony danych 
osobowych i informacji niejawnych;, 
- przygotowanie potencjalnych pracowników do wykonywania zadań z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych; 
- przygotowanie potencjalnych przedsiębiorców do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony 
danych osobowych. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
znajomość podstaw prawa 

 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Posiada wiedzę na temat ochrony danych 
osobowych w prawie polskim i unijnym, w tym 
przyjętych w ustawie o ochronie danych osobowych 
definicjach podstawowych pojęć z tej dziedziny. 

 

kolokwium K_W25 

Umiejętności 

U01 
Potrafi samodzielnie interpretować przepisy obu 
ustaw, posiłkując się orzecznictwem TK, sądów 
administracyjnych i powszechnych 

kolokwium K_U05 

Kompetencje społeczne  

K01 
Jest prawidłowo przygotowany do pracy  w grupie, 
złożonej z przedstawicieli różnych dyscyplin 

kolokwium 
K_K02 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgmztsltqmfyc4mryg43dgmbrhaxhmzlsfyytmmzrgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgmztsltqmfyc4mryg43dgmbrhaxhmzlsfyytmmzrgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrguydgojxg4ytm
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naukowych 

 

K02 
Potrafi odpowiednio do zajmowanego stanowiska 
określić priorytety służące realizacji określonego 
przez siebie i innych zadania 

kolokwium 
K_K03 

 
Treści kształcenia: 
- wolności i prawa osobiste w Konstytucji RP; 
- ochrona dóbr osobistych w K.c.; 
- geneza regulacji ochrony danych osobowych; 
- interpretacja podstawowych pojęć dotyczących danych osobowych; 
- organ ochrony danych osobowych; 
- zasady przetwarzania danych osobowych; 
- ochrona i rejestracja zbiorów danych osobowych; 
- podmioty odpowiedzialne za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych; 
- prawa osoby, której dane dotyczą; 
- przepisy karne dla ochrony danych; 
- dostęp do informacji publicznej i BIP; 
- przepisy karne dla ochrony danych; 
- organizacja ochrony informacji niejawnych; 
- podstawy prawne ochrony informacji niejawnych; 
- ochrona danych osobowych w UE - Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD). 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
wykład problemowy, z wykorzystaniem aktów prawnych 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następującą kryteriów: 
(0-50)% - nast.        (70-80)% - db 
(50-60)% - dst        (80-90)% - db plus 
(60-70)% - dst plus        (90-100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę 

 
Literatura :  
 
J.Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Zakamycze 2007 
M. Gajos, S. Zalewski (red.), Ochrona informacji niejawnych i biznesowych, Katowice 2005 - 2007 (t.1-3).  
A. Mednis. Publicznoprawna ochrona informacji a interes publiczny. Wolters Kluwer 2006 
G. Szpor (red.) Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji. Municipium. Warszawa 2009 
T. Szewc. Publicznoprawna ochrona informacji. Wyd. C.H.Beck. Warszawa 2007 
 

Akty prawne: 
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn zm.); 
- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. 2011 Nr 225, poz. 1350); 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); 
- ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) 
 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgmztsltqmfyc4mryg43dgmbrhaxhmzlsfyytmmzrgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrheydinzqgy2tsltqmfyc4mjygazdsnjvg4xhmzlsfyytkmrwg4
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrguydgojxg4ytm
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE 

MULTIMEDIALNE 
Kod 

 przedmiotu: 
Ap-E-08 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 9 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Maria Stańkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami z obszaru multimediów, nowoczesnymi 

narzędziami i technologiami multimedialnymi oraz możliwościami ich wykorzystania w procesach dzielenia się wiedzą w 

instytucjach administracji publicznej. 

Celem kształcenia jest: 
Przedstawienie studentom nowoczesnych narzędzi i technologii multimedialnych oraz sposobów ich wykorzystania w 

praktyce jednostek administracji publicznej. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów użytkowych. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna i rozróżnia podstawowe pojęcia z obszaru 
multimediów; 

Prezentacje 
Prace kontrolne 

K_W03 

W02 
posiada wiedzę na temat nowoczesnych urządzeń 
multimedialnych i oprogramowania; 

Prezentacje 
Prace kontrolne 

K_W03 

Umiejętności 

U01 
potrafi obsługiwać wybrane narzędzia 
multimedialne; 

Prezentacje 
Prace kontrolne 

K_U25 

U02 
potrafi dobrać właściwe technologie multimedialne 
do realizacji określonego zadania; 

