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CEL KSZTAŁCENIA
Student  włada  funkcjami  programu  MS  WORD,  przekraczając  doraźne  intuicje  do  poziomu  nie  powodowania  problemów  sobie,  bądź
profesjonalistom.  Student  rozumie  tymczasowość,  doraźność  i  bardzo  często  niekompletność  rozwiązań  problemów  powodowanych  przez
używanie  komputera.  Student  zdaje  sobie  sprawę  z  niekompletności  wiedzy  zbieranej  w  Internecie  i  potrzeby  krytycznego  podejścia  do  niej.
Wyraźnie  widzi  zmiany  zachodzące  na  poziomie  technologicznym.  Rozumie  istniejące  zagrożenia,  identyfikuje  szanse,zdaje  sobie  sprawę  z
ograniczeń w sensie kierunków rozwoju i powstawania nowych zagrożeń, wpływu na zdrowie użytkownika. Student umie zarządzać, odnajdywać,
przetwarzać, tworzyć większe ilości plików komputerowych.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H1A_W02+, H1A_W08++, H1A_U02+, H1A_U07+, H1A_K01+, H1A_K02+, H1A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K1_W18+, K1_W19++, K1_U01+, K1_U20+, K1_K01+, K1_K05+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Zna i wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze pod kątem wiedzy filozoficznej i pokrewnej. (K1_W18, K1_W19)
W2 - Zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej. (K1_W19)
Umiejętności
U1  -  wyszukuje,  analizuje,  ocenia,  selekcjonuje  i  wykorzystuje  informacje  ze  źródeł  pisanych  i  elektronicznych  samodzielnie  zdobywa  wiedzę
(K1_U01)
U2 - rozumie relatywność postrzegania i oceny zjawisk społecznych w zależności od odmiennych kultur i środowisk (K1_U20)
Kompetencje społeczne
K1 - stara się efektywnie organizować własną pracę i krytycznie ocenia jej postęp (K1_K05)
K2 - zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K1_K01)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Alan Simpson, 2003r., "Windows XP PL. Biblia", wyd. Helion, 2) P. K. McBride , 2002r., "Office XP to proste", wyd. Read Me, 3) Tor Andrzej,
2008r., "Word 2003 edycja tekstu", wyd. Tortech, 4) Curtis Frye, Kristen Crupi, 2001r., "Windows XP PL Krok po kroku", wyd. Perspection, Inc.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Podręcznik  firmy  Microsoft,  "http://office.microsoft.com/pl-pl/word-help/interakcyjnie-podrecznik-polecen-programu-word-w-wersjach-od-2003-
do-2007-HA010074432.aspx?pid=CH100487431045", 2) CHIP, "roczniki 2011, 2010", 3) PC World Komputer , "roczniki 2011, 2010", 4) Aplikacje
Office Web Apps , "http://office.microsoft.com/pl-pl/web-apps/", 5) Aplikacje online , "http://docs.google.com".

Przedmiot/moduł:
PODSTAWY INFORMATYKI
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08134-10-O
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wszystkie specjalności
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: I/1

Rodzaje zajęć: ćwiczenia komputerowe
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe - Ćwiczenia praktyczne na 
komputerach. Zbieranie informacji w Internecie. (W1, 
W2, U1, U2, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium praktyczne 1 - Zdobycie pozytywnych 
ocen ze wszystkich kolokwiów, zwykle trzech w 
czasie zajęć. (W1, W2, U1, U2, K1)
Praca kontrolna 1 - Zdobycie trzech plusów w czasie 
trwania zajęć za np. wzięcie udziału w omawianiu 
tematu referatów, znalezieniu informacji kluczowej dla 
przebiegu, bądź zrozumienia zajęć. (W1, U1, U2, K1, 
K2)
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: 
Wymagania wstępne: 

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Ośrodek Informatyczny
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 133(A1), 134(A2), 135
(A3, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-85
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
mgr Jerzy Mirosław Socki
e-mail: jerzy.socki@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
mgr Jerzy Mirosław Socki
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

PODSTAWY INFORMATYKI
ECTS: 2 BASIS OF INFORMATIC

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Konsultacje 10,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

40,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Przygotowanie do kolokwiów 6,0 godz.

- Przygotowanie do zajęć 15,0 godz.

21,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 61,0 godz.

liczba punktów ECTS = 61,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 2,03 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,31 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,69 punktów ECTS.


