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Pieczęć jednostki organizacyjnej uczelni

Katowice, 17.02.2021

KARTA PRZEBIEGU STUDIÓW
UNIWERSYTET ŚLĄSKI

INFORMACJE O STUDENCIE
Nazwisko: Forlicz
Imię (imiona): Olga
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): 04.03.1982
Numer albumu: 329491

INFORMACJE O STUDIACH
Program studiów: Architektura informacji - stacjonarne I stopnia
Kierunek studiów: architektura informacji
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Data rozpoczęcia studiów: 01.10.2018
Data przyjęcia na program: 01.10.2018

INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH
Przedmioty wg cykli dydaktycznych Zajęcia/godziny Ocena ECTS

rozliczenie roczne 2018/2019
(US-BHP-R) Szkolenie BHP - wersja rozszerzona kurse  [Zal] 

semestr zimowy 2018/2019
(02-AI-S1-EWI01) Efektywne wyszukiwanie informacji c 30  [5]   3 
(02-AI-S1-EP01) Elementy psychologii c 30  [5]   3 
(02-AI-S1-ES01) Elementy statystyki c 30  [5]   3 
(31-ST-L30-ANG-C1.1) Język angielski - poziom zaawansowany lekt 30  [5]   2 
(02-AI-S1-KI01) Komunikacja interpersonalna w 15 / c 30  5 [5/5]   4 
(02-AI-S1-NOI01) Nauka o informacji w 15  [5]   2 
(32-NORDIC) Nordic Walking c 30  [Zal] 
(02-AI-S1-OIS01) Ocena i selekcja informacji c 30  [5]   3 
(02-AI-S1-PPD01) Przetwarzanie i prezentacja danych c 30  [5]   3 
(02-AI-S1-TUZ01) Techniki uczenia się i zapamiętywania c 15  [5]   2 
(02-AI-S1-TAI01) Teoria architektury informacji w 15  [5]   2 
(02-AI-S1-ZI01) Źródła informacji c 30  [5]   3 

semestr letni 2018/2019
(02-AI-S1-AWI02) Analiza i wizualizacja informacji c 30  [5]   3 
(02-AI-S1-DZI02) Digitalizacja zasobów informacyjnych c 30  [5]   3 
(02-AI-S1-EM02) Elementy medioznawstwa w 15  [5]   1 
(02-AI-S1-ET02) Estetyka w 15  [5]   2 
(02-AI-S1-EI02) Etyka informacji w 15  [4,5]   1 
(02-AI-S1-IB02) Infobrokerstwo c 15  [5]   2 
(02-AI-S1-INZ02) Informatyczne narzędzia zarządzania informacją własną c 15  [5]   2 
(31-ST-L30-ANG-C1.2) Język angielski - poziom zaawansowany lekt 30  [5]   2 
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Przedmioty wg cykli dydaktycznych Zajęcia/godziny Ocena ECTS

semestr letni 2018/2019

(32-NORDIC) Nordic Walking c 30  [Zal] 
(02-AI-S1-OWI02) Ochrona własności intelektualnej w 15  [5]   2 
(02-AI-S1-PL02) Podstawy logiki c 15  [5]   2 
(02-AI-S1-RTC02) Recepcja treści cyfrowych w 15 / c 30  5 [5/5]   4 
(02-AI-S1-UI02) Użytkownicy informacji c 30  [5]   3 
(02-AI-S1-WRT02) Warsztaty redagowania tekstu c 30  [5]   3 

semestr zimowy 2019/2020
(02-AI-S1-AP03) Architektura publikacji c 30  [5]   3 
(02-AI-S1-CK03) Cyberkultura w 30  [4,5]   2 
(02-AI-S1-CDK03) Cyfrowe dziedzictwo kulturowe c 30  [5]   3 
(02-AI-S1-ES03) E-społeczeństwo w 15  [5]   1 
(02-AI-S1-FC03) Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu w 15 / c 30  [5/ ]   3 
(31-ST-L30-ANG-C1.3) Język angielski - poziom zaawansowany lekt 30  [4,5]   2 
(02-AI-S1-KwI03) Komunikacja w Internecie c 30  [4]   3 
(02-AI-S1-MD03) Metadane c 15  [5]   1 
(02-AI-S1-OZN03) Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne c 30  [5]   3 
(02-AI-S1-PZ03) Podstawy zarządzania w 15 / c 15  [4,5/ ]   2 
(02-AI-S1-SOW03) Systemy organizacji wiedzy w 15 / c 30  [5/ ]   3 
(02-AI-S1-TKW03) Teoria komunikacji wizualnej w 15  [5]   2 
(02-AI-S1-WWW03) Tworzenie stron WWW c 30  [5]   2 

