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PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Informatyka – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:

Nie dotyczy
ogólnouczelniany

Rodzaj modułu kształcenia:

I / 1-2

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

mgr Grzegorz Nowacki

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w
programowych zajęciach wychowania fizycznego.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonar
ne

Konwersat
orium

Laboratori
um

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacj
e

Egzamin /
zaliczenie

Suma
godzin

60

60

Studia
niestacjon
arne
III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Ćwiczenia na sali gimnastycznej i wolnym powietrzu.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykazuje świadomość znaczenia współpracy w grupie, pełniąc w niej różne role.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1-10

Pływanie (nauka i doskonalenie umiejętności pływania).

P_K01

Ćw1-10

Gry zespołowe (piłka siatkowa, koszykowa, nożna, ręczna).

P_K01

Ćw1-10

Lekkoatletyka.

P_K01
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Ćw1-10

Aerobik.

P_K01

Ćw1-10

Tenis ziemny.

P_K01

Ćw1-10

Tenis stołowy.

P_K01

Ćw1-10

Sztuka samoobrony.

P_K01

Ćw1-10

Elementy tańca towarzyskiego.

P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji
Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia
P_K01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

potrafi dostrzec znaczenie
współpracy w grupie,
pełniąc w niej różne role.

potrafi dostrzec znaczenie współpracy w grupie, pełniąc w niej różne role.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności

Studia

Studia

stacjonarne

niestacjonarne

ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

60

Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach
Projekt / esej / studium przypadku / zadanie praktyczne
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

60/2,4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

60/2,4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Barankiewicz J., Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Wyd. WSiP Warszawa 1998.



Talaga J., Sprawność fizyczna ogólna. Testy, Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa 2004.



Winiarski R., Rekreacja i czas wolny, Wyd. Łośgraf, 2011.
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Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Bielski J., Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego, Wyd. Impuls, Kraków 2012.



Bondarowicz M., Zabawy w grach sportowych, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.



Czerska E., Wybierz sam - program wf o profilu rekreacyjno - zdrowotnym, Wyd. Res Polona, Łódź 1999.



Kierczak U., Janota J., Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie Sport Rekreacja. Program nauczania i propozycje zajęć
fakultatywnych. Poradnik metodyczny, Wyd. Impuls, Kraków 2011.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

JĘZYK OBCY (NIEMIECKI)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
ogólnouczelniany, fakultatywny
1,2,3/ 1,2,3,4,5
Mgr Konrad Maicki
Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na
poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersa
torium

Laborator
ium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

150

10

14

174

Studia
niestacjonarne

100

10

14

124

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Metoda audio-lingualna/ audio-wizualna, Metoda
komunikatywno-pragmatyczna i eklektyczna, Praca indywidualna i w grupach,
Praca ze słownikiem, Rozumienie znaczenia słów poprzez objaśnianie w języku
obcym, Rozumienie znaczenia słów poprzez wyjaśnienie kontekstowe,
Samodzielne korzystanie z podręczników gramatycznych, Słuchanie segmentujące,
Rozumienie ogólnego sensu tekstu słuchanego i czytanego, Wyszukiwanie
konkretnych informacji w tekście słuchanym i czytanym, Uogólnianie i
przyporządkowywanie, Wykorzystywanie Internetu, Skimming i scanning

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Umiejętności:

P_U01

Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość
swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka oraz potrafi formułować
przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które
go interesują i dziedziną studiów.

K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05

P_U02

Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając
argumenty za i przeciw.

K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05
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P_U03

Streszcza pisemnie i referuje publikacje, wyniki badań, parafrazuje tekst oryginalny.

K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05

P_U04

Umie wyszukiwać przydatne informacje w tekstach dotyczących dziedziny studiów
oraz odszukiwać głównej myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów.

K_U02, K_U05

P_U05

Wie, jak pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z
zainteresowaniami.

K_U02, K_U04,
K_U05

Kompetencje społeczne:
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

P_K01

K_K01
K_K03
K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia (zagadnienia):

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Przedstawienie własnej osoby. Nawiązywanie kontaktów.

P_W01, P_K01

Ćw2

Rodzina i przyjaciele. Dom i mieszkanie. Zdania proste i złożone, Spójniki zdaniowe.

P_W01, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_K01

Ćw3

Relacje międzyludzkie. Hobby i czas wolny. Kino, filmy, rozrywka.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05 P_K01

Ćw4

Podróże. Zdrowie i samopoczucie.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_K01

Ćw5

Relacje organizacji z otoczeniem. Ubezpieczenia.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_K01

Ćw6

Rynki gospodarcze i ich elementy.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_K01

Ćw7

Życie studenckie.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_K01

Ćw8

Pieniądze, oszczędzanie/ inwestowanie/ wydawanie, słownictwo dot. pieniędzy

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_K01

Życie zawodowe.
a)
Ćw9

Ćw10

Ubieganie się o pracę:

 CV
 list motywacyjny
 autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej
b) Kultura organizacyjna.
c) Komunikacja interpersonalna.
d) Sporządzanie podstawowej dokumentacji medycznej.
Firma

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K01

P_W02, P_U01,
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e)
f)
g)
h)

Rodzaje produkcji
Rodzaje firm
Struktura firmy
Prezentacja firmy

P_U02, P_U03,
P_U05, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji
Umiejętności:

P_U01

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

P_U02

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

P_U03

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

P_U04

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

P_U05

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.
Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja zachowania i postawy studenta podczas zajęć.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

porozumiewać się na tyle
poprawnie, że może
prowadzić dość swobodne
rozmowy z rodzimymi
użytkownikami języka
oraz potrafi formułować
proste wypowiedzi na
różne tematy związane
z dziedzinami, które go
interesują i dziedziną
studiów.

porozumiewać się na
tyle poprawnie, płynnie
i spontanicznie, że może
prowadzić swobodne
rozmowy z rodzimymi
użytkownikami języka
oraz potrafi formułować
rozbudowane
wypowiedzi na różne
tematy związane
z dziedzinami, które go
interesują i dziedziną
studiów.

porozumiewać się
na tyle poprawnie,
płynnie
i spontanicznie, że
może prowadzić
swobodne
i wielowątkowe
rozmowy z rodzimymi
użytkownikami języka
oraz potrafi
formułować
przejrzyste
i rozbudowane
wypowiedzi na różne
tematy związane
z dziedzinami, które go
interesują i dziedziną
studiów.

P_U02

nie potrafi napisać
rozprawki lub
opracowania,
przekazując informacje
lub rozważając
argumenty za i przeciw.

potrafi poprawnie napisać
rozprawkę lub
opracowanie, przekazując
proste informacje lub
rozważając proste
argumenty za i przeciw.

potrafi prawidłowo
napisać rozprawkę lub
opracowanie,
przekazując kluczowe
informacje lub
rozważając kluczowe
argumenty za i przeciw.

potrafi szczegółowo
i obszernie napisać
rozprawkę lub
opracowanie,
przekazując wszystkie
informacje lub
rozważając wszystkie
argumenty
za i przeciw.

P_U03

nie potrafi streszczać
pisemnie

potrafi poprawnie
streszczać pisemnie i

potrafi w sposób
rozbudowany streszczać

potrafi szczegółowo
i obszernie streszczać

Efekty
kształcenia

P_U01

nie potrafi
porozumiewać na tyle
płynnie i spontanicznie,
aby prowadzić dość
swobodne rozmowy
z rodzimymi
użytkownikami języka
oraz nie potrafi
formułować
przejrzystych,
rozbudowanych
wypowiedzi na różne
tematy związane
z dziedzinami, które go
interesują i dziedziną
studiów.
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i referować publikacji,
wyników badań,
parafrazować tekstu
oryginalnego.

referować publikacje,
wyniki badań,
parafrazować tekst
oryginalny.

pisemnie
i referować publikacje,
wyniki badań,
parafrazować tekst
oryginalny.

P_U04

nie potrafi wyszukiwać
przydatnych informacji
w tekstach dotyczących
dziedziny studiów oraz
odszukiwać głównej
myśli całego tekstu i
poszczególnych
akapitów.

potrafi wyszukiwać
podstawowe informacje w
tekstach dotyczących
dziedziny studiów oraz
odszukiwać główne myśli
całego tekstu i
poszczególnych akapitów.

potrafi wyszukiwać
kluczowe informacje w
tekstach dotyczących
dziedziny studiów oraz
odszukiwać główne
myśli całego tekstu i
poszczególnych.

P_U05

nie potrafi pisać
zrozumiałych, tekstów
na dowolne tematy
związane
z zainteresowaniami.

potrafi w stopniu
podstawowym pisać
zrozumiałe, teksty na
dowolne tematy związane
z zainteresowaniami.

potrafi w sposób
prawidłowy pisać
zrozumiałe teksty na
dowolne tematy
związane
z zainteresowaniami.

P_K01

nie rozumie potrzeby
podnoszenia kompetencji
zawodowych, osobistych
i społecznych.

pisemnie i referować
publikacje, wyniki
badań, parafrazować
tekst oryginalny.
potrafi w sposób
wnikliwy
i krytyczny
wyszukiwać przydatne
informacje w tekstach
dotyczących dziedziny
studiów oraz
odszukiwać główne
myśli całego tekstu
i poszczególnych
akapitów.
potrafi w sposób
szczegółowy i
obszerny pisać
zrozumiałe teksty na
dowolne tematy
związane
z zainteresowaniami.

rozumie potrzebę i konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych,
osobistych i społecznych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

150

100

Egzamin/zaliczenie

14

14

Udział w konsultacjach

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

56

106

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

20

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

250/10

250/10

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

174/7

124/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

150/6

100/4

ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
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IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Evans, S. Menschen Kursbuch + Arbeitsbuch 1.1. , 1.2. Hueber.



Mróz- Dwornikowska, S. Welttour I, Nowa Era.



Mróz- Dwornikowska, S. Welttour II, Nowa Era.



Przemysław Gębal, P. Super I Kurs und Arbeitsbuch, Hueber.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Hering, A., Matussek, M. Geschäftskommunikation, Hueber Verlag



Dallapiazza, R.M., von Jan, E., Schönherr, T, Tangram DAF HueberVerlag



Brückenkurs i Hauptkurs Hueber Verlag



Delfin, Hueber Verlag



Macaire, D., Nicolas, G. Grundstufe Wirtschaftsdeutsch für Anfänger, Edition Deutsch Klett



Conlin, C. Unternehmen Deutsch. Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch. Klett Edition Deutsch



Wiseman, C. Unternehmen Deutsch. Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch, Klett Edition Deutsch – Arbeitsheft

Inne materiały dydaktyczne:


czasopisma obcojęzyczne,



wiadomości ze stron WWW,



gramatyka języka niemieckiego,



słowniki,



niemiecka prasa,



opracowania własne prowadzących.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

JĘZYK OBCY (ANGIELSKI)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
ogólnouczelniany, fakultatywny
1,2,3 / 1,2,3,4,5
Mgr Dagmara Szonert-Rzepecka
Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na
poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersa
torium

Laborator
ium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

150

10

14

174

Studia
niestacjonarne

100

10

14

124

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Metoda audio-lingualna/ audio-wizualna, Metoda
komunikatywno-pragmatyczna i eklektyczna, Praca indywidualna i w grupach,
Praca ze słownikiem, Rozumienie znaczenia słów poprzez objaśnianie w języku
obcym, Rozumienie znaczenia słów poprzez wyjaśnienie kontekstowe,
Samodzielne korzystanie z podręczników gramatycznych, Słuchanie segmentujące,
Rozumienie ogólnego sensu tekstu słuchanego i czytanego, Wyszukiwanie
konkretnych informacji w tekście słuchanym i czytanym, Uogólnianie i
przyporządkowywanie, Wykorzystywanie Internetu, Skimming i scanning

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Umiejętności:

P_U01

Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość
swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka oraz potrafi formułować
przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które
go interesują i dziedziną studiów.

K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05

P_U02

Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając
argumenty za i przeciw.

K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05
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P_U03

Streszcza pisemnie i referuje publikacje, wyniki badań, parafrazuje tekst oryginalny.

K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05

P_U04

Umie wyszukiwać przydatne informacje w tekstach dotyczących dziedziny studiów
oraz odszukiwać głównej myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów.

K_U02, K_U05

P_U05

Wie, jak pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z
zainteresowaniami.

K_U02, K_U04,
K_U05

Kompetencje społeczne:
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

P_K01

K_K01
K_K03
K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw.1

Przedstawienie własnej osoby. Nawiązywanie kontaktów Present Continuous, Present
Simple.

P_W01, P_K01

Ćw.2

Rodzina i przyjaciele. Dom i mieszkanie. Zdania proste i złożone, Spójniki zdaniowe.

