
 
 
 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 
 

Nazwa i kod przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne (A11_TIK) 

Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

 

Semestr i rok akademicki Pierwszy 2019/2020 

Formy zajęć (wykład, ćwiczenia, 
seminarium) 

Wykład 

Tryb (stacjonarne/niestacjonarne)  
stopień (pierwszy/drugi) 
semestr  
liczba pkt. ECTS 

Tryb: stacjonarne/niestacjonarne 
Stopień studiów: pierwszy 
Semestr studiów: pierwszy 
Liczba pkt. ECTS: 3 

Kierownik przedmiotu: dr inż. Urbaniak Krzysztof 

Prowadzący zajęcia: dr inż. Urbaniak Krzysztof 

 
 

Wymagania wstępne i dodatkowe  

Przedmiot wymaga podstawowej znajomości terminologii związanej z 
funkcjonowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
bezpieczeństwa w obszarze wykorzystania systemów 
teleinformatycznych i funkcjonowania sieci teleinformatycznych (wiedza 
ogólna).  
Zalecana podstawowa znajomość obsługi sprzętu informatycznego i 
bezpiecznej konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Znajomość 
zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych. Umiejętność 
wykorzystywania źródeł aktów prawnych (SIP, Internet, Dz.U). 

Wymagania dotyczące uczestnictwa   

Limit liczby studentów: brak ograniczeń. 
Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.  
Zalecana aktywność w postaci dyskusji i pytań. 
Obowiązek wyciszenia lub wyłączenia urządzeń mogących negatywnie 
wpływać na jakość wykładu. 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Egzamin w formie pisemnej. Pytania otwarte.  
Każdy student ma prawo przystąpienia do wyznaczonego terminu 
zerowego.  
Każdy student ma prawo przystąpić do 2 terminów w sesji 
egzaminacyjnej właściwej i min. 2 w sesji poprawkowej. Podczas 
egzaminu możliwy podział na 2 grupy studentów. Przygotowane przez 
prowadzącego kartki z pytaniami.  
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest prawidłowa odpowiedź 
(opracowanie) na min. 50% pytań z uwzględnieniem i oceną poziomu 
poznania i zrozumienia tematyki. 
W uzasadnionych indywidualnych przypadkach student może przystąpić 
do zaliczenia w innym niż powyższe terminie. 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Oceny zaliczające:  
3, 3.5 – zna i rozumie podstawowe pojęcia (w tym prawne), 
terminologię, topologie i zasady komunikacji.  
4.0 – ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę nt. 
zagadnień omawianych na wykładach.  
4.5, 5 – ma pogłębioną wiedzę w zakresie tematyki  

Zasady powtarzania przedmiotu z 
powodu niezadowalających wyników w 
nauce poszczególnych typów zajęć 
realizowanych w ramach przedmiotu  

W przypadku niezaliczenia  przedmiotu student powtarza przedmiot w 
całości.  



Informacje dodatkowe 

Student może rejestrować dźwięk i obraz w trakcie zajęć. Na 
rejestrowanie dźwięku i obrazu wymagana jest zgoda prowadzącego 
zajęcia.  
Zarejestrowane materiały nie mogą być udostępniane publicznie  
Opis przedmiotu na stronie Uczelni: https://ects.coi.pw.edu.pl/ Terminy i 
miejsca konsultacji na stronie Wydziału: 
http://www.ans.pw.edu.pl/konsultacje.php   
W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje 
prowadzący przedmiot zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice 
Warszawskiej. 

 
 
 
 
 


