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INFORMACJA 

o studiach stacjonarnych  

na kierunku „Informatyka” – licencjacka/uniwersytecka 

 

1. WSIZ może prowadzić licencjackie/uniwersyteckie studia stacjonarne (dawnej 

nazywane dziennymi) oraz niestacjonarne (dawniej nazywane zaocznymi).  

2. Studia stacjonarne, mogą być prowadzone  na kierunku „Informatyka” – jako : 

1) Inżynierskie, (techniczne); 

2) Licencjackie, (uniwersyteckie). 

3. Rok akademicki (obejmujący licencjackie/uniwersyteckie studia stacjonarne oraz 

niestacjonarne) składa się z dwóch semestrów (od października oraz od marca). 

4. Semestr jest dzielony na połowy (po 7-dem tygodni), po których następuje sesja 

zaliczeniowa (trwająca 2-a tygodnie). W trakcie sesji studenci zaliczają połowę (tzn. 

6-ść) przedmiotów z semestru. 

5. Na licencjackich/uniwersyteckich studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, rok 

akademicki zawiera wakacje : 

a) Zimowe (2 tygodnie : grudzień/styczeń), 

b) Wiosenne (2 tygodnie : kwiecień/ maj), 

c) Letnie (9 tygodni : lipiec/sierpień), 

Szczegółowa organizacja roku akademickiego jest podawana we wrześniu.   

6. Studia stacjonarne (inżynierskie oraz licencjackie) są prowadzone przez 2-y dni w 

tygodniu, przez 12 godzin dydaktycznych (po 45 minut). 

1) Dni tygodnia wybierają studenci (preferowane dni : piątek/sobota), 

2) Zajęcia mogą być prowadzone (bez niedziel) : 

a) W piątki - w godzinach : od 16.00 do 19.15; 

b) W soboty – w godzinach : od 8.15 do 15.00. 

7. Stacjonarne studia „licencjackie/uniwersyteckie” trwają 6-ść semestrów. Absolwent 

studiów „licencjackich/uniwersyteckich” uzyskuje dyplom „Licencjata Informatyki”.  

8. Program studiów „licencjackich/uniwersyteckich” obejmuje : 

1) Nabywanie umiejętności posługiwania się aplikacjami typu : 

a) CAD – Computer Aided Designe (np. grafiki komputerowej, itp.); 

b) CAM – Computer Aided Manufacturig (np. symulatory komputerowe, itp.); 

c) CMS – Content Management Systems (np. Joomla, itp.). 

2) Prace dyplomowe na specjalności “Informatyka Stosowana”, (z grafiki 

komputerowej, informatyki w zarządzaniu, itp.). 

9. Specjalizacja na studiach „licencjackich/uniwersyteckich” następuje po 4-tym 

semestrze i trwa przez dwa semestry (tzn. 5-ty oraz 6-sty semestr). 

10. Warunki finansowe (stypendia oraz czesne) na studiach stacjonarnych oraz 

niestacjonarnych - są jednakowe (miesięczne czesne wynosi 500PLN). 

11. Warunki rekrutacji na studia inżynierskie/techniczne lub licencjackie/uniwersyteckie - 

stacjonarne oraz niestacjonarne – są jednakowe. 

12. Dyplomy po studiach inżynierskich/technicznych lub licencjackich/uniwersyteckich -  

stacjonarnych oraz niestacjonarnych – są jednakowe. 

13. Sprawy nie ujęte w niniejszej INFORMACJI rozpatruje Dziekan. 
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Prof. zw., Dr hab. inż. Elżbieta Marecka 

 

Bielsko-Biała, dnia 15 czerwca 2015r. 