P_W01, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_K01

Ćw.3

Hobby i czas wolny. Kino, filmy, rozrywka. Present Perfect, Present Perfect
Progressive.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05 P_K01

Ćw.4

Podróże. Zdrowie i samopoczucie. Czasowniki modalne (wybrane). Przedimki.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_K01

Ćw.5

Media. Przysłówki i ich miejsce w zdaniu, Future Simple.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_K01

Ćw.6

Życie studenckie. Mowa zależna.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_K01

Ćw.7

Relacje międzyludzkie. Future Continuous.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_K01

Życie zawodowe.
i)

Ćw.8

Ubieganie się o pracę:

 CV
 list motywacyjny
 autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej
j) Kultura organizacyjna.
k) Komunikacja interpersonalna.
l) Sporządzanie podstawowej dokumentacji medycznej.
Stopniowanie przysłówków, Idiomy.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
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P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K01

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji
Umiejętności:

P_U01

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

P_U02

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

P_U03

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

P_U04

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

P_U05

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.
Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja zachowania i postawy studenta podczas zajęć.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

potrafi porozumiewać się
na tyle poprawnie, że może
prowadzić dość swobodne
rozmowy z rodzimymi
użytkownikami języka
oraz potrafi formułować
proste wypowiedzi na
różne tematy związane
z dziedzinami, które go
interesują i dziedziną
studiów.

potrafi porozumiewać
się na tyle poprawnie,
płynnie
i spontanicznie, że może
prowadzić swobodne
rozmowy z rodzimymi
użytkownikami języka
oraz potrafi formułować
rozbudowane
wypowiedzi na różne
tematy związane
z dziedzinami, które go
interesują i dziedziną
studiów.

potrafi porozumiewać
się
na tyle poprawnie,
płynnie
i spontanicznie, że
może prowadzić
swobodne
i wielowątkowe
rozmowy z rodzimymi
użytkownikami języka
oraz potrafi
formułować
przejrzyste
i rozbudowane
wypowiedzi na różne
tematy związane
z dziedzinami, które go
interesują i dziedziną
studiów.

P_U02

nie potrafi napisać
rozprawki lub
opracowania,
przekazując informacje
lub rozważając
argumenty za i przeciw.

potrafi poprawnie napisać
rozprawkę lub
opracowanie, przekazując
proste informacje lub
rozważając proste
argumenty za i przeciw.

potrafi prawidłowo
napisać rozprawkę lub
opracowanie,
przekazując kluczowe
informacje lub
rozważając kluczowe
argumenty za i przeciw.

potrafi szczegółowo
i obszernie napisać
rozprawkę lub
opracowanie,
przekazując wszystkie
informacje lub
rozważając wszystkie
argumenty
za i przeciw.

P_U03

nie potrafi streszczać
pisemnie
i referować publikacji,
wyników badań,
parafrazować tekstu
oryginalnego.

potrafi poprawnie
streszczać pisemnie i
referować publikacje,
wyniki badań,
parafrazować tekst
oryginalny.

potrafi w sposób
rozbudowany streszczać
pisemnie
i referować publikacje,
wyniki badań,
parafrazować tekst
oryginalny.

potrafi szczegółowo
i obszernie streszczać
pisemnie i referować
publikacje, wyniki
badań, parafrazować
tekst oryginalny.

Efekty
kształcenia

P_U01

nie potrafi
porozumiewać na tyle
płynnie i spontanicznie,
aby prowadzić dość
swobodne rozmowy
z rodzimymi
użytkownikami języka
oraz nie potrafi
formułować
przejrzystych,
rozbudowanych
wypowiedzi na różne
tematy związane
z dziedzinami, które go
interesują i dziedziną
studiów.
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P_U04

P_U05

P_K01

nie potrafi wyszukiwać
przydatnych informacji
w tekstach dotyczących
dziedziny studiów oraz
odszukiwać głównej
myśli całego tekstu i
poszczególnych
akapitów.

nie potrafi pisać
zrozumiałych, tekstów
na dowolne tematy
związane
z zainteresowaniami.
nie rozumie potrzeby
podnoszenia kompetencji
zawodowych, osobistych
i społecznych.

potrafi wyszukiwać
podstawowe informacje w
tekstach dotyczących
dziedziny studiów oraz
odszukiwać główne myśli
całego tekstu i
poszczególnych akapitów.

potrafi wyszukiwać
kluczowe informacje w
tekstach dotyczących
dziedziny studiów oraz
odszukiwać główne
myśli całego tekstu i
poszczególnych.

potrafi w stopniu
podstawowym pisać
zrozumiałe, teksty na
dowolne tematy związane
z zainteresowaniami.

potrafi w sposób
prawidłowy pisać
zrozumiałe teksty na
dowolne tematy
związane
z zainteresowaniami.

potrafi w sposób
wnikliwy
i krytyczny
wyszukiwać przydatne
informacje w tekstach
dotyczących dziedziny
studiów oraz
odszukiwać główne
myśli całego tekstu
i poszczególnych
akapitów.
potrafi w sposób
szczegółowy i
obszerny pisać
zrozumiałe teksty na
dowolne tematy
związane
z zainteresowaniami.

rozumie potrzebę i konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych,
osobistych i społecznych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

150

100

Egzamin/zaliczenie

14

14

Udział w konsultacjach

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

56

106

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

20

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

250/10

250/10

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

174/7

124/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

150/6

100/4

ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


English in medical practice. Jonathan Murray, Jerzy Radomski, PZWL, 2010.



Move Intermediate, Student Book, Peter Maggs, Macmillan, 2006.
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English for Academic Purposes, Dagmara Szonert-Rzepecka, SWSPiZ, 2007.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Move Intermediate, Resource Book, Peter Maggs, Macmillan, 2006.



Przewodnik po Business English, Dagmara Szonert-Rzepecka, SWSPiZ, 2005.



Essential Grammar in Use, Raymond Murphy, CUP.

Inne materiały dydaktyczne:


opracowania własne prowadzących.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ElEMENTY SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE/SPOŁECZNE I)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Informatyka – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

wszystkie
ogólnouczelniany, fakultatywny
I/1
Dr Michał Skorzycki
Brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersat
orium

Laboratori
um

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacj
e

Egzamin /
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjona
rne

30

2

2

34

Studia
niestacj
onarne

10

2

2
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III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład wsparty prezentacją multimedialną (metoda podawcza)

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Omawia specyfikę podstawowych zmian społecznych we współczesnym
społeczeństwie. Charakteryzuje podstawowe rodzaje systemów społecznych.

K_W08, K_W09

Umiejętności:
P_U01

Dostrzega aspekty pozatechniczne wpływające na podejmowane działania i
szuka samodzielnie ich źródeł i wyjaśnienia.

K_U01; K_U04,
K_U22

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykazuje zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów w zakresie
zmian społecznych uwzględniając różnorodność poglądów słuchaczy

K_K02
K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:
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Odniesienie do

przedmiotowych
efektów kształcenia
W1

Przemiany współczesnego
ponowoczesności.

świata

–

od

społeczeństw

tradycyjnych

do

W2

Rewolucja systemowa – wyłanianie się rynku kapitalistycznego.

P_W01, P_U01;
K_K01

W3

Transformacja kulturowa – szok kulturowy, mass media, problemy z
tożsamością.

P_W01, P_U01;
K_K01

W4

Zmiany w osobowości społecznej – indywidualizm, samotność. Płeć i
tożsamość płciowa.

P_W01, P_U01;
K_K01

W5

Zmiany w zakresie struktury społecznej – zmiana modelów instytucji –
państwo, rodzina.

P_W01, P_U01;
K_K01

W6

Zmiany zakresie stratyfikacji społecznej.

P_W01, P_U01;
K_K01

W7

Społeczno-kulturowe konsekwencje globalizacji.

P_W01, P_U01;
K_K01

P_W01, P_U01;
K_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test wiedzy.
Umiejętności

P_U01

Test wiedzy i obserwacja studentów podczas zajęć
Kompetencje społeczne:

P_K01

Test wiedzy i obserwacja studentów podczas zajęć
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student:

Zakres ocen 3,03,5
Student:

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:
potrafi omówić specyfikę
podstawowych i
szczegółowych zmian
społecznych we
współczesnym
społeczeństwie, odwołując
się do literatury
przedmiotu. Potrafi
charakteryzować w sposób
rozbudowany rodzaje
systemów społecznych,
odwołując się do literatury
przedmiotu.

P_W01

nie potrafi omówić
specyfiki
podstawowych zmian
społecznych we
współczesnym
społeczeństwie. Nie
potrafi
charakteryzować
podstawowych
rodzajów systemów
społecznych.

potrafi omówić
specyfikę
podstawowych
zmian społecznych
we współczesnym
społeczeństwie.
Potrafi
charakteryzować
podstawowe
rodzaje systemów
społecznych.

potrafi omówić
specyfikę kluczowych
zmian społecznych
we współczesnym
społeczeństwie.
Potrafi
charakteryzować w
sposób rozbudowany
rodzaje systemów
społecznych.

P_U01

Nie dostrzega aspektów
pozatechnicznych
wpływających na
podejmowane działania

Dostrzega aspekty
pozatechniczne
wpływające na
podejmowane

Dostrzega aspekty
pozatechniczne
wpływające na
podejmowane działania i
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Dostrzega aspekty
pozatechniczne
wpływające na
podejmowane działania i

działania
nie potrafi
przekazywać i bronić
własnych poglądów w
zakresie zmian
społecznych

P_K01

szuka, z pomocą, ich
źródeł i wyjaśnienia.

samodzielnie szuka ich
źródeł i wyjaśnienia.

potrafi przekazywać i bronić własnych poglądów w zakresie zmian
społecznych uwzględniając różnorodność poglądów słuchaczy.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności

Studia

Studia

stacjonarne

niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

10

Egzaminy/zaliczenia

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

24

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

10

50/2

50/2

34/1,4

14/0,6

ECTS

Projekt / esej / studium przypadku / zadanie praktyczne

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Sutton P.W., Giddens A., Socjologia Kluczowe pojęcia, PWN, Warszawa 2014.



Sennett R., Korozja charakteru, osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawskie Wyd. Literackie
Muza S.A., Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Scholar Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2013.



Rifkin J. Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wyd. Dolnośląskie, 2003.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY PSYCHOLOGII (PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE/SPOŁECZNE I)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
ogólnouczelniany, fakultatywny
I/1
Dr Marek Krawiec
Brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersat
orium

Laboratori
um

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacj
e

Egzamin /
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjona
rne

30

2

2

34

Studia
niestacj
onarne

10

2

2
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III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny połączony w wykładem problemowym.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Rozróżnia psychologiczne kierunki i orientacje metodologiczne psychologii.

K_W08, K_W09

P_W02

Objaśnia procesy psychologii poznawczej, osobowości i społecznej.

K_W08, K_W09

Umiejętności:
P_U01

Dostrzega aspekty pozatechniczne wpływające na podejmowane działania i szuka
samodzielnie ich źródeł i wyjaśnienia.

K_U01; K_U04,
K_U22

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi przekazywać i bronić własnych poglądów związanych z psychologicznymi
aspektami swojego postępowania uwzględniając różnorodność poglądów słuchaczy
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K_K02
K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykład:

Lp.

W1

Prezentacja podstawowych kierunków i orientacji metodologicznych psychologii.

P_W01, P_K01

W2

Procesy poznawcze (wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, myślenie, aktywność
poznawcza, style poznawcze).

P_W02, P_K01

W3

Inteligencja (rozwiązywanie problemów, pomiar inteligencji).

P_W02, P_K01

W4

Procesy uczenia się i pamięci (rodzaje i cechy pamięci, uwarunkowania procesów
pamięciowych, teorie zapominania).

P_W02, P_K01

W5

Procesy emocjonalno-motywacyjne (cechy emocji, prawa, rodzaje, warunki powstania
motywu, polimotywacyjność działań ludzkich).

P_W02, P_K01

W6

Temperamentalne uwarunkowania zachowań.

P_W02, P_K01

W7

Wybrane zagadnienia psychologii społecznej - relacje międzyludzkie, stereotypy,
uprzedzenia, podatność na wpływy i manipulacje .

P_W01, P_W02,
P_K01

W8

Podstawy psychologii osobowości.

P_W01, P_W02,
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test wiedzy z zadaniem problemowym.

P_W02

Test wiedzy z zadaniem problemowym.
Umiejętności:

P_U01

Test wiedzy z zadaniem problemowym.
Kompetencje społeczne:

P_K01

Test wiedzy z zadaniem problemowym.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

P_W01

nie rozróżnia
podstawowych
kierunków
psychologicznych ani
orientacji
metodologicznych
psychologii.

rozróżnia podstawowe
kierunki psychologiczne
i orientacje
metodologiczne
psychologii.

rozróżnia podstawowe
i inne kierunki
psychologiczne i
orientacje
metodologiczne
psychologii.

rozróżnia podstawowe i
inne kierunki
psychologiczne i
orientacje metodologiczne
psychologii, powołując
się prawidłowo na
literaturę przedmiotu.

P_W02

nie objaśnia procesów
psychologii poznawczej,
osobowości i społecznej.

objaśnia proste i
złożone procesy
psychologii
poznawczej,
osobowości i

objaśnić proste i złożone
procesy psychologii
poznawczej, osobowości i
społecznej, powołując się
prawidłowo na literaturę

Efekty
kształcenia

objaśnia proste procesy
psychologii poznawczej,
osobowości i społecznej.
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społecznej.

P_U01

nie dostrzega aspektów
pozatechnicznych
wpływających na
podejmowane działania

P_K01

nie potrafi przekazywać i
bronić własnych
poglądów związanych z
psychologicznymi
aspektami swojego
postępowania

Dostrzega aspekty
pozatechniczne
wpływające na
podejmowane działania

przedmiotu przykłady
praktyczne.

Dostrzega aspekty pozatechniczne wpływające na
podejmowane działania i szuka samodzielnie ich
źródeł i wyjaśnienia.

potrafi przekazywać i bronić własnych poglądów związanych z
psychologicznymi aspektami swojego postępowania uwzględniając
różnorodność poglądów słuchaczy

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności

Studia

Studia

stacjonarne

niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

10

Egzaminy/zaliczenia

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

24

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

10

50/2

50/2

34/1,4

14/0,6

ECTS

Projekt / esej / studium przypadku / zadanie praktyczne

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne, Rebis, Poznań 2016.



Sowińska A., Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice
2007.



Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. III, GWP, Gdańsk 2002.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Eysenck H. I M., Podpatrywanie umysłu, GWP, Gdańsk 2003.



