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Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Ćw. laboratoryjne
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Ćw. laboratoryjne: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

3
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
Liczba punktów ECTS: 2
Łączna liczba godzin: 35
- udział w ćwiczeniach: 30
- udział w egzaminie/zaliczeniu: 5
- udział w konsultacjach: 10

Praca własna studenta
Liczba punktów ECTS: 1
Łączna liczba godzin: 30
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia: 20
- zajęcia o charakterze praktycznym: 10

Cykl dydaktyczny

2015/2016 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

- rozwiązywanie zadań tematycznych związanych z
podstawowym oprogramowaniem wykorzystywanym
w oceanografii

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Podstawowe kryteria oceny

Zgodnie z regulaminem studiów czyli uzyskanie powyżej 50% punktów, wg
następującej skali:
0-50% - ndst
>50-60% - dst
>60 – 70% - dst+
>70 – 80% - db
>80-90% - db+
>90-100 – bdb

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
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• Uczestnicy kursu zdobywają w trakcie kolokwium punkty, a ostateczne zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie sumy zgromadzonych punktów.
• Procent wykonania ćwiczeń w ramach kolokwium.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji opisanych w treściach programowych, niezbędnych w dalszym
procesie kształcenia na kierunku

Treści programowe

Systemy operacyjne, podstawowe operacje na plikach i katalogach
Microsoft Word – zasady redagowania tekstu, funkcje MSWord
Bazy danych
Microsoft Excel –funkcje MSExcel
Surfer
Elementy grafiki komputerowej
Microsoft Power Point

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
B. Literatura uzupełniająca:
B.1. E. Gurbiel i inni, Technologia informacyjna

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

[Kod efektu kształcenia dla modułu, odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku (stopień realizacji)] Opis efektu
kształcenia; sposób weryfikacji

Wiedza

[W_3, K_W13+++] Zna i potrafi dokonać wyboru odpowiednich narzędzi
informatycznych w celu tworzenia i korzystania ze zbiorów danych oraz
interpretacji podstawowych formuł matematycznych, a także dokonywania
obliczeń do opisu zjawisk zachodzących w środowisku morskim (B.1-B.7);
kolokwia pisemne

1.

Umiejętności

[U_2, K_U04+++] Korzysta z dostępnych źródeł informacji, w tym  z technologii
informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu;  kolokwia pisemne / prace
wykonywane podczas ćwiczeń

1.

U_5, K_U11+++] Potrafi samodzielnie korzystać z pakietów oprogramowania
użytkowego wykorzystywanych w oceanografii;  kolokwia pisemne / prace
wykonywane podczas ćwiczeń

2.

Kompetencje społeczne (postawy)

[K_6, K_K06++] Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych
stawianych przez przełożonego; wykazuje aktywność i odznacza się
wytrwałością oraz terminowością w realizacji indywidualnych i zespołowych
działań;  obserwowanie pracy na zajęciach

1.

Kontakt

a.dudkowska@ug.edu.pl
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