
 

 

 



 

Nie ma obecnie tak gorącego tematu w kształceniu wyższym jak informatyka. Według 

niektórych danych w Polsce brakuje już 50 tys. specjalistów i liczba ta stale się powiększa. 

Do 2020 roku w Europie może brakować nawet 800 tys. specjalistów IT.  

Zawody związane z informatyką należą do najbardziej perspektywicznych w 

najbliższych latach. Branża IT (ang. Information Technology) przeżywa niebywały rozkwit. 

Studenci informatyki są w wyjątkowej sytuacji –  już w trakcie pierwszego roku mogą 

otrzymać propozycję stażu lub pracy. 

 

Kierunek  informatyka na AHE 

 

INFORMATYKA na AHE    
ogromne możliwości  

Kierunek posiada akredytację  
Polskiej Komisji Akredytacyjnej  



 

Podczas studiów kładziemy szczególny nacisk na przekazywanie 

praktycznych umiejętności. 

Nauczymy Cię myśleć jak programista – dzięki temu będziesz w stanie 

radzić sobie z dużymi zadaniami.  

Opanujesz posługiwanie się potężnymi narzędziami  

programistycznymi, takimi jak np. MS Visual Studio 2017 

Zdobędziesz cenną umiejętność – programowania systemów w oparciu   

o projekt i efektywnego wdrażania projektów.  

Pokażemy Ci jak uczyć się nowych rzeczy oraz jak być kreatywnym i  

innowacyjnym. 

 

 

Kierunek informatyka na AHE   
Właściwy wybór! 



 

Studia na kierunku informatyka gwarantują szerokie możliwości pracy.  Dzięki 

Informatyce na AHE niektórzy z powodzeniem mogą zaczynać karierę przed 

zakończeniem studiów.    

Przyszłe stanowiska: 

 
● programista aplikacji desktopowych, webowych i/lub mobilnych 

● specjalista ds. informatyki 

● kierownik projektów IT 

● menedżer projektu / project manager 

● projektant systemów 

● analityk procesów biznesowych 

● wdrożeniowiec systemów informatycznych 

● programista lub projektant gier komputerowych 

● specjalista ds. sprzedaży rozwiązań informatycznych 

Inżynier informatyki –  
stanowiska pracy po studiach  



 

Informatyka to szeroka dziedzina wiedzy i praktycznych umiejętności. Na 

naszych studiach zapewniamy solidną podstawę kształcenia dla 

profesjonalnego inżyniera IT.  

 

Na każdej z naszych licznych specjalności na kierunku informatycznym studenci 

zdobędą solidne fundamenty wiedzy i umiejętności. Dzięki nim nasi studenci 

mogą wybrać specjalizację najbardziej odpowiednią dla siebie. 

Informatyczne fundamenty 



 
Technologie programowania 

 

 

Projektowanie informatyczne 

 

 

Zarządzanie projektem 
informatycznym 

 

Kierunek informatyka – specjalności 



Specjalizacja pozwoli CI zdobyć umiejętności programistyczne w zakresie tworzenia 
aplikacji desktopowych (typowych aplikacji komputerowych), webowych (aplikacji 

internetowych) i aplikacji mobilnych. 

Zakres przedmiotowy i tematyczny – kluczowe przedmioty specjalizacji: 
● podstawy informatyki i inżynierii systemów 

● programowanie obiektowe 

● metody numeryczne w informatyce 

● programowanie aplikacji internetowych 

● modelowanie i symulacja komputerowa 

● systemy wbudowane 

● metody optymalizacji 

● aplikacje internetowe 

● zaawansowane programowanie obiektowe 

● analiza systemowa i jej notacje 

● internetowe bazy danych 

● technologie XML 

● technologie webowe 

● systemy transakcji elektronicznych 

● przetwarzanie obrazów cyfrowych i dźwięku 

● zaawansowane technologie programowania 

Dlaczego warto wybrać specjalność  
Technologie programowania 



 

Języki, które poznasz: 

• C++ podczas nauki programowania strukturalnego 

• C# podczas nauki programowania obiektowego 

• Java podczas nauki programowania obiektowego 

• HTML, CSS, JS (JavaScrpit) podczas nauki programowania aplikacji webowych 

● PHP w połączeniu z bazą mySQL podczas nauki programowania aplikacji webowych 

• SQL podczas nauki programowania baz danych, głównie MS SQL Server  

 

Technologie programowania 
Języki programowania 



 

 

Narzędzia dla studentów i deweloperów: 

 

● MS Visual Studio 2017 – https://www.visualstudio.com  

● Xamarin – dodatek do MS Visual Studio https://www.xamarin.com  

● Eclipse – https://eclipse.org 

● Android Studio – https://developer.android.com/studio/  

 

 

Technologie programowania 
Narzędzia programistyczne 

https://www.visualstudio.com/
https://www.xamarin.com/
https://eclipse.org/
https://eclipse.org/
https://developer.android.com/studio/
https://developer.android.com/studio/
https://developer.android.com/studio/


 
Wybierając tą specjalność, opanujesz umiejętności analityczne związane z  

rozpoznawaniem i zaspokajaniem potrzeb użytkowników z wykorzystaniem systemów  

informatycznych.  