Kaczmarek A., Wybrane problemy psychologii zarządzania, AON, warszawa 2016.



Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, GWP, Gdańsk 2015.



Gerring R., Zimbardo P.G., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2015.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY FILOZOFII (PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE/SPOŁECZNE I)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
ogólnouczelniany, fakultatywny
I/1
dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN
Brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersat
orium

Laboratori
um

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacj
e

Egzamin /
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjona
rne

30

2

2

34

Studia
niestacj
onarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

Wykład informacyjny i problemowy, dyskusja moderowana. Metody dydaktyczne:
podające, eksponujące i problemowe

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma wiedzę w zakresie pojęć stosowanych w filozofii oraz związku filozofii z
innymi naukami społecznymi i naukami szczegółowymi

K_W08, K_W09

P_W02

Student zna historię myśli filozoficznej w kręgu europejskim w perspektywie filozofii
przyrody i nauk szczegółowych

K_W08, K_W09

Umiejętności:
P_U01

Student rozumienie i potrafi przekazać innym informację i argumentację na temat
ograniczeń współczesnej nauki, problemów etycznych i zadań społecznych przed
jakimi staje informatyka
Kompetencje społeczne:
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K_U01; K_U04,
K_U22

P_K01

Potrafi przekazywać i bronić własnych poglądów filozoficznych uwzględniając
różnorodność poglądów słuchaczy

K_K02
K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Zagadnienia wprowadzające. Pojęcie, przedmiot i działy filozofii. Filozofia jako nauka
i jako światopogląd. Funkcje filozofii

P_W01, P_K01

W2

Relacje między filozofią a naukami szczegółowymi.

P_W02, P_K01

W3

Terminologia (pojęcia): ontologia, gnoseologia, aksjologia, antropologia, historiozofia,
etyka, estetyka

P_W02, P_K01

W4

Chronologia dziejów filozofii europejskiej od VII/VI w p.n.e. do XX wieku oraz
najważniejsze postacie poszczególnych okresów (epoki: filozofii starożytnej, filozofii
średniowiecznej, filozofii nowożytnej. Filozofia współczesna).

P_W02, P_K01

W5

Zręby filozofii informatyki.

P_W02, P_U01,
P_K01

W6

Sokratejska koncepcja samodoskonalenia

P_W02, P_U01,
P_K01

W7

Dwie wizje rzeczywistości realnej: idealizm platoński a arystotelesowska
rzeczywistość materialna jako komplementarne spojrzenia metafizyczne.

P_W02, P_U01,
P_K01

W8

Chrześcijaństwo i inne
cywilizacyjnych.

współczesnych zdobyczy

P_W02, P_U01,
P_K01

Wybrane postacie z historii filozofii i ich stosunek do nauk szczegółowych: Bruno, F.
Bacon, Galileusz, Newton, Pascal, Comte, Whitehead, Hartmann)

P_W02, P_U01,
P_K01

Bergson i intuicjonizm. Ograniczenia we współczesnej wiedzy

P_W02, P_U01,
P_K01

W12, W13

Filozofia jako teren refleksji nad aksjologią i przesłankami etycznymi uprawiania
nauk. Współczesne problemy bioetyki

P_W02, P_U01,
P_K01

W14, W15

Filozofia zrównoważonego rozwoju: ekofilozofia. Etyka życia gospodarczego

P_W02, P_U01,
P_K01

W9, W10
W11

religie

nowożytne

wobec

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Praca pisemna wykonana w trakcie PWS i dostarczona wykładowcy

P_W02

Praca pisemna wykonana w trakcie PWS i dostarczona wykładowcy
Umiejętności:

P_U01

Praca pisemna wykonana w trakcie PWS i dostarczona wykładowcy
Kompetencje społeczne:

P_K01

Praca pisemna wykonana w trakcie PWS i dostarczona wykładowcy
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
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Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Posiada wiedzę w
zakresie pojęć
stosowanych w
filozofii oraz związku
filozofii z innymi
naukami społecznymi

Posiada wiedzę w
zakresie pojęć
stosowanych w filozofii
oraz związku filozofii z
innymi naukami
społecznymi i naukami
szczegółowymi

P_W01

Nie zna pojęć
stosowanych w filozofii

Posiada wiedzę w
zakresie pojęć
stosowanych w filozofii

P_W02

Nie zna historii myśli
filozoficznej w kręgu
europejskim

Zna historię myśli
filozoficznej w kręgu
europejskim

P_U01

Nierozumienie
ograniczenia
współczesnej nauki

P_K01

nie potrafi przekazywać i
bronić własnych
poglądów filozoficznych

Rozumienie ograniczenia
współczesnej nauki

Zna historię myśli filozoficznej w kręgu europejskim
w perspektywie filozofii przyrody i nauk
szczegółowych
Rozumienie
ograniczenia
współczesnej nauki oraz
dostrzega problemy
etyczne przed jakimi
staje informatyka

Rozumienie
ograniczenia
współczesnej nauki oraz
dostrzega problemy
etycznych i zadania
społecznych przed
jakimi staje informatyka

potrafi przekazywać i bronić własnych poglądów filozoficznych uwzględniając
różnorodność poglądów słuchaczy

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności

Studia

Studia

stacjonarne

niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

10

Egzaminy/zaliczenia

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

24

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

10

50/2

50/2

34/1,4

14/0,6

ECTS

Projekt / esej / studium przypadku / zadanie praktyczne

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1–3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
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Świeżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000.



Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki do współczesności, Stowarzyszenie Wyższej
Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2000.



Wprowadzenie do filozofii, Krąpiec M.A., Kamiński S., Zdybicka Z.J. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.



Ferber R., Podstawowe pojęcia filozoficzne, tom 1 i 2, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Vogt M., Historia filozofii dla wszystkich, Klub dla Ciebie, Warszawa 2004.



Kuziak M. i in., Słownik myśli filozoficznej, Wydawnictwo Park Edukacja, Bielsko-Biała 2006.



Ajdukiewicz K., Główne kierunki filozofii, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2011.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY EKONOMII (PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE/SPOŁECZNE II)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Informatyka – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Nie dotyczy
ogólnouczelniany, fakultatywny
1/2
prof. dr hab. Władysław Szymański
Znajomość podstaw matematyki na poziomie maturalnym.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersat
orium

Laboratori
um

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacj
e

Egzamin /
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjona
rne

30

4

2

36

Studia
niestacj
onarne

10

4

2

16

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład wspomagany prezentacją multimedialną, dyskusja.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Charakteryzuje podstawowe narzędzia ekonomiczne oraz wykorzystuje je do opisu
konkretnych zagadnień gospodarczych.

K_W09

P_W02

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w
branży IT.

K_W11

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe i
ekonomiczne, swoich działań

K_U04, K_U22

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy.
V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
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K_K05

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Przedmiot i zakres ekonomii. Podstawowe kategorie ekonomiczne: ekonomia
normatywna i pozytywna, czynniki produkcji, dobra i ich rodzaje, ograniczoność
zasobów a decyzje ekonomiczne, proces gospodarowania, racjonalność gospodarcza.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W2

Rynek i jego rodzaje. Elementy rynku: popyt, podaż, cena. Prawo popytu i podaży
rynkowej.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W3

Przedsiębiorstwo i jego funkcje w gospodarce. Rynki czynników produkcji. Model
konkurencji doskonałej i monopol. Oligopol. Teoria zachowań konsumenckich.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W4

Teoria makroekonomii: ogólna charakterystyka makroekonomii, związki
makroekonomii z praktyką, makroekonomia a główne nurty współczesnej myśli
ekonomicznej.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W5

Gospodarka narodowa jako obszar praktyki makroekonomicznej.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W6

Zatrudnienie i bezrobocie – jako problem makroekonomiczny. Inflacja – jako problem
makroekonomiczny.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W7

Wzrost i rozwój gospodarczy. Czynniki i bariery wzrostu oraz rozwoju gospodarczego.
Koniunktura gospodarcza jako obraz aktywności gospodarczej. Cykl koniunkturalny.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W8

Równowaga makroekonomiczna – istota i warunki kształtowania.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test wiedzy.

P_W02

Test wiedzy.
Umiejętności:

P_W01

Zadanie praktyczne, obserwacja i ocena wykonania zadania problemowego.
Kompetencje społeczne:

P_K01

Zadanie praktyczne, obserwacja i ocena wykonania zadania problemowego.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

charakteryzować podstawowych narzędzi
ekonomicznych oraz
wykorzystywać ich do
opisu konkretnych
zagadnień gospodarczych.

Charakteryzować w
sposób powierzchowny
podstawowe narzędzia
ekonomiczne oraz
wykorzystywać je do
opisu typowych
zagadnień go-

Charakteryzować w
sposób uporządkowany
podstawowe narzędzia
ekonomiczne oraz
wykorzystywać je do
opisu zagadnień
gospodarczych.

Charakteryzować w
sposób wyczerpujący i
obszerny, podstawowe
narzędzia ekonomiczne
oraz wykorzystywać je do
opisu i interpretacji zagadnień gospodarczych.
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spodarczych.

P_W02

wyjaśniać ogólnych
zasady tworzenia i
rozwoju form
indywidualnej
przedsiębiorczości w
branży IT.

Wyjaśniać tylko niektóre
ogólne zasady tworzenia
i rozwoju form
indywidualnej
przedsiębiorczości w
branży IT.

Wyjaśniać większość
ogólnych zasad
tworzenia i rozwoju
form indywidualnej
przedsiębiorczości w
branży IT.

Wyjaśniać ogólne zasady
tworzenia i rozwoju form
indywidualnej
przedsiębiorczości w
branży IT.

P_U01

dostrzec aspektów
pozatechnicznych
swoich działań

dostrzec jakiekolwiek
aspekty pozatechniczne
swoich działań

dostrzec wskazane
aspekty pozatechniczne,
w tym środowiskowe i
ekonomiczne swoich
działań

samodzielnie dostrzec
aspekty pozatechniczne,
w tym środowiskowe i
ekonomiczne swoich
działań

działać i myśleć w
sposób
przedsiębiorczy.

działać i myśleć w
sposób przedsiębiorczy
wykazując podstawowy
poziom kompetencji.

działać i myśleć w
sposób przedsiębiorczy
wykazując zadawalający
poziom kompetencji.

działać i myśleć w sposób
przedsiębiorczy
wykazując wysoki
poziom kompetencji,
dążąc do ich ciągłego
doskonalenia.

P_K01

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności

Studia

Studia

stacjonarne

niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

8

28

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

50/2

50/2

36/1,5

16/0,6

ECTS

Projekt / esej / studium przypadku / zadanie praktyczne

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.



Milewski R., (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2015.



Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Rebis, Warszawa 2014.
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Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Begg D., Vernasa G., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.



Dach Z., Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.



Jasiński L.J., Podstawy ekonomii, Politechnika Warszawska, Warszawa 2013.



Klimczak B., Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonoiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.



Mierzejewska-Majcherek J., Podstawy ekonomii. Część 2. Makroekonomia, DIFIN, Warszawa 2012.



Skrzypek M., Skrzypek S., Podstawy ekonomii cz. 2. Makroekonomia, FOSZE, Rzeszów, 2015.



Zalega T. (red.), Nowak A.Z. (red.), Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015.



Zalega T. Mikroekonomia, Wyd. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY ZARZĄDZANIA (PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE/SPOŁECZNE II)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Informatyka – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Nie dotyczy
ogólnouczelniany, fakultatywny
1/2
Dr Andrzej Marjańśki
Znajomość podstaw matematyki na poziomie maturalnym.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersat
orium

Laboratori
um

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacj
e

Egzamin /
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjona
rne

30

4

2

36

Studia
niestacj
onarne

10

4

2

16

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład wspomagany prezentacją multimedialną, dyskusja.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Omawia nowoczesne koncepcje zarządzania. Charakteryzuje wybrane metody
zarządzania organizacją i metody analizy jej otoczenia.

K_W09

P_W02

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w
branży IT.

K_W11

Umiejętności:
P_U01

Student dostrzega aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe i ekonomiczne,
swoich działań

K_U04, K_U22

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy.
V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
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K_K05

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu. Pojęcia
związane z zarządzaniem.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W2

Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Organizacja jako system. Rodzaje
organizacji. Współczesne otoczenie organizacji. Trendy w toczeniu organizacji.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W3

Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W4

Władza. Przywództwo i proces oddziaływania w organizacji. Modele i rodzaje władzy
oraz autorytetu. Istota i źródła przywództwa.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W5

Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Informacja w procesie zarządzania, źródła i
sposoby pozyskiwania informacji. Proces komunikacji, metody doskonalenia.
Umiejętności interpersonalne.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W6

Struktura zarządzania. Szczeble i obszary zarządzania.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W7

Cele i funkcje zarządzania. Zarządzanie celami i planowanie w organizacji.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W8

Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji. Podstawowe pojęcia i
wymiary struktury organizacyjnej. Czynniki i mechanizmy strukturotwórcze. Rodzaje
struktur organizacyjnych. Dostosowanie struktur organizacyjnych do koncepcji
zarządzania.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W9

Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W10

Metody zarządzania. Metody w naukach o zarządzaniu, klasyfikacja, podejście
diagnostyczne i prognostyczne. Zarządzanie przez kulturę, konflikt, zarządzanie
procesowe, zarządzanie wartością, zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami.
Reengineering jako metoda zarządzania.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W11

Kryteria oceny sprawności działania. Kontrola i controlling w organizacji. Cechy
skutecznych systemów kontroli. Zarządzanie systemami kontroli. Funkcje kontroli.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W12

Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania, role kierownicze, style kierowania,
umiejętności kierownicze.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W13

Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Etyka indywidualna w organizacjach.
Odpowiedzialność społeczna a organizacje. Kierowanie społeczną odpowiedzialnością
przedsiębiorstwa. Pojęcie i funkcje kultury organizacji. Funkcje kultury
organizacyjnej. Typologie kultur. Uwarunkowania kultury organizacyjnej. Wymiary
kulturowe a zarządzanie.

