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Cele przedmiotu:
Celem jest przekazanie wiedzy w zakresie zasad projektowania i prezentacji informacji w postaci tradycyjnej i
elektronicznej; wyrobienie umiejętności korzystania z narzędzi do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy obsługi systemu operacyjnego, potrafi w podstawowym zakresie korzystać z narzędzi pakietu
biurowego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna formy i sposoby prezentacji informacji w postaci
tradycyjnej i elektronicznej. K_W101 EP1

umiejętności

Potrafi interesująco wygłosić prezentację oraz potrafi
utworzyć kompletna prezentację elektroniczną w
programie prezentacyjnym.

K_U06
K_U161 EP2

kompetencje społeczne
Jest gotów do przeprowadzenia analizy dostępnych
informacji na potrzeby prezentacji. K_K011 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: technologie multimedialne

Forma zajęć: konwersatorium

21. Wprowadzenie do systemów multimedialnych. 5 0

42. Charakterystyka obrazu, dźwięku i animacji. 5 0

23. Projektowanie wykorzystania technik multimedialnych. 5 0

24. Typy grafik komputerowych. 5 0

45. Obszary wykorzystania technologii multimedialnych. 5 0

46. Jak przygotowac i wygłosic prezentacje multimedialna. 5 0

27. Identyfikacja problemów do rozwiązania w obszarze technologii multimedialnych. 5 0

48. Omawianie zawartości i formy prezentacji z wybranego obszaru. 5 0
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69. Przedstawianie prezentacji multimedialnych. 5 0

Case study, Prezentacje multimedialne, Materiały audiowizualne.Metody kształcenia

B. Gregor, D. Kaczorowska-Spychalska (2020): Technologie cyfrowe w biznesie. Przedsiebiorstwa 4.0 a sztuczna
inteligencja,, PWN,, Warszawa

Literatura podstawowa

Bednarek J. (2018): Multimedia w kształceniu,, PWN,, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Realizacja zadań cząstkowych, wykonanie i wygłoszenie prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana jako średnia arytmetyczna uzyskanych ocen cząstkowych i oceny prezentacji.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 technologie multimedialne Arytmetyczna

5 technologie multimedialne [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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