 

Zakres przedmiotowy i tematyczny – kluczowe przedmioty specjalności: 

 
● podstawy informatyki i inżynierii systemów 

● projektowanie interfejsów 

● systemy informatyczne w przedsiębiorstwie 

● zarządzenie projektem informatycznym 

● analiza systemowa i jej notacje UML (ang. Unified Modeling Language) i BPMN (ang. Business Process 
Model and Notation )  

● podstawy grafiki inżynierskiej 

● zastosowanie grafiki komputerowej 

● animacja komputerowa 

● multimedia w sieciach 

● sztuczna inteligencja 

● przetwarzanie obrazów cyfrowych i dźwięku 

Dlaczego warto wybrać specjalność  
Projektowanie informatyczne  



Przedmioty i specjalność najbliższe Informatyce ekonomicznej (ang. Business 
Information Systems, niem. Wirtschaftsinformatik) 

 

Zakres przedmiotowy i tematyczny – kluczowe przedmioty specjalizacji: 
● podstawy informatyki i inżynierii systemów 

● projektowanie interfejsów 

● analiza systemowa i jej notacje UML (ang. Unified Modeling Language) i BPMN (ang. Business 
Process Model and Notation) 

● internetowe bazy danych 

● technologie XML 

● technologie webowe 

● systemy transakcji elektronicznych 

● prowadzenie projektów informatycznych 

● programowanie gier komputerowych 

● informatyka ekonomiczna 

● systemy informatyczne w przedsiębiorstwie 

● zarządzanie projektem informatycznym 

● administracja systemami 

Dlaczego warto wybrać specjalność  
Zarządzanie projektem informatycznym  



Koncepcja kształcenia na kierunku informatyka  
studia I stopnia – inżynierskie 

Program kształcenia na kierunku informatyka jest zgodny z wymogami rynku pracy 
i nowoczesnej gospodarki, skonstruowany tak, by po ukończeniu studiów 
absolwent kierunku: 

● potrafił w praktyce stosować zdobytą wiedzę w zakresie programowania, projektowania  

i zarządzania projektami informatycznymi  

● potrafił w sposób krytyczny analizować i diagnozować zdarzenia, zjawiska i procesy w ujęciu 

informatycznym  

● umiał w sposób nieszablonowy rozwiązywać skomplikowane problemy z zakresu zastosowania 

informatyki w biznesie 

● potrafił wykorzystać własny potencjał kreatywny dla rozwijania swojego kapitału indywidualnego 

i uzyskania ponadprzeciętnych wyników w podejmowanych przedsięwzięciach informatycznych 

● wykazywał się wrażliwością na potrzeby innych, umiał pracować w grupie, tworzył przestrzeń dla 

rozwoju potencjału kreatywnego innych osób i relacji międzyludzkich 

 



Koncepcja kształcenia na kierunku informatyka: 

● wpisuje się w misję i strategię Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi  

w zakresie rozwijania postaw kreatywnych i przedsiębiorczych, kluczowych dla całej 

uczelni i kierunku informatyka 

● jest zgodna z najnowszymi trendami rozwoju i zastosowania informatyki, takimi jak: 

e-commerce, informatyka ekonomiczna, internet rzeczy (IoT – Internet of Things), 
analityka wielkich zbiorów danych (Big Data)  

● opiera się na nowoczesnej koncepcji edukacji zarówno w zakresie metod – 

warsztatów oraz projektów, jak i treści kształcenia; student przez realizowane projekty 

sprawdza siebie w działaniu i rozwija swój potencjał twórczy 

● uwzględnia strategiczne priorytety regionu łódzkiego i dyrektywy unijne w zakresie 

współpracy świata nauki z biznesem 

● Odpowiada założeniom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

Koncepcja kształcenia na kierunku informatyka  
studia I stopnia – inżynierskie 



KIERUNEK 
INFORMATYK

A 

Umożliwia studentom 

samodzielną realizację 

autorskich projektów  

i przedsięwzięć 

biznesowych 

na potrzeby własne 

i/lub firm, instytucji 

Inicjuje z 

interesariuszami 

zewnętrznymi 

innowacyjne 

przedsięwzięcia  

o charakterze 

edukacyjnym  

i biznesowym 

Kreuje relacje  

z interesariuszami  

sektora prywatnego 

i publicznego 

Relacje kierunku 
informatyka  
z otoczeniem 
wspierają 
naszych 
studentów  
w nauce i pracy 



Interesariusze kierunku: 

● uczestniczą w tworzeniu koncepcji strategicznej kierunku, opiniują programy 

nauczania, stanowią wsparcie merytoryczne i techniczne w realizacji projektów 

biznesowych i dydaktycznych 

● wspierają kadrę dydaktyczną kierunku w realizacji procesu dydaktycznego, 

prowadząc warsztaty i projekty dla studentów i szkół objętych patronatem 

● umożliwiają studentom kierunku realizację staży i praktyk studenckich w 

organizacjach, które reprezentują 

● pełnią rolę ekspertów w zakresie identyfikacji zasadniczych tendencji zmian 

warunków rynku pracy 

● są partnerem kierunku i uczelni w realizacji grantów, projektów naukowo-

badawczych i biznesowych itp. 