W14

Zarządzanie w kontekście zmian. Przyczyny wprowadzania zmian organizacyjnych.
Zarządzanie procesem zmian. Rola lidera w procesie zmian. Źródła oporu przeciw
zmianom. Doskonalenie organizacji. Innowacje jako źródło zmian.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

W15

Zarządzanie w warunkach globalizacji. Istota międzynarodowej
gospodarczej. Struktura gospodarki globalnej. Wyzwania dla
międzynarodowego.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

działalności
zarządzania

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty

Metoda weryfikacji
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kształcenia
Wiedza:
P_W01

Test wiedzy lub ustny sprawdzian wiedzy.

P_W02

Test wiedzy lub ustny sprawdzian wiedzy.
Umiejętności:

P_W01

Test wiedzy lub ustny sprawdzian wiedzy.
Kompetencje społeczne:

P_K01

Test wiedzy lub ustny sprawdzian wiedzy.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
potrafi omówić
nowoczesne koncepcje
zarządzania,
wykorzystując przy tym
literaturę przedmiotu oraz
potrafi charakteryzować
wybrane metody
zarządzania organizacją i
metody analizy jej
otoczenia,

P_W01

nie potrafi omówić
nowoczesnych
koncepcji zarządzani

potrafi omówić
podstawowe nowoczesne
koncepcje zarządzania

potrafi omówić
nowoczesne koncepcje
zarządzania oraz potrafi
charakteryzować
poprawnie metody
zarządzania organizacją

P_W02

nie potrafi wyjaśniać
ogólnych zasad
tworzenia i rozwoju
form indywidualnej
przedsiębiorczości w
branży IT.

potrafi wyjaśniać tylko
niektóre ogólne zasady
tworzenia i rozwoju
form indywidualnej
przedsiębiorczości w
branży IT.

potrafi wyjaśniać
większość ogólnych
zasad tworzenia i
rozwoju form
indywidualnej
przedsiębiorczości w
branży IT.

potrafi wyjaśniać ogólne
zasady tworzenia i
rozwoju form
indywidualnej
przedsiębiorczości w
branży IT.

P_U01

nie dostrzega aspektów
pozatechniczne swoich
działań

dostrzega aspekty
pozatechniczne swoich
działań

dostrzega wskazane
aspekty pozatechniczne,
w tym środowiskowe i
ekonomiczne swoich
działań

samodzielnie dostrzega
aspekty pozatechniczne,
w tym środowiskowe i
ekonomiczne, swoich
działań

nie potrafi działać i
myśleć w sposób
przedsiębiorczy.

potrafi działać i myśleć
w sposób
przedsiębiorczy
wykazując podstawowy
poziom kompetencji.

potrafi działać i myśleć
w sposób
przedsiębiorczy
wykazując zadawalający
poziom kompetencji.

potrafi działać i myśleć w
sposób przedsiębiorczy
wykazując wysoki
poziom kompetencji,
dążąc do ich ciągłego
doskonalenia.

P_K01

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

33

Studia

Studia

stacjonarne

niestacjonarne

30

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

8

28

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

50/2

50/2

36/1,5

16/0,6

Projekt / esej / studium przypadku / zadanie praktyczne

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.



Dołhasz M., Fundaliński J., Kosała M., Smutek H., Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie-zastosowania, PWN,
Warszawa 2009.



Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2015.



Koźmiński A.K., Jelemiak D., Zarządzanie od podstaw, WAIP, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Komorowski J., Moczydłowska J., Innowacyjne metody i techniki zrządzania w pzedsiębiorstwie, WSFiZ, Białystok
2009.



Korzeniowski L.: Podstawy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa 2011.



Koźmiński A. K., W. Piotrowski (red.), Zarządzanie Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2011.



Latusek-Jurczak D., Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zasady zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.



Lichtarski L. (red.), Jagoda H. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem,
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.



Piotrowski W. (red.), Bogdanienko J. (red.), Zarządzanie Tradycja i nowoczesność, PWE, Warszawa 2013.



Robbins S.P., Decenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.



Stoner J.A. F., Freeman R. E., Gilbert D.R. jr., Kierowanie, PWN, Warszawa 2011.



Strużycki M. (red.), Podstawy Zarządzania, SGH, Warszawa 2014.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. ERGONOMIA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

INFORMATYKA, I stopień
OGÓLNO-AKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Nie dotyczy/wszystkie
ogólnouczelniany

(wskazać właściwe)
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

1 /1
dr inż. Józef Paszkowski
Brak wymagań wstępnych

Wymagania wstępne (wynikające z
następstwa przedmiotów):

Podstawy zarządzania lub Podstawy ekonomii – rozumienie zasad rynku
pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Ćwicze
nia

Wykład

Konwers
atorium

Laboratoriu
m

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin.
/zaliczenie

Suma godzin

Studia
stacjonarne

10

2

2

14

Studia
niestacjona
rne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami multimedialnymi i
metodą konwersatorium.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna podstawowe pojęcia ergonomii, BHP i ochrony Ppoż.

K_W09

P_W02

Ma podstawową wiedzę co do charakteru i treści norm prawnych określających wymogi
środowiska pracy rzutujące na bezpieczeństwo jej wykonywania.

K_W08

P_W03

Posiada wiedzę potrzebną do organizowania procesów pracy w sposób zapewniający
bezpieczeństwo ich uczestników, w tym zna zasady postępowania w czasie wypadku w
pracy
Umiejętności:
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K_W08
K_W09

P_U01

Potrafi rozpoznawać, określać i analizować zjawiska i zdarzenia mające wpływ na
bezpieczeństwo pracowników i ergonomię w procesach pracy

K_U22
K_U23

Kompetencje społeczne:
P_K01

Rozumie zasady ciągłego dokształcania w dziedzinie ergonomii i BHP, w tym
posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności postępowania w przypadku zagrożeń na
stanowisku pracy.

P_K02

Ma świadomość niezbędnej potrzeby znajomości obowiązków aktów prawnych w
zakresie BHP i odpowiedzialności pracownika i pracodawcy, określanej w Kodeksie
Pracy i Kodeksie Karnym.

K_K01
K_K02
K_K02
K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Lp.

Wykład:

W1

Organizacja zajęć i zaliczenia przedmiotu. Bezpieczeństwo, higiena oraz ergonomia
pracy w informatyce – pojęcia podstawowe

W2

Postacie i formy pracy. Fizjologiczne uwarunkowania wydajności pracy.

W3

Obciążenia fizyczne i umysłowe. Optymalny czas pracy, przerwy i wypoczynek.
Psychofizyczne właściwości człowieka.

W4

Prawna ochrona pracy. Kodeks pracy. .Podstawowe przepisy dot. BHP. BHP i warunki
pracy pracownika. Bezpieczeństwo pracy w informatyce.

W5

Materialne środowisko pracy: czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne. Hałas w
procesie pracy. Oświetlenie i barwy w miejscu pracy. Mikroklimat. Zagrożenia i choroby
zawodowe informatyków.

P_W01

W6

Ergonomia i w informatyce. Ergonomiczne kształtowanie stanowiska roboczego.
Pozycja robocza.

P_W01

W7

Badanie uciążliwości metod pracy. Projektowanie stanowisk pracy.

W8

Instalacje elektryczne, odgromowe. Ochrona ppoż.

W9

Postępowanie w wypadkach i zagrożeniach. Postępowanie powypadkowe. Pierwsza
pomoc w wypadkach.

P_W01
P_W02
P_W01
P_W03
P_W01
P_W01
P_W02

P_W02
P_W03
P_W01
P_W02
P_W01
P_W03
P_W01
W10

Podsumowanie wykładu. Repetytorium.

P_W02
P_W03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształceni
a

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:
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P_W01

Kolokwium, udział w dyskusji.

W

P_W02

Kolokwium, udział w dyskusji.

W

P_W03

Kolokwium, udział w dyskusji.

W
Umiejętności:

P_U01

Zadania problemowe na konwersatorium, zadania na kolokwium

W

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja aktywności.

W

P_K02

Obserwacja aktywności

W

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształceni
a

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

P_W01

Nie zna podstawowych
pojęć ergonomii, BHP i
ochrony Ppoż.

Zna w stopniu
dostatecznym
podstawowe pojęcia
ergonomii, BHP i
ochrony Ppoż.

Zna w stopniu dobrym
podstawowe pojęcia
ergonomii, BHP i
ochrony Ppoż.

Zna w stopniu bardzo dobrym
podstawowe pojęcia ergonomii,
BHP i ochrony Ppoż.

P_W02

Nie posiada podstawowej
wiedzy co do charakteru i
treści norm prawnych
określających wymogi
środowiska pracy
rzutujące na
bezpieczeństwo jej
wykonywania.

Posiada w stopniu
dostatecznym
podstawową wiedzę co
do charakteru i treści
norm prawnych
określających wymogi
środowiska pracy
rzutujące na
bezpieczeństwo jej
wykonywania.

Posiada w stopniu
dobrym podstawową
wiedzę co do
charakteru i treści
norm prawnych
określających wymogi
środowiska pracy
rzutujące na
bezpieczeństwo jej
wykonywania.

Posiada w stopniu bardzo dobrym
podstawową wiedzę co do
charakteru i treści norm prawnych
określających wymogi środowiska
pracy rzutujące na bezpieczeństwo
jej wykonywania.

P_W03

Nie posiada podstawowej
wiedzy potrzebnej do
organizowania procesów
pracy w sposób
zapewniający
bezpieczeństwo ich
uczestników, w tym zna
zasady postępowania w
czasie wypadku w pracy

Posiada w stopniu
dostatecznym
podstawową wiedzę
potrzebną do
organizowania
procesów pracy w
sposób zapewniający
bezpieczeństwo ich
uczestników, w tym
zna zasady
postępowania w czasie
wypadku w pracy.

Posiada w stopniu
dobrym podstawową
wiedzę potrzebną do
organizowania
procesów pracy w
sposób zapewniający
bezpieczeństwo ich
uczestników, w tym
zna zasady
postępowania w czasie
wypadku w pracy.

Posiada w stopniu bardzo dobrym
podstawową wiedzę potrzebną do
organizowania procesów pracy w
sposób zapewniający
bezpieczeństwo ich uczestników, w
tym zna zasady postępowania w
czasie wypadku w pracy.

P_U01

Nie potrafi rozpoznawać,
określać i analizować
zjawisk i zdarzeń
mających wpływ na
bezpieczeństwo
pracowników i ergonomię
w procesach pracy.

Potrafi w stopniu
dostatecznym
rozpoznawać, określać
i analizować zjawiska
i zdarzenia mające
wpływ na
bezpieczeństwo
pracowników i
ergonomię w

Potrafi w stopniu
dobrym rozpoznawać,
określać i analizować
zjawiska i zdarzenia
mające wpływ na
bezpieczeństwo
pracowników i
ergonomię w

Potrafi w stopniu bardzo dobrym
rozpoznawać, określać i analizować
zjawiska i zdarzenia mające wpływ
na bezpieczeństwo pracowników i
ergonomię w procesach pracy.
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P_K01

P_K02

procesach pracy.

procesach pracy.

Nie rozumie zasad
ciągłego dokształcania w
dziedzinie ergonomii i
BHP, w tym posiadania
niezbędnej wiedzy i
umiejętności
postępowania w
przypadku zagrożeń na
stanowisku pracy.

W stopniu
dostatecznym rozumie
zasady ciągłego
dokształcania w
dziedzinie ergonomii i
BHP, w tym
posiadania niezbędnej
wiedzy i umiejętności
postępowania w
przypadku zagrożeń na
stanowisku pracy.

W stopniu dobrym
rozumie zasady
ciągłego dokształcania
w dziedzinie
ergonomii i BHP, w
tym posiadania
niezbędnej wiedzy i
umiejętności
postępowania w
przypadku zagrożeń
na stanowisku pracy. .

W stopniu bardzo dobrym rozumie
zasady ciągłego dokształcania w
dziedzinie ergonomii i BHP, w tym
posiadania niezbędnej wiedzy i
umiejętności postępowania w
przypadku zagrożeń na stanowisku
pracy.

Nie ma świadomości
potrzeby znajomości
obowiązujących aktów
prawnych w zakresie
BHP i odpowiedzialności
pracownika i
pracodawcy, określanej w
Kodeksie Pracy i
Kodeksie Karnym.

W stopniu
dostatecznym ma
świadomość
niezbędnej potrzeby
znajomości
obowiązujących aktów
prawnych w zakresie
BHP i
odpowiedzialności
pracownika i
pracodawcy,
określanej w Kodeksie
Pracy i Kodeksie
Karnym.

W stopniu dobrym ma
świadomość
niezbędnej potrzeby
znajomości
obowiązujących aktów
prawnych w zakresie
BHP i
odpowiedzialności
pracownika i
pracodawcy,
określanej w Kodeksie
Pracy i Kodeksie
Karnym.

