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Efekty ksz informatyka stosowana 

 

  
studia I stopnia 

 
studia stacjonarne i niestacjonarne 

Przyporz  
; nauki techniczne 

dziedziny nauki: nauki rolnicze (60%); nauki techniczne (40%) 
dyscypliny naukowej: informatyka 

nta:  

charakterystykom drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poziomu 6 w zakresie 
 ( tra Nauki 

i w sprawie charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

 poziomy 6-8, Dz. U., 
poz. 1594) 

Symbol  
 WIEDZA 

INF1A_W011 
znych 

INF1A_W021 
 

INF1A_W031 
 

z prowadzenie  

INF1A_W041 
 

INF1A_W051 
nych 

 

INF1A_W061* i sterowania w nicznej 
 

INF1A_W071* 
komputerowego wspomagania 

INF1A_W081* 

n i 
 

 
technicznego 

INF1A_W091* 
i logii produkcji stosowanych w agrotechnice 



INF1A_W101* z 

INF1A_W112* 
ma po

wbudowanych oraz infrastruktury i sieci komputerowych 

INF1A_W122* 
i 

 

INF1A_W132* 
wykorzystania w tym zakresie metod grafiki komputerowej 

INF1A_W142* 
implementacji i optymalizacji 

INF1A_W152* 
wych metod gromadzenia,  

 

INF1A_W162*  projektowanie 
i  

INF1A_W172* 
projektowania i implementacji aplikacji komputerowych i mobilnych 

INF1A_W182* 
owy aplikacji internetowych 

z  animacji komputerowej 

INF1A_W1912* jak: sztuczne sieci neuronowe oraz systemy ekspertowe, potrafi je 
  

INF1A_W2012* 
 technologii 

komputerowego przetwarzani
z  

INF1A_W2112* 
 

INF1A_W221* nej w d
 

INF1A_W231* 
 

 

INF1A_U011 

p

z  

INF1A_U021 
wykorzystuje metody matematyczno-statystyczne, eksperymentalne 
i  
w procesach technologicznych 

INF1A_U031  
rolniczego 



INF1A_U041

 
 

INF1A_U051* 
 

INF1A_U061* 

 
 opt

z 
 

INF1A_U071* 
 

 

INF1A_U082* 
robocze do przeprowadzenia zaplanowanego eksperymentu z 

 

INF1A_U092* 
 

INF1A_U102* 
 

 
infrastruktury informatycznej 

INF1A_U112* 

proces ich przetwarzania i analizy 

INF1A_U122* informat
 

INF1A_U132* 
skich 

z metod matematycznych i statystycznych oraz metod 
 

INF1A_U1412* 
i -
z 
metody 

INF1A_U1512* 
informatyki 

INF1A_U161* 
 zakresu studiowanego obszaru 

INF1A_U171* z  
i  informatyki 

 

INF1A_K01 
 



INF1A_K02 
rozum

INF1A_K03  na stanowisku pracy, ograniczenia ryzyka, zasad 
 

INF1A_K04 
naturalne 

INF1A_K05 
wykazu

 

INF1A_K06 i/lub ego 
 

INF1A_K07 
 

w procesach podejmowania decyzji  

INF1A_K08 
 norm 

i  

INF1A_K09  zakresu podejmowanych 
 

 
1Kierunkowe efekty kszt . 
2 . 
* kom
w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (  

i  w sprawie 
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych 
 poziomy 6-8, Tabela III; Dz. U. poz. 1594) 
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informatyka stosowana 

 

  
P studia II stopnia 

 
studia stacjonarne i niestacjonarne 

 
; nauki techniczne 

dziedziny nauki: nauki rolnicze (60%); nauki techniczne (40%) 
dyscypliny naukowej: informatyka 

magister  

charakterystykom drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poziomu 7 w zakresie 
 (

i w sprawie charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

 poziomy 6-8, Dz. U., 
poz. 1594) 

Symbol  
 WIEDZA 

INF2A_W011 
 

INF2A_W021* 
kresu ekonomicznych, prawnych 

i 
 

INF2A_W031* 
 

INF2A_W041* 
 

INF2A_W051 
 

INF2A_W061 
 

INF2A_W072* obilnych 
 

INF2A_W081* 
rolniczej 

INF2A_W091* 
zakresu technik pozyskiwania, przetwarzania 

i  

INF2A_W102* 
zna nowoczesne, zaawansowane techniki programowania wykorzystywane 
w systemach komputerowego wspomagania projektowania 



INF2A_W112* 
w

INF2A_W122* 
przetwarzania i analizy ob  

INF2A_W132* 
sieciowych 

 

INF2A_U011 
wiadczalne do 

 

INF2A_U021* 
i  

INF2A_U031* 
i  

INF2A_U041* 
konstrukcji mechatronicznych  

INF2A_U051 
opracowu

mach technicznych stosowanych 
w produkcji rolniczej 

INF2A_U061 
 

 

INF2A_U072* 
 

INF2A_U082* 
stosuje nowoczesne techniki Internetu Rzeczy w celu gromadzenia, 
przetwarzania lub wymia nictwem sieci komputerowej 

INF2A_U092* 
podejmowania decyzji 

INF2A_U101* 
wytwarza systemy informatycz
i  

 

INF2A_U111* 
 

INF2A_U122* 
rzenia, 

 

INF2A_U132* 
organizacji 

INF2A_U141* 
stosuje metody sztucznej inteligencji w tym sztucznych sieci neuronowych 

ych wysokim ryzykiem 
i  

INF2A_U151* 
stosuje nowoczesne, neuronowe metody analizy obrazu w celu 

 

INF2A_U162* 
 

INF2A_U1712* 
 

KOMPETENC  



INF2A_K01
 

INF2A_K02  w zakresie nowoczesnych technologii 
 

INF2A_K03 

 

INF2A_K04 
w  

INF2A_K05 
 

INF2A_K06 
 

INF2A_K07 
 

 

1 jnych. 
2 . 
*

w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (  
i Sz  w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych 
 poziomy 6-8, Tabela III; Dz. U. poz. 1594) 