Prezentacje 
Prace kontrolne 

K_U25 

U03 
potrafi zaprojektować i wykonać prezentację 
multimedialną oraz odpowiednio opracować jej 
elementy, 

Prezentacje 
Prace kontrolne 

K_U25 

Kompetencje społeczne  

K01 
rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych; 

Prezentacje 
Prace kontrolne 

K_K01 

K03 
ma świadomość roli wpływu systemów 
informacyjnych na efektywne funkcjonowanie 
urzędów; 

Prezentacje 
Prace kontrolne 

K_K07 

K04 

jest przygotowany do pracy w grupach, 
organizacjach i instytucjach realizujących zadania z 
zakresu administracji publicznej; potrafi 
komunikować się z informatykami. 

Prezentacje 
Prace kontrolne 

K_K02 
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Treści kształcenia: 
Definicje podstawowych pojęć z zakresu multimediów. Rola i miejsce multimediów w procesie  uczenia się oraz 

przekazywania wiedzy wewnątrz organizacji i w relacjach z otoczeniem. Przegląd urządzeń i technologii multimedialnych. 

Oprogramowanie do tworzenia prezentacji. Cechy dobrej prezentacji multimedialnej. Projekt i realizacja prezentacji 

multimedialnej. Prezentacja wspomagająca prelekcję oraz prezentacja udostępniana on line. Praca z tekstem. Wstawianie 

tabel i wykresów. Przetwarzanie zdjęć i sekwencji wideo na potrzeby prezentacji.  Nawigacja w prezentacji. Przygotowanie 

pokazu. Tablice interaktywne w procesie dzielenia się wiedzą organizacyjną.  

Metody/techniki dydaktyczne: 
Zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną i funkcjonalnością tablicy interaktywnej oraz ćwiczenia laboratoryjne 

wykorzystujące oprogramowanie do tworzenia prezentacji, przetwarzania obrazów statycznych oraz sekwencji wideo. 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następującą kryteriów: 
(0-50)% - nast.        (70-80)% - db 
(50-60)% - dst        (80-90)% - db plus 
(60-70)% - dst plus        (90-100)% - bdb 
 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie przedmiotu na podstawie opracowanej i przedstawionej przez studentów prezentacji i prac kontrolnych 
 
Literatura :  

˗ Gogołek W., Technologie informacyjne mediów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005. 
˗ Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2006.  
˗ Kiełtyka L. (red. nauk.), Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, Difin, Warszawa 2006. 
˗ Kozielska M. (red.), Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 2010. 
˗ z.nf.pl/img_obserwatorium/raport_www.pdf, Wykorzystanie nowych technologii w szkoleniach, raport z badania, 

listopad 2012, Warszawa. 
˗  

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW 

INFORMATYCZNYCH 
Kod 

 przedmiotu: 
Ap-E-09 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) - 15 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) - 9 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Robert Szulim 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z ogólnie pojętym bezpieczeństwem 
współczesnych systemów informatycznych eksploatowanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach oraz urzędach. Podczas 
zajęć studenci poznają wybrane aspekty prawne związane z funkcjonowaniem różnego rodzaju regulacji administracyjnych i 
norma, jak polityka bezpieczeństwa czy zasady użytkowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie lub urzędzie. 
Omówione zostaną także podstawowe zagadnienia techniczne związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych, 
jak udostępnianie usług i dokumentów w sieciach komputerowych, bezpieczeństwo poczty elektronicznej oraz transakcji 
elektronicznych w sieci Internet. 
 
Celem kształcenia jest: 
Zapoznanie z podstawowymi regułami eksploatacji systemów informatycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
wskazanie potencjalnych źródeł zagrożeń bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych zwłaszcza podczas pracy z 
systemami zintegrowanymi z sieciami komputerowymi w tym z siecią Internet, zaznajomienie z zasadami i normami polityki 
bezpieczeństwa, które są stosowane w przedsiębiorstwach. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów użytkowych. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę o prawie i polityce pracy z 
systemami informatycznymi 

egzamin K_W03, K_W25 

Umiejętności 

U01 
umie użytkować systemy informatyczne z 
poszanowaniem zasad polityki bezpieczeństwa 

egzamin 
prace kontrolne 

K_U10, K_U24, 
K_U25 

Kompetencje społeczne  

K01 
jest przygotowany do pracy w grupach, 
organizacjach i instytucjach korzystających z 
nowoczesnych technik informacyjnych  

egzamin 
prace kontrolne 

K_K02,  

K02 
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 
profesjonalny przy korzystaniu z technik 
informacyjnych  

egzamin 
prace kontrolne 

K_K06 

 
Treści kształcenia: 

 Podstawowe aspekty prawne oraz organizacyjne składające się na politykę bezpieczeństwa stosowaną we 
współczesnych przedsiębiorstwa lub urzędach.  
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 Podstawowe zasady zapewnienia bezpieczeństwa pracy z systemami informatycznymi, jak: dostęp do systemów 
informatycznych, zasady tworzenia kont i haseł dostępu, prawa do obiektów i usług w systemie. 