W stopniu bardzo wysokim ma
świadomość niezbędnej potrzeby
znajomości obowiązujących aktów
prawnych w zakresie BHP i
odpowiedzialności pracownika i
pracodawcy, określanej w Kodeksie
Pracy i Kodeksie Karnym.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

10

10

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

15

15

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

15

15

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

50/2

50/2

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

14/0,6

14/0,6

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:


Horst W., (red.), Ergonomia z elementami bezpieczeństwa pracy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011



Rączkowski, B., BHP w praktyce, Wyd. Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalen , 2007



Bugajska J., (red.), Komputerowe stanowisko pracy – aspekty zdrowotne i ergonomiczne, Centralny Instytut Ochrony
Pracy, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:


http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/27/53/27536/INSTRUKCJA_NAUKA_O_PRACY.pdf



http://pracowniabhp.pl

Inne materiały dydaktyczne:


Materiały pomocnicze do wykładów,
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY PRAWA I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
(PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE/SPOŁECZNE IV)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
ogólnouczelniany
3/6
Dr Dominika Dróżdż
Brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersat
orium

Laboratori
um

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacj
e

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonar
ne

15

2

2

19

Studia
niestacjo
narne

15

2

2

19

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny z dyskusją

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Wyjaśnia podstawowe zasady wykładni przepisów prawa oraz tworzenia prawa
kontraktowego.

K_W10

P_W02

Omawia podstawowe zasady poszczególnych gałęzi prawa, w tym ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej.

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Potrafi w elementarnym zakresie posługiwać się wybranymi przepisami prawa.

K_U22

P_U02

Potrafi zaplanować działalność zgodnie z obowiązującym prawem.

K_U22

Kompetencje społeczne:
P_K01

Rozumie potrzebę ochrony własności intelektualnej.
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K_K02, K_K03

P_K02

Przyjmuje postawę odpowiedzialności społecznej wobec problemów zawodowych.

K_K02, K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład/Studium przypadku

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Elementy prawoznawstwa; określenie czym jest prawo, wskazanie źródeł prawa i
zasad wykładni prawa w obowiązującym w RP systemie prawnym w ujęciu
prawoznawczym. Zapoznanie studenta z zasadami wykładni przepisów praw, reguł
kolizyjnych oraz rozumowaniami prawniczymi. Określenie podmiotów prawnych, ich
zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych z uwzględnieniem problematyki
reprezentacji.

P_W01, P_W02

W2

Zapoznanie studenta z poszczególnymi gałęziami prawa, wskazanie podstawowych
elementów te gałęzie wyróżniających, podkreślenie możliwości wieloaspektowego
ujmowania poszczególnych zdarzeń prawnych. Przedstawienie problematyki
czynności prawnych, stosunków prawnych, odpowiedzialności w różnych reżimach
prawnych.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

W3

Elementy własności intelektualnej; określenie czym jest prawo własności
intelektualnej, wskazanie źródeł prawa własności intelektualnej. Określenie
przedmiotu ochrony, rozróżnienie osobistych praw autorskich i majątkowych praw
autorskich.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

W4

Zapoznanie studenta z poszczególnymi instytucjami prawa autorskiego, wskazanie
podstawowych elementów te instytucje wyróżniających, prawa autorskiego i prawa
przemysłowego, ochrony baz danych, regulacji dotyczących ochrony konkurencji.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

W5

Przedstawienie podstawowych zasad prawnych związanych z ochroną własności
intelektualnej, wskazanie wieloelementowości tejże ochrony, w aspekcie
prawnokarnym i cywilnoprawnym.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

W6

Przedstawienie podstawowych zasad prawnych w poszczególnych gałęziach prawa, w
tym również zasad konstytucyjnych dotyczących praworządności oraz wolności
obywatelskich w tym wolności działalności gospodarczej, prawa cywilnego, pracy i
gospodarczego z uwzględnieniem podstawowych regulacji UE.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

W7

Przedstawienie praktycznych aspektów uczestnictwa w obrocie gospodarczym,
możliwości samodzielnego tworzenia projektów umów oraz możliwej wykładni tychże
umów, jak też określania prawnych możliwości dochodzenia roszczeń w związku z
prowadzeniem przedsiębiorstwa.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie pisemne.

P_W02

Zaliczenie pisemne.
Umiejętności:

P_U01

Zaliczenie pisemne..

P_U02

Zaliczenie pisemne.
Kompetencje społeczne:
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P_K01

Zaliczenie pisemne..

P_K02

Zaliczenie pisemne.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

nie potrafi wyjaśnić
podstawowych zasad
wykładni przepisów
prawa oraz tworzenia
prawa kontraktowego.

wyjaśnia podstawowe
zasady wykładni
przepisów prawa oraz
wybrane elementy
tworzenia prawa
kontraktowego.

wyjaśnia podstawowe i
szczegółowe zasady
wykładni przepisów
prawa oraz wszystkie
elementy tworzenia
prawa kontraktowego.

wyjaśnia podstawowe i
szczegółowe zasady
wykładni przepisów
prawa oraz tworzenia
prawa kontraktowego,
odwołując się przy tym
do odpowiednich
uregulowań prawnych.

omawia ogólnie
podstawowe zasady
poszczególnych gałęzi
prawa, w tym - ze
szczególnym
uwzględnieniem - ochrony
własności intelektualnej.

omawia podstawowe i
szczegółowe zasady
poszczególnych gałęzi
prawa, w tym - ze
szczególnym
uwzględnieniem ochrony własności
intelektualnej.

wyczerpująco omawia
podstawowe i
szczegółowe zasady
poszczególnych gałęzi
prawa, w tym - ze
szczególnym
uwzględnieniem ochrony własności
intelektualnej,
odwołując się przy tym
do odpowiednich
uregulowań prawnych.
potrafi w elementarnym
zakresie posługiwać się
wybranymi przepisami
prawa, odwołując się
przy tym do
odpowiednich
uregulowań prawnych.
potrafi w sposób
efektywny i sprawny
zaplanować działalność
zgodnie z
obowiązującym
prawem, osiągając
wysokiej jakości
rezultaty.

P_W02

nie potrafi omawić
podstawowych zasad
poszczególnych gałęzi
prawa

P_U01

nie potrafi w
elementarnym zakresie
posługiwać się
wybranymi przepisami
prawa.

potrafi w elementarnym
zakresie posługiwać się
ogólnie wybranymi
przepisami prawa.

potrafi w
elementarnym zakresie
posługiwać się
wybranymi przepisami
prawa.

P_U02

nie potrafi zaplanować
działalności zgodnie z
obowiązującym prawem.

potrafi zaplanować
działalność zgodnie z
obowiązującym prawem,
popełniając na
poszczególnych etapach
planowania akceptowalne
błędy.

potrafi zaplanować
działalność zgodnie z
obowiązującym
prawem w sposób
poprawny, osiągając
zadawalające rezultaty.

P_K01

nie rozumie potrzeby
ochrony własności
intelektualnej.

rozumie potrzebę ochrony własności intelektualnej w każdej sytuacji zawodowej,
biorąc pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie.

P_K02

nie przejawia postawy
odpowiedzialności
społecznej wobec
problemów
zawodowych.

w każdej sytuacji zawodowej przyjmuje postawę odpowiedzialności społecznej
wobec prostych i złożonych problemów zawodowych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS

42

Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności

Studia

Studia

stacjonarne

niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

15

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

29

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

2

2

50/2

50/2

19/0,8

19/0,8

ECTS

Projekt / esej / studium przypadku / zadanie praktyczne / studium przypadku

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Załucki M., Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Difin, Warszawa 2010.



Zając K.(red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.



Prawo własności przemysłowej – ustawa z dnia 30.06.2000, stan prawny na dzień 1.12.2015.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Czub K., Prawo własności intelektualnej zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.



Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. C.H.Beck, Warszawa 2016.



Szewc A., Jyż. G., Prawo własności przemysłowej. C.H.Beck, Warszawa 2011.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROJEKT WŁASNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

wszystkie
ogólnouczelniany
4/7

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Andrzej Marjański

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Podstawy zarządzania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

15

3

2

35

10

3

2

25

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

15

Studia
niestacjonarne

10

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi.
Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących.
indywidualny, aktywność w grupach, współpraca.

Dyskusja,

projekt

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

zna istotę i zasady tworzenia nowego przedsięwzięcia, posiada wiedzę o zarządzaniu
projektami.

K_W09

P_W02

posiada wiedzę w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz możliwości
wykorzystania zewnętrznych źródeł wsparcia nowych przedsięwzięć.

K_W10

P_W03

Zna metody i narzędzia wykorzystywane do analizy projektu nowego przedsięwzięcia
oraz uwarunkowania rozwoju wiedzy biznesowej.

K_W11

Umiejętności:
P_U01

posiada umiejętności określania celów jakie mają być osiągnięte w wyniku realizacji
nowego przedsięwzięcia uwzględniając złożoność otoczenia i rodzaj organizacji oraz

44

K_U07

umie identyfikować zarówno szanse jak i ryzyko podejmowanych działań
przedsiębiorczych
P_U02

potrafi zaprojektować proces tworzenia własnego nowego przedsięwzięcia oraz
procesów w zakresie zarządzania własnym przedsięwzięciem.

K_U09

P_U03

posiada praktyczne umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych i
będzie umiał zbudować koncepcję startu małej firmy i prosty model biznesowy

K_U18

Kompetencje społeczne:
P_K01

charakteryzuje się podejściem, które zachęca do uczenia się przez całe życie, duchem
pracy zespołowej, akceptacją dla przywództwa i podejścia twórczego oraz
odpowiedzialnością za pracę własną i innych osób

K_K01

P_K02

posiada kompetencje przedsiębiorcze pozwalające na tworzenie kreatywnych idei
biznesowych oraz obiektywnej oceny wykonanej pracy

K_K05

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Istota nowego przedsięwzięcia. Decyzja startu nowego przedsięwzięcia. Wprowadzenie
do zarządzania projektami. Określanie celów, potrzeb i korzyści z podejmowania
nowych przedsięwzięć.

P_W01

W2

Własna działalność gospodarcza jako forma nowego przedsięwzięcia. Determinanty i
sposoby rozwoju małych przedsiębiorstw. Czynniki sukcesu nowej działalności
gospodarczej. Pojęcie i typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych.
Kompetencje przedsiębiorcze.

P_W02

W3

Polityka wspierania przedsiębiorczości w Polsce i UE. Infrastruktura wspierająca
przedsiębiorczość. Fundusze strukturalne i rola samorządu oraz otoczenia społecznogospodarczego we wspieraniu tworzenia nowych przedsięwzięć.

P_W03

W4

Poszukiwanie nisz rynkowych. Zewnętrzne uwarunkowania przedsiębiorczości.
Tworzenie kreatywnych idei na nowy biznes. Wiedza biznesowa i know-how. Jak je
zdobyć?

P_W03

W5

Tworzenie nowych przedsięwzięć w korporacjach i podmiotach publicznych.

P_W02

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Podejmowanie działalności gospodarczej – istota i uwarunkowania. Ryzyko w
podejmowaniu nowych przedsięwzięć. Strategie małego przedsiębiorstwa.

P_U01, P_K01

Ćw2

Tworzenie kreatywnych idei na nowe przedsięwzięcie. Planowanie nowego
przedsięwzięcia. Zarządzanie przedsiębiorcze. Tworzenie związków kooperacyjnych.

P_U02, P_K01

Ćw3

Biznesplan jako podstawa tworzenia i rozwoju nowego przedsięwzięcia. Analiza barier
rozwoju i występujących ryzyk.

P_U03, P_K02

Ćw4

Określanie zakresu nowego przedsięwzięcia. Planowanie terminów i tworzenie
harmonogramów. Tworzenie budżetu nowego przedsięwzięcia.

P_U02, P_K02

Ćw5

Analiza i ocena projektów nowego przedsięwzięcia.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K02
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VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

egzamin ustny

Wykład

P_W02

egzamin ustny

Wykład

P_W03

egzamin ustny

Wykład

Umiejętności:
P_U01

zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena
wykonania zadania praktycznego

Ćwiczenia

P_U02

zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena
wykonania zadania praktycznego

Ćwiczenia

P_U03

zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena
wykonania zadania praktycznego

Ćwiczenia

Kompetencje społeczne:
P_K01

zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena
wykonania zadania praktycznego

Ćwiczenia

P_K02

zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena
wykonania zadania praktycznego

Ćwiczenia

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

wyjaśnić istoty własnych
przedsięwzięć i zachowań
przedsiębiorczych,
występujących rodzajów
przedsiębiorczości oraz postaw
przedsiębiorczych.

z pomocą wykładowcy
wyjaśnić istotę
własnych
przedsięwzięć i
zachowań
przedsiębiorczych,
występujących
rodzajów
przedsiębiorczości
oraz postaw
przedsiębiorczych.

poprawnie i
samodzielnie
wyjaśnić istotę
własnych
przedsięwzięć i
zachowań
przedsiębiorczych,
występujących
rodzajów
przedsiębiorczości
oraz postaw
przedsiębiorczych.

szczegółowo i
obszernie wyjaśnić
istotę własnych
przedsięwzięć i
zachowań
przedsiębiorczych,
występujących
rodzajów
przedsiębiorczości
oraz postaw
przedsiębiorczych.