semestr letni 2019/2020
(02-AI-S1-AIT04) Angielski w IT c 30  [5]   2 
(02-AI-S1-API04) Architektura przestrzeni informacyjnych c 30  [5]   3 
(02-AI-S1-BI04) Bezpieczeństwo informacji c 30  [4]   3 
(02-AI-S1-IIS04) Intelligent information system c 15  [4,5]   2 
(31-ST-L30-ANG-C1.4E) Język angielski - poziom zaawansowany lekt 30  5 [5; 4,5]   2 
(02-AI-S1-MRP04) Metody kreatywnego rozwiązywania problemów c 15  [5]   2 
(02-AI-S1-PG04) Podstawy projektowania graficznego c 30  [5]   2 
(02-AI-S1-BD04) Projektowanie i tworzenie baz danych c 30  [5]   2 
(02-AI-S1-PW04) Projektowanie wizualne c 15  [5]   2 
(02-AI-S1-IG04) Systemy kierowania informacją globalną c 15  [5]   2 
(02-AI-S1-SZT04) Systemy zarządzania treścią c 30  [5]   2 
(02-AI-S1-WE04) Warsztat edytora c 30  [5]   2 
(02-AI-S1-WEB04) Webwriting c 30  [5]   2 
(02-AI-S1-ZS04) Zarządzanie zespołem c 30  [4]   2 

semestr zimowy 2020/2021
(02-AI-S1-BUS05) Badanie użyteczności serwisów WWW l 30  [5]   2 
(02-AI-S1-EL05) E-learning l 30  [5]   3 
(02-AI-S1-GW05) Grafika wektorowa l 30  [5]   2 
(02-AI-S1-IN05) Infografika l 30  [5]   2 
(02-AI-S1-KM05) Kompetencje międzykulturowe c 30  [5]   3 
(02-AI-S1-LaCT05) Logical and critical thinking c 30  [4,5]   3 
(02-AI-S1-MBN05) Metodologia badań naukowych w 30  [5]   3 
(02-AI-S1-OSI05) Optymalizacja serwisów internetowych l 30  [5]   2 
(02-AI-S1-PIU05) Projektowanie interfejsów użytkownika l 15  [5]   1 
(02-AI-S1-POD05) Przechowywanie i ochrona dokumentów l 30  [5]   3 
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Przedmioty wg cykli dydaktycznych Zajęcia/godziny Ocena ECTS

semestr zimowy 2020/2021

(02-AI-S1-SD05) Seminarium dyplomowe s 15  [5]   4 
(02-AI-S1-TZB05) Tworzenie i zarządzanie bibliografią c 30  [5]   2 

Razem ECTS: 150
 
 
 

        
Podpis i pieczęć imienna dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej Pieczęć urzędowa uczelni

Uczelnia stosuje następujący system ocen
bdb 5
db+ 4,5
db 4
dst+ 3,5
dst 3
ndst 2
zal Zal
zw. lek. Zal-Zw. Lek.
nzal Nzal

Opis kodów typów zajęć
c ćwiczenia
kurse e-kurs
l laboratorium
lekt lektorat
s seminarium
w wykład
Oceny bez nawiasu są ocenami z przedmiotu, oceny w nawiasie są ocenami z zajęć, pionowa kreska oddziela oceny z różnych zajęć, średnik 
oddziela oceny z różnych protokołów, spacja oddziela oceny na tym samym protokole, kolejność ocen w ramach protokołu odpowiada kolejności 
terminów.
ZAL = zaliczony bez oceny, NZAL = niezaliczony, — = brak ocen na protokole.
Punkty ECTS: 1 rok akademicki = 60 punktów.