 Podstawowe zasady zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa danych, jak polityka przechowywania dokumentów 
elektronicznych, tworzenie kopii zapasowych oraz ich zabezpieczania przed nieautoryzowanym dostępem. 

 Podstawowe zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystujących lokalne sieci komputerowe, 
kontrola dostępu do zasobów w sieci, udostępnianie dokumentów i usług sieciowych w bezpieczny sposób. 

 Bezpieczeństwo systemów informatycznych pracujących w sieci Internet, jak strony WWW i poczta elektroniczna. 
Zapewnienie poufności i integralności danych. Uwierzytelnianie sprzętu i użytkowników. Podpis cyfrowy. 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład klasyczny i praktyczne ćwiczenia przy komputerze. 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następującą kryteriów: 
(0-50)% - nast.        (70-80)% - db 
(50-60)% - dst        (80-90)% - db plus 
(60-70)% - dst plus        (90-100)% - bdb 
 
 
Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzamin) - średnia ważona oceny z egzaminu końcowego (60%) i oceny z ćwiczeń (40%). 

 
 
Literatura :  

 Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji, Tadeusz Kifner, Helion 1999 

 Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, Andrzej Białas, WNT 2007 

 Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, Janusz Stokłosa, PWN 2001 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: APLIKACJE INTERNETOWE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-E-10 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 9 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Robert Szulim 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z budową i funkcjonowaniem nowoczesnych 
aplikacji internetowymi, jak: poczta email, portale społecznościowe, aukcyjne i sklepy internetowe. Przedstawione zostaną 
podstawowe elementy budowy tego typu aplikacji informatycznych. Omówione zostaną podstawowe zasady integracji 
systemów baz danych z siecią Internet w postaci stron WWW. Przedstawione będą zadania dostawcy usług Internetowych 
oraz uruchamiania serwisów internetowych w tzw. chmurze 
 
Celem kształcenia jest: 
Rozumienie zasad działania współcześnie użytkowanych aplikacji internetowych. Poznanie  zasad budowy aplikacji 

internetowych w postaci stron WWW współpracujących z bazami danych oraz pozwalających na komunikację 

dwukierunkową z użytkownikiem. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów użytkowych. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma podstawową wiedzę na temat technologii i 
systemów informatycznych; ma wiedzę o 
możliwych zagrożeniach i bezpieczeństwie 
systemów informatycznych;  

prace kontrolne K_W03 

W02 

ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania 
informatyzacji w administracji, oraz w organizacjach 
społecznych i gospodarczych, w szczególności w 
organizacji stanowiska pracy, elektronicznego 
przetwarzania i obiegu dokumentów. 

prace kontrolne K_W10 

Umiejętności 

U01 

potrafi zorganizować stanowisko pracy z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informatycznych: umie obsługiwać podstawowe 
urządzenia multimedialne. 

prace kontrolne 
K_U11, K_U25 

K_U29 

Kompetencje społeczne  

K01 
rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych; 

prace kontrolne K_K01 

K02 

jest przygotowany do pracy w grupach, 
organizacjach i instytucjach realizujących zadania z 
zakresu administracji publicznej; potrafi we 
współpracy z innymi przygotować dokumenty 

prace kontrolne K_K02 
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administracyjne i projekty społeczne, uwzględniając 
wymogi prawne, administracyjne i ekonomiczne; 

K03 

potrafi we współpracy z innymi przygotować 
dokumenty administracyjne i projekty społeczne, 
uwzględniając wymogi prawne, administracyjne i 
ekonomiczne; 

prace kontrolne K_K05 

 
 
Treści kształcenia: 
˗ Podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania wybranych typów aplikacji internetowych. 
˗ Podstawowe informacje na temat integracji portali WWW z systemami baz danych. 
˗ Podstawowe informacje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii Microsoft ASP.NET do budowy portali WWW 

udostępniających użytkownikom możliwość dostępu do baz danych.  
˗ Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa danych w sieci Internet.  
˗ Podstawowe zagadnienia dotyczące uruchamiania portali internetowych w sieci lokalnej i w tzw. chmurze. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład i laboratorium praktyczne przy komputerach  