P_W02

wyjaśnić ogólnych zasad i
form tworzenia i rozwoju
różnych form kreowania
nowych przedsięwzięć

z pomocą wykładowcy
wyjaśnić ogólne
zasady i form
tworzenia i rozwoju
różnych form
kreowania nowych
przedsięwzięć

samodzielnie
wyjaśnić ogólne
zasady i form
tworzenia i rozwoju
różnych form
kreowania nowych
przedsięwzięć

w sposób szczegółowy
wyjaśnić ogólne
zasady i form
tworzenia i rozwoju
różnych form
kreowania nowych
przedsięwzięć

P_W03

określić metod wspierania
tworzenia nowych
przedsięwzięć przez otoczenie

z pomocą wykładowcy
określić metody
wspierania tworzenia

samodzielnie określić
metody wspierania
tworzenia nowych

w sposób
wyczerpujący i
szczegółowy określić

Efekty
kształcenia

P_W01
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społeczno-gospodarcze oraz
określić zakresu i planu
własnego przedsięwzięcia

P_U01

P_U02

P_U03

P_K01

nowych przedsięwzięć
przez otoczenie
społecznogospodarcze oraz
określić zakres i plan
własnego
przedsięwzięcia

przedsięwzięć przez
otoczenie społecznogospodarcze oraz
określić zakres i plan
własnego
przedsięwzięcia

zaobserwować i poprawnie
dokonać interpretacji
możliwości podjęcia własnego
przedsięwzięcia uwzględniając
złożoność otoczenia oraz
identyfikować zarówno szans
jak i ryzyka działań
przedsiębiorczych

z pomocą
zaobserwować i
poprawnie dokonać
interpretacji
możliwości podjęcia
własnego
przedsięwzięcia
uwzględniając
złożoność otoczenia
oraz umie
identyfikować
zarówno szanse jak i
ryzyko działań
przedsiębiorczych

samodzielnie
zaobserwować i
poprawnie dokonać
interpretacji
możliwości podjęcia
własnego
przedsięwzięcia
uwzględniając
złożoność otoczenia
oraz umie
identyfikować
zarówno szanse jak i
ryzyko działań
przedsiębiorczych

w sposób szeroki i
szczegółowy
zaobserwować i
poprawnie dokonać
interpretacji
możliwości podjęcia
własnego
przedsięwzięcia
uwzględniając
złożoność otoczenia
oraz umie
identyfikować
zarówno szanse jak i
ryzyko działań
przedsiębiorczych

zaprojektować tworzenia
nowego przedsięwzięcia oraz
stworzyć jego biznesplanu

z pomocą
zaprojektować
tworzenia nowego
przedsięwzięcia oraz
stworzyć jego
biznesplan

samodzielnie
zaprojektować
tworzenia nowego
przedsięwzięcia oraz
stworzyć jego
biznesplan

samodzielnie i
szczegółowo
zaprojektować
tworzenia nowego
przedsięwzięcia oraz
stworzyć jego
biznesplan

praktycznych umiejętności
obserwacji i interpretacji
zjawisk ekonomicznych i nie
umie zbudować koncepcji
własnego przedsięwzięcia

posiada praktyczne
umiejętności
obserwacji i
interpretacji zjawisk
ekonomicznych i
będzie umiał
zbudować koncepcję
własnego
przedsięwzięcia

samodzielnie
wykorzystać
praktyczne
umiejętności
obserwacji i
interpretacji zjawisk
ekonomicznych i umie
zbudować koncepcję
własnego
przedsięwzięcia

w sposób szeroki i
szczegółowy
samodzielnie
wykorzystać
praktyczne
umiejętności
obserwacji i
interpretacji zjawisk
ekonomicznych i umie
zbudować
szczegółową
koncepcję własnego
przedsięwzięcia

nie jest świadomy potrzeby do
uczenia się przez całe życie,
nie czuje potrzeby rozwoju
pracy zespołowej, akceptacji
dla przywództwa i podejścia
twórczego oraz ponoszenia
odpowiedzialności za pracę
własną i innych osób

tylko w niektórych
obszarach dostrzega
potrzebę do uczenia
się przez całe życie, i
potrzebę rozwoju
pracy zespołowej, ma
ograniczoną
akceptację dla
przywództwa i
podejścia twórczego
oraz

charakteryzuje się
podejściem, które
zachęca do uczenia się
przez całe życie,
duchem pracy
zespołowej, akceptacją
dla przywództwa i
podejścia twórczego
oraz
odpowiedzialnością za
pracę własną i innych

charakteryzuje się
wszechstronnym
podejściem, które
zachęca do uczenia się
przez całe życie,
emanuje duchem pracy
zespołowej, akceptacją
dla przywództwa i
podejścia twórczego
oraz wysoką
odpowiedzialnością za
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metody wspierania
tworzenia nowych
przedsięwzięć przez
otoczenie społecznogospodarcze oraz
określić zakres i plan
własnego
przedsięwzięcia

odpowiedzialności za
pracę własną i innych
osób

P_K02

wykorzystać kompetencji do
kierowania zmianami i
innowacjami w organizacji
oraz dokonać obiektywnej
oceny wykonanej pracy

w niewielkim stopniu
posiada kompetencje
do kierowania
zmianami i
innowacjami w
organizacji oraz
obiektywnej oceny
wykonanej pracy

osób

pracę własną i innych
osób

posiada kompetencje
do kierowania
zmianami i
innowacjami w
organizacji oraz
obiektywnej oceny
wykonanej pracy

posiada wszechstronne
kompetencje do
kierowania zmianami i
innowacjami w
organizacji oraz
obiektywnej oceny
wykonanej pracy

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

3

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

13

23

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

2

2

50/2

50/2

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

35/1,4

25/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

15/0,6

10/0,4

ECTS

Projekt / esej

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2016.

M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą, Difin, Warszawa 2012.

M. Christensen Clayton, Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Profesjonalne PWN. Warszawa 2010.

B. Glinka, S. Gudkowa, Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2008.

G. Kawasaki, Sztuka rozpoczynania, Helion, Gliwice 2007.
Inne materiały dydaktyczne:



studia przypadków, prezentacje multimedialne przygotowane przez wykładowcę oraz studentów, przygotowywanie
indywidualnych lub grupowych projektów, projekcje filmów.
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PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ANALIZA MATEMATYCZNA I ALGEBRA LINIOWA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
Podstawowy, powiązany z badaniami naukowymi, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
1/1
dr Alina Marchlewska
Wiedza matematyczna z zakresu szkoły średniej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsulta
cje

Egzamin.
zaliczenie

Suma
godzin

30

6

2

68

20

6

2

46

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

30

Studia
niestacjonarne

20

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Metoda problemowa, dyskusja, analiza i rozwiązywanie zadań

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe pojęcia Algebry Liniowej i Analizy Matematycznej

K_W01

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi rozwiązywać zadania z Algebry Liniowej i Analizy Matematycznej

K_U06
K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student odczuwa potrzebę zdobywania nowych kompetencji matematycznych
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K_K01, K_K02
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V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

Wykład:

1

Macierze – działania na macierzach, wyznaczniki, rząd macierzy, diagonalizacja
macierzy

P_W01

2

Układy równań liniowych – zapis macierzowy, wzory Cramera, eliminacja Gaussa.

P_W01, P_U01

3

Funkcje rzeczywiste jednej zmiennej (pojęcie funkcji, rodzaje i własności funkcji,
ciągi liczbowe).

P_U01, P_K01

4

Ciągi liczbowe (pojęcie ciągu liczbowego i podciągów, ich rodzaje, granica ciągu,
własności ciągów zbieżnych)

P_W01, P_U01

5

Granica funkcji, interpretacja geometryczna

P_W01

6

Funkcje wielu zmiennych

P_W01, P_U01

7

Funkcje ciągłe i jednostajnie ciągłe, własności funkcji ciągłych

P_W01, P_U01

8

Pochodna funkcji, ekstrema (warunek konieczny i warunki wystarczające istnienia
ekstremum), wypukłość i wklęsłość krzywej

P_W01, P_U01

9

Szeregi rzeczywiste (szeregi o wyrazach dodatnich, o wyrazach dowolnych i
naprzemienne, kryteria zbieżności, bezwzględna zbieżność szeregu)

P_W01, P_U01

10

Ciągi i szeregi funkcyjne, definicja zbieżności punktowej oraz zbieżności jednostajnej,
kryteria zbieżności szeregów funkcyjnych

P_W01, P_U01

11

Rachunek całkowy – całka oznaczona i nieoznaczona, zastosowanie całek
oznaczonych

P_W01, P_U01

12

Elementy geometrii analitycznej

P_W01, P_U01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

Ćwiczenia:

1

Macierze –działania na macierzach, obliczanie wyznacznika, rzędu i śladu.
Wyznaczanie macierzy odwrotnej.

P_U01, P_W01

2

Układy równań liniowych –Twierdzenia Kroneckera- Capellego, układy Cramera,
wyznaczanie rozwiązań ogólnych i przykładowych szczególnych, metoda eliminacji
Gaussa.

P_W01, P_U01,
P_K01

3

Granica i ciągłość funkcji - Obliczanie granic i badanie ciągłości funkcji. Zastosowanie
granic do wyznaczania asymptot wykresu.

P_W01, P_U01

4

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej Wyznaczanie ekstremum lokalnego i
badanie monotoniczności funkcji. Druga pochodna i jej zastosowanie do badania
wklęsłości i wypukłości krzywej.

P_U01, P_W01

5

Badanie przebiegu zmienności funkcji i rysowanie jej wykresu

P_U01

6

Szeregi liczbowe - obliczanie sum pewnych szeregów. Szeregi geometryczne- ocena
zbieżności i obliczanie sumy. Zastosowanie kryteriów D’Alamberta i Cauchy’ego do

P_W01, P_U01,
P_K01
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badania zbieżności szeregów.
7

Szeregi funkcyjne - obliczanie granic ciągów funkcyjnych. Ocena zbieżności
jednostajnej szeregów funkcyjnych przy pomocy tw. Weierstrassa.

P_W01, P_U01

8

Rachunek całkowy - obliczanie całki nieoznaczonej – metoda podstawiania i przez
części.

P_U01, P_W01

9

Obliczanie całki oznaczonej. Wykorzystanie całki oznaczonej do obliczania pól figur
płaskich- obliczanie pola figury ograniczonych wykresami funkcji.

P_U01, P_K01

10

Funkcje wielu zmiennych - Wyznaczanie dziedziny funkcji dwu zmiennych- graficzne
pr

P_W01, P_U01,
P_K01

11

Rachunek różniczkowy wielu zmiennych - Obliczanie pochodnych cząstkowych i
zastosowanie do wyznaczania ekstremum lokalnego. Wyznaczanie wartości
najmniejszej i największej funkcji na wybranych zbiorach

P_W01, P_U01,
P_K01

12

Elementy geometrii analitycznej - Wyznaczanie równania prostej/ płaszczyzny
przechodzącej przez podane punkty. Obliczanie odległości punktu od prostej oraz
dwóch prostych równoległych. Obliczanie pól wielokątów rozpiętych na podanych
wektorach.

P_U01, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Praca pisemna + ustny test wiedzy

P_W01

Ocena zadań projektowych oraz obserwacja wykonania zadań praktycznych

Ćwiczenia,wykład

Umiejętności:
P_U01

Obserwacja i ocena wykonania zadań praktycznego, Ocena zadań
projektowych oraz obserwacja wykonania zadań praktycznych

Ćwiczenia

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadań praktycznego,

Ćwiczenia

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

P_W01

Nie zna podstawowych
pojęć z Algebry
Liniowej lub/i Analizy
Matematycznej

Zna na podstawowym
poziomie pojęcia z
Algebry Liniowej lub/i
Analizy Matematycznej.

Zna na dobrym
poziomie pojęcia z
Algebry Liniowej i
Analizy przykładowe
zastosowania

Zna pojęcia z Algebry i
Analizy, umie znaleźć
związki pomiędzy nimi i
pokazać ich
zastosowania

P_U01

Nie umie podać
rozwiązywania
podstawowych zadań z
Algebry Liniowej i
Analizy Matematycznej

Umie wykorzystać nabytą
wiedzę do rozwiązywania
podstawowych zadań z
Algebry Liniowej i
Analizy Matematycznej.

Umie wykorzystać
nabytą wiedzę do
rozwiązywania
większości
wymaganych zadań z
Algebry i Analizy.

Umie wykorzystać
nabytą wiedzę do
rozwiązywania
wymaganych zadań z
Algebry i Analizy. Umie
zinterpretować
otrzymane wyniki.

P_K01

Nie wykazuje chęci

Efekty
kształcenia
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nabywania nowych
kompetencji
matematycznych

Dąży do zdobywania nowych kompetencji matematycznych

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

60

40

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

6

6

Projekt / esej

0

0

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

47

67

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

68/2,7

48/1,9

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

10/0,4

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Kostrikin A.I., Wstęp do algebry, Cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2004.

Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 2002.

Rudin W., Podstawy analizy matematycznej, PWN, Warszawa 1998.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Białynicki-Birula A. ,Algebra liniowa z geometrią, PWN, Warszawa 1979.
Birkholc A., Analiza matematyczna. Funkcje wielu zmiennych, PWN, Warszawa 2002.
Dobrowolska K., Dyczka W., Jakuszenkow H., Matematyka dla studentów studiów technicznych, Wyd. 10,
HELPMATH, Łódź 2003.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

MATEMATYKA DYSKRETNA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
podstawowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
1/2
dr Alina Marchlewska
brak wymagań wstępnych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

6

2

68

20

6

2

48

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

30

Studia
niestacjonarne

20

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Metoda problemowa, dyskusja, analiza i rozwiązywanie zadań

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe pojęcia matematyki dyskretnej

K_W01

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi rozwiązywać zadań z zakresu Matematyki Dyskretnej

K_U06
K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student dąży do podnoszenia lub zdobywania nowych kompetencji matematycznych

K_K01, K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:
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przedmiotowych
efektów
kształcenia
1

Macierze – działania na macierzach, wyznaczniki, rząd macierzy, diagonalizacja
macierzy

P_W01

2

Układy równań liniowych – zapis macierzowy, wzory Cramera, eliminacja Gaussa.

P_W01, P_U01

3

Funkcje rzeczywiste jednej zmiennej (pojęcie funkcji, rodzaje i własności funkcji,
ciągi liczbowe).