● uczestniczą w pracach organów opiniodawczo-doradczych kierunku takich jak Rada 

Ekspertów 

Interesariusze zewnętrzni kierunku informatyka 



 
Realizowany jest w ramach modułów: 

● kierunkowych 

● specjalnościowych 

● technologii kreatywności 

 

 

Moduły kierunkowe i moduły technologii kreatywności realizowane są przez wszystkich 

studentów przez cały tok studiów. 

Moduły przedmiotów specjalnościowych realizowane są od trzeciego semestru. 

Program kształcenia – ogólne zasady 



 

● podstawy programowania  

● architektura systemów 

● teoretyczne podstawy informatyki 

● logika w informatyce 

● matematyka dyskretna  

● analiza systemowa i jej notacje (UML, BPMN) 

● algorytmy i struktury danych 

● sieci komputerowe 

● systemy baz danych 

● rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 

● programowanie aplikacji 

● podstawy grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów 

● informatyka ekonomiczna/biznesowa 

● zarządzanie projektami IT 

Wprowadzenie w zagadnienia prawne, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, 

marketingu, psychologii oraz kreatywności i innowacyjności. 

Kluczowe przedmioty – studia inżynierskie  



1. Umożliwia pełny rozwój osobowości i zwiększa zdolność do autonomii, formułowania 

niezależnych ocen i osobistą odpowiedzialność studenta. 

 

2. Pozwala nie tylko zdobyć określone kwalifikacje, lecz także kompetencje, które 

pozwolą studentowi stawić czoło trudnym problemom i sytuacjom życiowym. 

 

3. Gwarantuje studentom  możliwość zajmowania się zagadnieniami, które ich interesują i 

wynikają z ich naturalnych potrzeb co podnosi efektywność procesu uczenia się. 

 

4. Obok warsztatów jest podstawową formą prowadzenia zajęć na kierunku zarówno w 

przypadku modułów kierunkowych ,jak i specjalnościowych. 

Metoda projektowa – korzyści dla studenta 



 

Student kierunku informatyka: 

 

● samodzielnie poszerza i uzupełnia wiedzę umiejętności i kompetencje w zakresie 

łamania schematów postępowania i myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, 

opracowywania innowacyjnych rozwiązań, 

● potrafi inspirować i organizować proces uczenia innych osób,  jak również potrafi 

współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role 

● komunikuje się z ludźmi w sposób efektywny i jest współodpowiedzialny za 

realizowane zadania i ich efekty 

Technologia kreatywności – korzyści  
dla studenta 



 

Moduł I: Umiejętności personalne 

Warsztat: Komunikacja/Świadomość i okazywanie emocji 

 

Moduł II: Kreatywność 

Wykład i ćwiczenia – Logika kreatywności/Podstawy kreatywności 

 

Moduł III: Kompetencje społeczne 

Warsztat: Konflikt grupowy/Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 

 

Moduł IV: Autonomia i przedsiębiorczość 

Warsztat: Świadomość wartości/Etyka 

Moduły technologii kreatywności 



Jako nasz student możesz liczyć na: 

 

● wsparcie dla rozwoju kapitału i potencjału kreatywnego 

● program studiów i specjalności współtworzony przez praktyków i dostosowany 

do potrzeb rynku pracy 

● możliwość realizacji autorskich projektów studenckich i biznesowych 

● wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ 

● możliwość odbycia praktyk u partnerów kierunku 

● możliwość korzystania z bezpłatnych warsztatów z zakresu ekonomii i 

zarządzania 

● możliwość oceny własnych kompetencji i umiejętności w oparciu o 

profesjonalne testy kompetencyjne 

Co oferujemy studentom informatyki? 



Prodziekan kierunku informatyka: mgr Jarosław Stegliński 

 

Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz 

Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, obecnie jest 

doktorantem w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale 

Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał 

certyfikaty PRINCE2 Foundation Certificate oraz OMG Certified 

UML Professional. Brał udział w licznych szkoleniach 

specjalistycznych IT. 

Z branżą informatyczną związany od 20 lat. Pracował w firmach 

produkujących oprogramowanie, w tym przez kilka lat na 

stanowisku dyrektora sprzedaży i marketingu. Od 9 lat prowadzi 

przedsiębiorstwo informatyczne specjalizujące się we 

wdrożeniach systemów ERP i rozwiązań e-commerce oraz 

produkcji specjalistycznego oprogramowania dla biznesu. Jest 

doświadczonym praktykiem IT.  

 

Kierunek informatyka 
kontakt 

Kontakt: jsteglinski@ahe.lodz.pl 



 

Informatyka na AHE zaprasza 
 

Zostań inżynierem IT  

 

Uczelnia liderów 

Kierunek posiada akredytację  
Polskiej Komisji Akredytacyjnej  