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następującą kryteriów: 
(0-50)% - nast.        (70-80)% - db 
(50-60)% - dst        (80-90)% - db plus 
(60-70)% - dst plus        (90-100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ocen z wykładu i ćwiczeń 
 
 

Literatura :  
˗ Magia interfejsu. Praktyczne metody projektowania aplikacji internetowych, Robert Hoekman, Helion 2010 
˗ Ponadczasowe strony internetowe, Alexander Dawson, Helion 2012 
˗ Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer, Jacek Matulewski, Sławomir Orłowski, Helion 2007 
˗ ASP.NET w Visual Web Developer 2008. Ćwiczenia, Tomasz Jahołkowski, Jacek Matulewski, Helion 2008 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: OBSŁUGA PROGRAMÓW BIUROWYCH Kod 
 przedmiotu: Ap-E-11 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 18 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr inż. Julian Jakubowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot wprowadza zaawansowane funkcje pakietu MS Office w zakresie biegłej obsługi typowego biura. Wprowadzone 
zostaną elementy automatyzacji wybranych czynności, budowy własnych makrodefinicji i funkcji oraz obsługi baz danych. 
 
Celem kształcenia jest: 
Zdobycie zaawansowanych umiejętności obsługi programów biurowych, w zakresie pozwalającym na ubieganie się o  
uzyskanie certyfikatu  ECDL-a (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) na poziomie advanced. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów użytkowych oraz znajomość 
podstaw funkcjonowania typowego biura w zakresie obsługi administracyjnej. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna zasady uzyskiwania Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych jako sposób na 
podnoszenie własnych kompetencji zawodowych 

kolokwium K_W24 

Umiejętności 

U01 
potrafi obsługiwać zaawansowane opcje programu 
Excel 

egzamin zgodny z 
wymaganiami ECTL 

K_U25 

U03 
potrafi obsługiwać zaawansowane opcje programu 
Access 

egzamin zgodny z 
wymaganiami ECTL 

K_U25 

Kompetencje społeczne  

K01 
rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia 
kompetencji zawodowych oraz wymiany informacji 
w postaci elektronicznej 

aktywność na 
zajęciach 

K_K01 

K02 
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 
profesjonalny 

aktywność na 
zajęciach 

K_K06 

 
Treści kształcenia: 
Excel – zaawansowane operacje na danych, wykorzystanie predefiniowanych funkcji, zagnieżdżanie funkcji. Analizy za 
pomocą sum pośrednich, formuł tablicowych, tabele przestawne i analiza wielowymiarowa. Budowa scenariuszy, inspekcja 
formuł. Makropolecenia i funkcje użytkownika.   
Operacje w arkuszu z wykorzystaniem nazw przypisanych do zakresów komórek, makrodefinicji oraz szablonów. 
Definiowanie kryteriów sprawdzania poprawności danych wprowadzanych do arkusza. Użycie odnośników, import danych do 
arkusza, śledzenia zmian. Porównywanie i scalanie skoroszytów. Zabezpieczanie arkuszy.  
Access – tabele, modyfikacja struktury tabel, zarzadzanie danymi, importowanie i eksportowanie danych. Budowa relacyjnej 
bazy danych za pomocą zaawansowanych funkcji tworzenia tabel i złożonych relacji między tabelami. Projektowanie i 
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wykorzystania kwerend do utworzenia tabel, aktualizacji tabel, usuwanie i dołączanie danych przy użyciu symboli 
wieloznacznych, parametrów i obliczeń. Formanty i podformularze do poprawy funkcjonalności formularzy. Formanty w 
raportach do wykonywania obliczeń oraz tworzenia podraportów do zwiększenia przejrzystości prezentowanych danych. 
Poprawianie produktywności poprzez wykorzystanie makr oraz funkcji importu i in-tegracji danych.  
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Zajęcia praktyczne przy komputerze 
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następującą kryteriów: 
(0-50)% - ndst.       (70-80)% - db 
(50-60)% - dst       (80-90)% - db plus 
(60-70)% - dst plus       (90-100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Ocena z kolokwium 
 
Literatura :  

1. Sikorski W., Podstawy technik informatycznych, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, WN PWN SA, 
2006 

2. Szymala E., Arkusze kalkulacyjne ECDL Advanced. PTI 2007. 
3. Apiecionek Z. Bazy danych ECDL Advanced PTI 2007.  
4.  

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: WYBRANE SYSTEMY I 
Kod 

 przedmiotu: Ap-E-12 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 18 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Monika Kaczurak-Kozak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach przedmiotu przewidziane są zajęcia praktyczne z wybranymi, wykorzystywanymi w urzędach, systemami 
komputerowymi wspomagającymi działania w zakresie  finansowo-podatkowym. 