P_U01, P_K01

4

Ciągi liczbowe (pojęcie ciągu liczbowego i podciągów, ich rodzaje, granica ciągu,
własności ciągów zbieżnych)

P_W01, P_U01

5

Granica funkcji, interpretacja geometryczna

P_W01

6

Funkcje wielu zmiennych

P_W01, P_U01

7

Funkcje ciągłe i jednostajnie ciągłe, własności funkcji ciągłych

P_W01, P_U01

8

Pochodna funkcji, ekstrema (warunek konieczny i warunki wystarczające istnienia
ekstremum), wypukłość i wklęsłość krzywej

P_W01, P_U01

9

Szeregi rzeczywiste (szeregi o wyrazach dodatnich, o wyrazach dowolnych i
naprzemienne, kryteria zbieżności, bezwzględna zbieżność szeregu)

P_W01, P_U01

10

Ciągi i szeregi funkcyjne, definicja zbieżności punktowej oraz zbieżności jednostajnej,
kryteria zbieżności szeregów funkcyjnych

P_W01, P_U01

11

Rachunek całkowy – całka oznaczona i nieoznaczona, zastosowanie całek
oznaczonych

P_W01, P_U01

12

Elementy geometrii analitycznej

P_W01, P_U01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

Ćwiczenia:

1

Macierze –działania na macierzach, obliczanie wyznacznika, rzędu i śladu.
Wyznaczanie macierzy odwrotnej.

P_U01, P_W01

2

Układy równań liniowych –Twierdzenia Kroneckera- Capellego, układy Cramera,
wyznaczanie rozwiązań ogólnych i przykładowych szczególnych, metoda eliminacji
Gaussa.

P_W01, P_U01,
P_K01

3

Granica i ciągłość funkcji - Obliczanie granic i badanie ciągłości funkcji. Zastosowanie
granic do wyznaczania asymptot wykresu.

P_W01, P_U01

4

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej Wyznaczanie ekstremum lokalnego i
badanie monotoniczności funkcji. Druga pochodna i jej zastosowanie do badania
wklęsłości i wypukłości krzywej.

P_U01, P_W01

5

Badanie przebiegu zmienności funkcji i rysowanie jej wykresu

P_U01

6

Szeregi liczbowe - obliczanie sum pewnych szeregów. Szeregi geometryczne- ocena
zbieżności i obliczanie sumy. Zastosowanie kryteriów D’Alamberta i Cauchy’ego do
badania zbieżności szeregów.

P_W01, P_U01,
P_K01

7

Szeregi funkcyjne - obliczanie granic ciągów funkcyjnych. Ocena zbieżności
jednostajnej szeregów funkcyjnych przy pomocy tw. Weierstrassa.

P_W01, P_U01
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8

Rachunek całkowy - obliczanie całki nieoznaczonej – metoda podstawiania i przez
części.

P_U01, P_W01

9

Obliczanie całki oznaczonej. Wykorzystanie całki oznaczonej do obliczania pól figur
płaskich- obliczanie pola figury ograniczonych wykresami funkcji.

P_U01, P_K01

10

Funkcje wielu zmiennych - Wyznaczanie dziedziny funkcji dwu zmiennych- graficzne
pr

P_W01, P_U01,
P_K01

11

Rachunek różniczkowy wielu zmiennych - Obliczanie pochodnych cząstkowych i
zastosowanie do wyznaczania ekstremum lokalnego. Wyznaczanie wartości
najmniejszej i największej funkcji na wybranych zbiorach

P_W01, P_U01,
P_K01

12

Elementy geometrii analitycznej - Wyznaczanie równania prostej/ płaszczyzny
przechodzącej przez podane punkty. Obliczanie odległości punktu od prostej oraz
dwóch prostych równoległych. Obliczanie pól wielokątów rozpiętych na podanych
wektorach.

P_U01, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Praca pisemna + ustny test wiedzy

P_W01

Ocena zadań projektowych oraz obserwacja wykonania zadań praktycznych

Wykład, Ćwiczenia

Umiejętności:
P_U01

Obserwacja i ocena wykonania zadań praktycznego, Ocena zadań
projektowych oraz obserwacja wykonania zadań praktycznych

Ćwiczenia

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadań praktycznego,

Ćwiczenia

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_U01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Nie zna podstawowych pojęć z
Matematyki Dyskretnej

Zna na podstawowym
poziomie pojęcia z
Logiki, Teorii
Zbiorów lub Grafów.

Zna na dobrym
poziomie pojęcia z
zakresu matematyki
dyskretnej

Zna pojęcia z
matematyki
dyskretnej, potrafi
wskazać związki
pomiędzy nimi, umie
przeprowadzić proces
wnioskowania w
postaci dowodu
twierdzenia,

Nie umie podać rozwiązywania
podstawowych zadań z zakresu
Matematyki Dyskretnej

Umie wykorzystać
nabytą wiedzę do
rozwiązywania
podstawowych zadań
z zakresu Matematyki
Dyskretnej.

Umie wykorzystać
nabytą wiedzę do
rozwiązywania
większości
wymaganych zadań ,
umie wskazać prosty
schemat
wnioskowania

Umie wykorzystać
nabytą wiedzę do
rozwiązywania
wymaganych zadań, i
dokonać ich analizy,
Potrafi przeprowadzić
wnioskowanie i
zinterpretować
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otrzymane wyniki.
P_K01

Nie wykazuje chęci do
podnoszenia poziomu swoich
kompetencji matematycznych

Dąży do podnoszenia lub zdobywania nowych kompetencji
matematycznych

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

60

40

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

6

6

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

39

59

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

68/2,7

48/1,9

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

20/0,8

125/5

125/5

ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Deo N., Teoria grafów i jej zastosowania w technice i informatyce, PWN, W-wa 1980

Ross K.A., Wright Ch.R.B., Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Kuratowski K. Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN, Warszawa 2004

Lipski W., Kombinatoryka dla programistów, WNT, Warszawa 1989

Wilson R., Wprowadzenie do teorii grafów, PWN, Warszawa 1999.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
(wskazać właściwe)
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
podstawowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
2/3
Dr Alina Marchlewska
Logika i teoria mnogości, Analiza matematyczna

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30h

4

2

66

20h

4

2

46

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

30h

Studia
niestacjonar
ne

20h

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Metoda problemowa, dyskusja, analiza i rozwiązywanie zadań

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student posiada wiedzę w zakresie zbierania i opracowania danych statystycznych. Zna
znaczenie probabilistyki we wnioskowaniu statystycznych. Student zna podstawowe
rozkłady prawdopodobieństwa.

K_W01

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi przygotować badanie statystyczne i opracować zebrany materiał
statystyczny. Umie wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do opisu tworzenia
modeli. Potrafi korzystać z metod komputerowych w statystyce
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K_U06
K_U07

Przedmioty podstawowe

Kompetencje społeczne:
P_K01

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się.

K_K01, K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

WYKŁAD:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

1

Statystyka opisowa: cechy i ich skale, prezentacja graficzna, miary tendencji centralnej i
rozrzutu.

P_W01

2

Przestrzeń probabilistyczna: aksjomaty, własności, schemat klasyczny,
prawdopodobieństwo geometryczne, miara.

P_W01

3

Prawdopodobieństwo warunkowe: prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa,
niezależność zdarzeń

P_W01, P_U01

4

Zmienne losowe: rozkłady dyskretne i ciągłe oraz ich interpretacja, dystrybuanta

P_W01, P_U01

5

Parametry: rozkładu: nadzieja matematyczna, wariacja, momenty, nierówność
Czebyszewa, prawa wielkich liczb

P_W01, P_U01

6

Podstawowe rozkłady: dwupunktowy, dwumianowy, Poissona, geometryczny,
wykładniczy

P_W01

7

Centralne twierdzenie graniczne: rozkład normalny, standaryzacja.

P_W01

8

Wnioskowanie statystyczne: próbka prosta, statystyka i estymator, estymacja
parametryczna i nieparametryczna.

9

Estymacja punktowa: metoda największej wiarygodności.

10

Testowanie hipotez i przedziały ufności

Lp.

P_W01, P_U01
P_W01
P_W01, P_U01

ĆWICZENIA

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

1

Statystyka opisowa (opracowywanie danych, cechy i ich skale, prezentacja graficzna,
miary tendencji i rozrzutu).

2

Wzory kombinatoryczne i wyznaczanie prawdopodobieństwa.

3

Zmienne losowe o rozkładach dyskretnych – wyznaczane parametrów rozkładu

P_U01, P_W01

4

Rozkłady ciągłe oraz ich interpretacja, Parametry rozkładu: nadzieja matematyczna,
wariacja, momenty, nierówność Czebyszewa, prawa wielkich liczb.

P_U01, P_W01

5

Populacja generalna, próba losowa, badanie pełne i częściowe. Rozkład teoretyczny i
empiryczny cechy. Wnioskowanie o populacji na podstawie próby - estymacja punktowa
i przedziałowa parametrów. Hipoteza i test statystyczny, błędy I i II rodzaju.
Weryfikacja hipotez statystycznych.

P_U01, P_W01

6

Prawdopodobieństwo warunkowe: prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa,
niezależność zdarzeń.

7

Wnioskowanie statystyczne: próbka prosta, statystyka i estymator, estymacja
parametryczna i nieparametryczna.
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P_U01, P_W01
P_U01

P_U01
P_U01, P_W01
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8

Estymacja punktowa: metoda największej wiarygodności.

P_U01

9

Testowanie hipotez i przedziały ufności.

P_W01

10

Metody komputerowe w statystyce: liczby pseudolosowe, bootstrap, estymacja jądrowa
gęstości

P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

Wykład,

ustny sprawdzian wiedzy

P_W01

Umiejętności:
P_U01

Obserwacja i ocena wykonania zadań praktycznego, Ocena zadań
projektowych oraz obserwacja wykonania zadań praktycznych

Ćwiczenia

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadań praktycznego,

Ćwiczenia

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena
niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Zna na podstawowym
poziomie pojęcia z zakresu
metod probabilistycznych
lub/i statystyki.

Zna na dobrym poziomie
pojęcia z metod
probabilistycznych lub/i
statystyki, umie dokonać
interpretacji
wskaźników.

Zna pojęcia z zakresu
metod probabilistycznych i
statystyki, rozumie związki
między nimi i umie podać
ich interpretację.

Umie wykorzystać nabytą
wiedzę do rozwiązywania
podstawowych zadań.

Umie wykorzystać
nabytą wiedzę do
rozwiązywania
większości wymaganych
zadań.

Umie wykorzystać nabytą
wiedzę do rozwiązywania
wymaganych zadań,
dokonać ich analizy,
przeprowadzić rozwiązanie
i zinterpretować otrzymane
wyniki.

Student:
Nie zna
podstawowych pojęć
z zakresu
probabilistyki i
statystyki.

P_U01

Nie umie dokonać
elementarnej analizy
statystycznej ani
wyliczyć miar.

P_K01

Nie wykazuje się
chęciami do
podnoszenia swojej
wiedzy.

Wykazuje się systematyczną pracą i umiejętnością dokształcania się.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia

ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II
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stacjonarne

Studia
niestacjonarne

60h

40h

Przedmioty podstawowe

Egzami/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Projekt / esej

0h

0h

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

21h

41hh

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

13h

13h

100h/4ECTS

100h/4ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

66/2,7

46/1,9

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,4

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

10/0,4

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001

Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym Statistica TMPL, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne dla studentów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
1998

Jakubowski J., Sztencel R., Rachunek prawdopodobieństwa dla prawie każdego, Script, Warszawa 2006
Inne materiały dydaktyczne:


tablice statystyczne, tabele wzorów
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

FIZYKA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
(wskazać właściwe)
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Nie dotyczy
podstawowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym
/ powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
1/2
Dr Krzysztof Przybyszewski
Podstawowe kompetencje z fizyki nabyte w szkołach niższego poziomu
kształcenia, analiza matematyczna i algebra liniowa, nauki techniczne

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

20

16

6

2

44

Studia
niestacjonarne

20

20

6

2

48

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi.
dyskusja, pytania i zadania problemowe, eksperyment, demonstracja.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Student ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki oraz umożliwiającą racjonalne jej
zastosowania do rozwiązywania prostych problemów informatyki oraz umie opisać
wybrane prawa fizyki, konieczne do zrozumienia zasad innych przedmiotów
realizowanych w cyklu kształcenia.

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę fizyczną do opisu i symulacji procesów,
tworzenia modeli oraz innych działań w obszarze informatyki

K_U06

P_U02

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki do
formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych wykorzystując odpowiednie
metody analityczne i eksperymenty obliczeniowe

K_U07
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P_U03

Student umie wykorzystać omawiane prawa w praktyce do wyjaśnienia pewnych
zjawisk i obliczania wartości parametrów charakteryzujących zjawiska omawiane na
innych przedmiotach

P_U04

Student umie posługiwać się metodami rozwiązywania problemów stosowanymi w
fizyce

K_U06, K_U07

P_U05

Student potrafi tworzyć i weryfikować modele świata rzeczywistego oraz posługiwać
się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów

K_U06, K_U07

K_U06

Kompetencje społeczne:
P_K01

Po ukończeniu zajęć student powinien być przekonanym o konieczności nauki fizyki
oraz potrafić samodzielnie lub w grupie poszukiwać rozwiązania problemów
fizycznych leżących u podstawy modelowania i symulacji

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. Fizyka jako nauka ścisła, modele fizyczne, podstawowe
pojęcia i jednostki fizyczne, układ wykładów i ćwiczeń, powiązania fizyki
z informatyką.

W2

Mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej.

P_W01

W3

Drgania i fale mechaniczne.

P_W01

W4

Elektrostatyka. Obwody prądu stałego.

