Zaliczanie treści obowiązkowych
Poniższe zasady uszczegóławiają treść punktu 2.3 Programu Studiów Informatycznych na Uniwersytecie Wrocławskim (Studia stacjonarne pierwszego stopnia) z dnia 25 września 2007 r.
(z późniejszymi zmianami), zwanego dalej Programem.
Zasady zaliczania treści obowiązkowych w trakcie egzaminu licencjackiego








Zgodnie z punktem 2.3 Programu, w trakcie egzaminu licencjackiego można zaliczyć treści
obowiązkowe zawarte w Standardach Kształcenia dla kierunku studiów informatyka (Załącznik nr 45 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca
2007 r.) i odnoszące się do następujących przedmiotów:
1. Architektura systemów komputerowych (opis w punkcie 3.14.2 Programu)
2. Bazy danych (opis w punkcie 3.14.3 Programu)
3. Systemy operacyjne (opis w punkcie 3.14.4 Programu)
4. Sieci komputerowe (opis w punkcie 3.14.5 Programu)
5. Inżynieria oprogramowania (opis w punkcie 3.14.6 Programu)
Pisemny sprawdzian znajomości treści każdego z powyższych punktów stanowi odrębną
część egzaminu licencjackiego trwającą 60 minut.
Sprawdziany te są obowiązkowe dla osób, które nie zaliczyły powyższych treści w inny
sposób (np. zaliczając odpowiedni przedmiot – patrz punkt 2.3 Programu). Na sprawdziany
należy zapisywać się w systemie USOS Web. Zapisywać mogą się tylko studenci dopuszczeni do zdawania egzaminu licencjackiego.
Każdy sprawdzian jest oceniany jako zaliczony lub nie zaliczony.
Wszystkie sprawdziany odbywają się w dzień poprzedzający właściwy egzamin licencjacki.

Zasady zaliczania treści obowiązkowych poprzez projekt programistyczny






Zgodnie z punktem 2.3 Programu studenci mogą zaliczyć powyższe treści obowiązkowe
także poprzez zastosowanie odpowiedniej wiedzy w swoim projekcie zrealizowanym
w trakcie zajęć Projekt programistyczny.
Podanie o takie zaliczenie należy złożyć do Dziekana w ciągu dwóch miesięcy od daty zaliczenia projektu, wymieniając w nim nazwy przedmiotów z powyższej listy, które mają być
zaliczone w tym trybie. Do podania należy dołączyć projekt oraz – w postaci załączników
(jeden dla każdego z wymienionych przedmiotów) – szczegółowy opis elementów projektu,
których realizacja wymagała znajomości odpowiednich treści obowiązkowych. Należy odnieść się do wszystkich wymienionych w Programie treści obowiązkowych z danego przedmiotu. Dodatkowo, do projektów zespołowych dołączyć należy szczegółowy opis podziału
prac, a indywidualne podania powinny odnosić się tylko do własnego wkładu w projekt.
Podanie opiniuje osoba zaliczającą projekt w ramach zajęć Projekt programistyczny, a załączniki – wykładowcy odpowiednich przedmiotów.