 
Celem kształcenia jest: 
Przygotowanie do pracy na stanowisku wymagającym  umiejętności obsługi systemów finansowo-podatkowych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów użytkowych. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę na temat różnorodności 
używanych przez administrację systemów 
komputerowych  

prace kontrolne K_W03 

Umiejętności 

U01 
potrafi obsługiwać kilka modułów z zakresu 
finansów i  podatków  

prace kontrolne K_U25, K_U29 

Kompetencje społeczne  

K01 

jest przygotowany do pracy w grupach, 
organizacjach i instytucjach realizujących zadania z 
zakresu administracji publicznej z wykorzystaniem 
elektronicznego przetwarzania danych i obiegu 
dokumentów 

prace kontrolne K_K02 

K02 Jest przygotowany do współpracy z informatykami prace kontrolne K_K02 

 
 

Treści kształcenia: 
- Podstawowe informacje  na temat różnych dostępnych modułów . Moduły występujące w zainstalowanym systemie 
- Szczegółowe zapoznanie się  z wybranymi  modułami   z zakresu finansów i nauka ich obsługi.. 
- Szczegółowe zapoznanie się  z wybranymi  modułami   z zakresu podatków i nauka ich obsługi.. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
Laboratorium praktyczne – praca przy komputerach z zainstalowanym systemem komputerowym przeznaczonym 
do obsługi w urzędach  
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Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następującą kryteriów: 
(0-50)% - nast.        (70-80)% - db 
(50-60)% - dst        (80-90)% - db plus 
(60-70)% - dst plus        (90-100)% - bdb 
 

 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną na podstawie prac  kontrolnych i umiejętności obsługi systemu. 
 

 
Literatura :  
- Instrukcje obsługi omawianych systemów – modułów 
- Materiały pomocnicze przekazywane przez prowadzącego zajęcia praktyczne. 
 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: WYBRANE SYSTEMY II 
Kod 

 przedmiotu: Ap-E-13 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 18 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr inż. Julian Jakubowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach przedmiotu przewidziane są zajęcia praktyczne z wybranymi, wykorzystywanymi w urzędach, systemami 
komputerowymi wspomagającymi obsługę klientów.  

 
Celem kształcenia jest: 
Przygotowanie do pracy na stanowisku wymagającym  umiejętności obsługi klientów, przykładowo w zakresie wydawania 
dowodów osobistych, wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, wydawanie różnych innych decyzji i zaświadczeń. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów użytkowych. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę na temat różnorodności 
używanych przez administrację systemów 
komputerowych 

prace kontrolne K_W03 

Umiejętności 

U01 
potrafi obsługiwać kilka modułów z zakresu obsługi  
klientów 

prace kontrolne K_U25, K_U29 

Kompetencje społeczne  

K01 

jest przygotowany do pracy w grupach, 
organizacjach i instytucjach realizujących zadania z 
zakresu administracji publicznej z wykorzystaniem 
elektronicznego przetwarzania danych i obiegu 
dokumentów 

prace kontrolne K_K02 

K02 jest przygotowany do współpracy z informatykami prace kontrolne K_K02 

 
 

Treści kształcenia: 
- Podstawowe informacje  na temat modułowej budowy systemów. 
- Szczegółowe poznanie wybranych  modułów   wspomagających użytkownika w zakresie wydawania decyzji i 
   przygotowania zaświadczeń. 
- Szczegółowe poznanie wybranych modułów wspomagających użytkownika przy wydawaniu dowodów osobistych,  
   dowodów rejestracyjnych, praw jazdy itp. 
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Metody/techniki dydaktyczne: 
Laboratorium praktyczne – praca przy komputerach z zainstalowanym systemem komputerowym przeznaczonym 
do obsługi w urzędach  

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następującą kryteriów: 
(0-50)% - nast.        (70-80)% - db 
(50-60)% - dst        (80-90)% - db plus 
(60-70)% - dst plus        (90-100)% - bdb 

 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną na podstawie prac  kontrolnych i umiejętności obsługi systemu. 

 
Literatura :  
- Instrukcje obsługi omawianych systemów – modułów 
- Materiały pomocnicze przekazywane przez prowadzącego zajęcia praktyczne. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


