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INFORMACJA 

o studiach stacjonarnych 

na kierunku „Informatyka” – inżynierska/techniczna 

 

1. WSIZ prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” : stacjonarne 

(dawniej 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 studia stacjonarne oraz niestacjonarne) składa się z 

dwóch semestrów (Zimowy - od października oraz Letni - 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. Każdy przedmiot można zaliczać przed sesją. 

5. W każdym semestrze są prowadzone po dwa moduły/przedmioty edukacyjne : 

1) Kierunku „Informatyka; 

2) Specjalności „Systemy Informatyczne”; 

3) Specjalizacji – wybieranej przez studentów. 

Student ma prawo wybrać co najmniej 30% modułów/przedmiotów edukacyjnych. 

6. Na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, rok akademicki zawiera wakacje : 

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

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

c) Letnie (10 tygodni : lipiec/sierpień/wrzesień), 

Szczegółowa organizacja nowego roku akademickiego jest podawana we wrześniu.   

7. Studia stacjonarne (inżynierskie/techniczne) są prowadzone przez 3-y dni w tygodniu, 

po 8-em godzin dydaktycznych (po 45 minut). 

1) Dni tygodnia (od poniedziałku do piątku – wybierają studenci), 

2) W ciągu dnia, zajęcia są prowadzone od godziny 8.15 do godziny 15.00. 

8. Stacjonarne studia „inżynierskie/techniczne” mogą być prowadzone w Systemie 

Grupowym lub w Systemie Indywidualnym. Grupa studencka powinna liczyć co 

najmniej 20 osób. 

9. Stacjonarne studia „inżynierskie/techniczne” trwają 7-dem semestrów. Absolwent 

studiów „inżynierskich/technicznych” uzyskuje dyplom „Inżyniera Informatyki”. 

10. Program stacjonarnych studiów inżynierskich/technicznych obejmuje : 

1) Ponad 50% przedmiotów o charakterze inżynierskim, (w tym programowanie 

komputerów, telefonów komórkowych, Internetu oraz mikrokontrolerów); 

2) Prace dyplomowe na specjalności „Systemy Informatyczne”, które zawierają : 

a) Aplikację informatyczną, z kodem źródłowym; 

b) Prototyp urządzenia inteligentnego (z mikrokontrolerem). 

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

niestacjonarnych - są jednakowe. Czesne miesięczne wynosi 500PLN. 

12. Warunki rekrutacji na studia inżynierskie/techniczne - stacjonarne lub niestacjonarne – 

są jednakowe. 

13. Dyplomy WSIZ po studiach inżynierskich/technicznych - stacjonarnych oraz 

niestacjonarnych - są jednakowe. 

14. Sprawy nie ujęte w niniejszej INFORMACJI rozpatruje Dziekan. 
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