INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Základy práce online ECDL-M7 (dištančne)
CCV/ECDL-M7z/14
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: kombinovaná
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Stupeň štúdia: N
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
úspešné absolvovanie testovania z modulu M7
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní bude schopný:
porozumieť prezeraniu webových stránok a základným pojmom z oblasti bezpečnosti práce online,
používať webový prehliadač, zvládať nastavovanie parametrov prehliadača, používať záložky
(bookmarks), získavať výstup z webu,
efektívne vyhľadávať informácie v online prostredí a kriticky vyhodnotiť jej obsah,
porozumieť pojmom z oblasti online (virtuálnych) komunít, komunikácie v počítačovej sieti v
reálnom čase (online) vrátane elektronickej pošty (e-mailu),
zasielať, prijímať elektronické správy a zvládať nastavovanie elektronickej pošty,
organizovať a vyhľadávať elektronické správy a zvládať prácu s kalendármi.
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy z prezerania webových stránok, z bezpečnosti a ochrany, základné nástroje, úprava
základných nastavení
Tvorba záložiek a ich organizácia, práca s výstupmi z webu
Vyhľadávacie nástroje pre Web, kritické hodnotenie získaného výsledku, autorské práva získaných
dokumentov
Základné pojmy z elektronickej komunikácie: virtuálne komunity, komunikačné nástroje,
elektronická pošta
Elekronické správy: nastavenia aplikácie, odosielanie správ, prijímanie správ, práca s adresármi a
distribučnými zoznamami
Organizovanie elektronických správ
Používanie elektronických kalendárov
Odporúčaná literatúra:
vytvorený študijný materiál „Základy práce online“
Doplnková literatúra:
Microsoft Windows 7 - Podrobná užívateľská príručka. ISBN: 9788025129999
1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 7. ISBN: 9788025128855
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Mistrovství v Microsoft Windows 7 Ed. Bott, Carl Siechert, Craig Stinson, Vydavateľstvo:
Computer Press, 2010. ISBN: 9788025128176
333 tipů a triků pro Windows 7. ISBN: 9788074020803
Microsoft Outlook 2010 - Podrobná uživatelská příručka. ISBN: 9788025131503
Outlook 2010.Praha: Grada, 2010. ISBN: 9788024734996
333 tipů a triků pro Facebook.Dominik Dědiček. Computer Press, 2010. ISBN: 9788025129630
Internet pro úplné začátečníky. ISBN: 9788025136508
333 tipů a triků pro internet. ISBN: 978-80-7402-117-6
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 31.05.2014
Schválil:
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