P_W01

W5

Pole magnetyczne i zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Obwody prądu zmiennego.

P_W01

W6

Fale elektromagnetyczne.

P_W01

W7

Elementy optyki klasycznej w ujęciu falowym.

P_W01

W8

Podstawy fotometrii.

P_W01

W9

Elementy optyki geometrycznej.

P_W01

W10

Elementy optyki kwantowej.

P_W01

W11

Podstawy fizyki atomowej.

P_W01

W12

Podstawy termodynamiki.

P_W01

W13

Elektryczne i magnetyczne właściwości materii w ujęciu klasycznym i kwantowym.

P_W01

W14

Właściwości i wykorzystanie półprzewodników.

P_W01

W15

Wykład podsumowujący

P_W01

Lp.

Laboratorium:

P_W01, P_K01

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

L1

Organizacja zajęć. Forma sprawozdania. Zasady rozwiązywania problemów z fizyki.
Podstawowe systemy metryczne. Podstawy rachunku błędów.

P_U01, P_U02,
P_K01

L2

Rozwiązywanie problemów z mechaniki. Zastosowanie zasad: kinematyki, dynamiki i
zachowania (pędu, momentu pędu i energii).

P_U03, P_U04,
P_U05
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L3

Zastosowanie równania drgań harmonicznych. Energia drgań harmonicznych.
Doświadczalne wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła
matematycznego. Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyny
metodą statyczną lub dynamiczną.

P_U03, P_U04,
P_U05

L4

Równanie fali harmonicznej. Energia fali harmonicznej. Fala stojąca. Właściwości fali
dźwiękowej: obszar słyszalności, subiektywne i obiektywne cechy dźwięku.
Wyznaczanie prędkości dźwięku.

P_U03, P_U04,
P_U05

L5

Podstawowe parametry charakteryzujące pole elektrostatyczne (natężenie pola, zasada
superpozycji pól, pola układów ładunków, energia pola, potencjał pola). Pojemność
elektryczna przewodników i ich układów. Kondensatory.

P_U03, P_U04,
P_U05

L6

Układy prądu stałego.

P_U03, P_U04,
P_U05

L7

Podstawowe parametry pola magnetycznego (natężenie pola, zastosowanie praw:
Ampera i Biota-Savarta, zasada superpozycji dla pola magnetycznego).

P_U03, P_U04,
P_U05

L8

Indukcja elektromagnetyczna (wykorzystanie reguły Lenza, prądy indukcyjne, indukcja
wzajemna, transformator). Układy RLC. Rezonans prądowo – napięciowy w układach
RLC. Pętla histerezy.

P_U03, P_U04,
P_U05

L9

Rozwiązywanie układów prądu zmiennego. Drgania elektromagnetyczne. Prawa
Maxwella. Otwarte drgające układy RLC. Fala elektromagnetyczna.

P_U03, P_U04,
P_U05

L10

Zasady optyki geometrycznej. Układy elementów optycznych. Optyka falowa (odbicie
i załamanie światła, całkowite wewnętrzne odbicie, interferencja, dyfrakcja).
Zastosowanie zasad fotometrii. Wyznaczanie ogniskowej soczewek i ich układów

P_U03, P_U04,
P_U05

L11

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Właściwości korpuskularne światła (energia
fotonów, ciśnienie światła). Liczby kwantowe elektronów na orbitach atomowych.

P_U03, P_U04,
P_U05

L12

Dualizm korpuskularno-falowy. Zasada Heisenberga.

P_U03, P_U04,
P_U05

L13

Zasady termodynamiki. Sprawność silników. Entropia.

P_U03, P_U04,
P_U05

L14

Właściwości elektryczne i magnetyczne materii (przenikalność elektryczna,
przenikalność magnetyczna, układy kondensatorów z dielektrykami, energia pola
elektrycznego, indukcyjność, energia pola magnetycznego, pętla histerezy).

P_U03, P_U04,
P_U05

L15

Zajęcia podsumowujące.

P_U01, P_U02,
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Test pisemny oraz ocena z ćwiczeń

W
Umiejętności:

P_U01

na podstawie rozwiązywania zadań praktycznych, sprawozdań z wykonanych
ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny indywidualnej pracy studenta na
każdych zajęciach

L

P_U02

na podstawie rozwiązywania zadań praktycznych, sprawozdań z wykonanych
ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny indywidualnej pracy studenta na
każdych zajęciach

L
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P_U03

na podstawie rozwiązywania zadań praktycznych, sprawozdań z wykonanych
ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny indywidualnej pracy studenta na
każdych zajęciach

L

P_U04

na podstawie rozwiązywania zadań praktycznych, sprawozdań z wykonanych
ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny indywidualnej pracy studenta na
każdych zajęciach

L

P_U05

na podstawie rozwiązywania zadań praktycznych, sprawozdań z wykonanych
ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny indywidualnej pracy studenta na
każdych zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacje zachowań studenta

W, L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

wykazać się dostateczną
wiedzą w zakresie fizyki

wykazać się wiedzą w
zakresie fizyki oraz
potrafi opisać
podstawowe prawa fizyki,
konieczne do zrozumienia
zasad innych
przedmiotów
realizowanych w cyklu
kształcenia.

wykazać się wiedzą w
zakresie fizyki
umożliwiającą racjonalne
zastosowania tej wiedzy
do rozwiązywania
prostych problemów
informatyki oraz potrafi
opisać prawa fizyki,
konieczne do zrozumienia
zasad innych
przedmiotów
realizowanych w cyklu
kształcenia.

wykorzystać nabytą
wiedzę fizyczną do opisu

wykorzystać nabytą
wiedzę fizyczną do opisu
oraz innych działań w
obszarze informatyki

wykorzystać nabytą
wiedzę fizyczną do opisu
i symulacji procesów,
tworzenia modeli oraz
innych działań w obszarze
informatyki

P_W01

wykazać się podstawową
wiedzą w zakresie fizyki

P_U01

wykorzystać nabytej
wiedzy fizycznej do
opisu i symulacji
procesów, tworzenia
modeli oraz innych
działań w obszarze
informatyki

P_U02

wykorzystać zdobytej
wiedzy i umiejętności z
zakresu fizyki do
formułowania i
rozwiązywania zadań
informatycznych

wykorzystać zdobyte
umiejętności z zakresu
fizyki do formułowania i
rozwiązywania
podstawowych zadań
informatycznych

wykorzystać zdobytą
wiedzę i umiejętności z
zakresu fizyki do
formułowania i
rozwiązywania zadań
informatycznych

wykorzystać zdobytą
wiedzę i umiejętności z
zakresu fizyki do
formułowania i
rozwiązywania zadań
informatycznych
wykorzystując
odpowiednie metody
analityczne i
eksperymenty
obliczeniowe

P_U03

wykorzystać
omawianych praw w
praktyce do wyjaśnienia
wybranych zjawisk

wykorzystać omawiane
prawa w praktyce do
wyjaśnienia
podstawowych zjawisk

wykorzystać omawiane
prawa w praktyce do
wyjaśnienia wskazanych
zjawisk i obliczania

wykorzystać omawiane
prawa w praktyce do
wyjaśnienia zjawisk i
obliczania wartości
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P_U04

posługiwać się metodami
rozwiązywania
problemów stosowanymi
w fizyce

P_U05

tworzyć i weryfikować
modeli świata
rzeczywistego oraz
posługiwać się nimi w
celu predykcji zdarzeń i
stanów

P_K01

samodzielnie lub w
grupie poszukiwać
rozwiązania problemów
fizycznych leżących u
podstawy modelowania i
symulacji

posługiwać się metodami
rozwiązywania
problemów stosowanymi
w fizyce w stopniu
dostatecznym

weryfikować modele
świata rzeczywistego

w grupie poszukiwać
rozwiązania problemów
fizycznych leżących u
podstawy modelowania i
symulacji

wartości parametrów
charakteryzujących
wybrane zjawiska

parametrów
charakteryzujących
wybrane zjawiska

posługiwać się metodami
rozwiązywania
problemów stosowanymi
w fizyce

bardzo dobrze posługiwać
się metodami
rozwiązywania
problemów stosowanymi
w fizyce

tworzyć i weryfikować
modele świata
rzeczywistego

tworzyć i weryfikować
modele świata
rzeczywistego oraz
posługiwać się nimi w
celu predykcji zdarzeń i
stanów

samodzielnie lub w grupie
poszukiwać rozwiązania
problemów fizycznych
leżących u podstawy
modelowania i symulacji

potrafić samodzielnie lub
w grupie poszukiwać
rozwiązania problemów
fizycznych leżących u
podstawy modelowania i
symulacji oraz jest
przekonanym o
konieczności nauki fizyki

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

40

40

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

6

6

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

42

42

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

48/1,9

48,1,9

20/1

20/1

10/0,5

10/0,5

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Bobrowski Cz., Fizyka – krótki kurs., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2016
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
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Karniewicz J., Sokołowski T., Podstawy fizyki laboratoryjnej, Politechnika Łódzka, Łódź 1996
Kubik J., Zbiór zadań z mechaniki, Oficyna Wydawnicza PO, Opole 2002
Twardowski A., Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2002
Inne materiały dydaktyczne:



Materiały dostarczane bezpośrednio studentom i umieszczane na platformie konsultacjeowej
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Podstawy_fizyki
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

NAUKI TECHNICZNE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, poziom I
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
(wskazać właściwe)
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
podstawowy /powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
1/1
dr inż. Marek Matusiak
Kompetencje szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie matematyki i
fizyki

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

20

20

4

2

46

Studia
niestacjonarne

20

20

4

2

46

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna: zasady konstrukcji urządzeń, zasady działania układów analogowych i
cyfrowych,

K_W03

P_W02

Student zna: prawa elektrotechniki i elektroniki, sposoby wykonywania pomiarów i
szacowania błędów,

K_W03

P_W03

Student umie: stosować idee budowania i oprogramowywania układów z
mikrokontrolerami.

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi opracować dokumentację i prezentację wykonywanych prac (projektu)
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P_U02

Student umie stosować prawa elektrotechniki i elektroniki.

K_U03

P_U03

Student potrafi wykonywać pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

K_U03

P_U04

Student potrafić uruchamiać i diagnozować proste układy analogowe i cyfrowe

K_U03

P_U05

Student potrafić zaprojektować, wykonać połączenia i oprogramować proste układy
mikrokontrolerowe.

K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Materiały w konstrukcjach teleinformatycznych. Sposoby kształtowania materiałów.
Metody łączenia podzespołów mechanicznych; połączenia złączne i rozłączne.
Podstawy rysunku technicznego, zasady wymiarowania podzespołów.

P_W01

W2

Podstawy elektrotechniki w zastosowaniach informatycznych. Źródła prądu stałego i
przemiennego, podstawowe parametry źródeł. Źródło napięciowe i prądowe.
Rozwiązywanie obwodów prądu stałego i przemiennego. Efekty rezonansowe.
Schematy ideowe i blokowe obwodów.

P_W01

W3

Podstawy elektroniki w zastosowaniach informatycznych. Elementy pasywne i
aktywne elektroniki. Układy liniowe i nieliniowe. Układy przełączające. Układy
analogowe i cyfrowe. Rozwiązywanie obwodów prądu stałego i przemiennego. Układy
prostujące i detekcyjne. Tranzystory bipolarne i polowe. Dopasowania impedancyjne
obwodów wysokich częstotliwości.

P_W01

W4

Zasilanie podzespołów elektroniki informatycznej. Wymagania napięciowe i prądowe.
Zasilacze liniowe, a impulsowe (przetwornicowe). Rozwiązania zasilaczy desktop i
laptop oraz akcesoriów komputerowych. Zasilacze bezprzerwowe (UPS) i
agregatorowe.

P_W01

W5

Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Sposoby pomiaru napięcia,
podstawowej wielkości mierzonej. Zasady konwersji różnych wielkości do napięcia
elektrycznego. Pomiary stało- i zmiennoprądowe. Czujniki i przetworniki pomiarowe.
Pomiary przy małych i wysokich częstotliwościach napięć mierzonych. Pomiary
dopasowania anten i linii transmisyjnych. Typy błędów pomiarowych. Podstawowe
narzędzia statystyki pomiarowej.

P_W02

W6

Układy analogowe i cyfrowe. Zasady przetwarzania analogowo-cyfrowego (A/D) i
cyfrowo-analogowego (D/A). Sampling, kwantyzacja i kodowanie – bloki
przetwarzania A/D. Typowe scalone układy analogowe (stabilizatory, wzmacniacze
operacyjne, wzmacniacze mocym.cz) oraz cyfrowe (bramki, przerzutniki, liczniki,
pamięci, procesory).

P_W03

W7

Mikrokontrolery i mikrokomputery. Cechy architektury procesorów ARM. Platformy
Arduino i Raspberry Pi; zastosowania w edukacji i robotyce. Właściwości
oprogramowania i sposoby jego używania. Systemy wbudowane i Internet Rzeczy
(Internet of Things) – istota popularyzacji oraz przyczyny zagrożeń. Podsumowanie.
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P_W01
P_W02
P_W03
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Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

laboratorium:

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
L1

Badanie materiałów używanych do produkcji komputerów. Technologie kształtowania
elementów obudów, zasady łączenia podzespołów. Techniki lutownicze.

P_K01
P_W02
P_W03
P_U01

L2

Rozwiązywanie zadań z teorii obwodów prądu stałego i przemiennego.

P_U02
P_U03
P_U04
P_K02
P_W02

L3

Badanie charakterystyk diod półprzewodnikowych i tranzystorów. Rozwiązywanie
prostych obwodów elektroniki.

P_W03, P_U01
P_U02, P_U03
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

L4

Analiza różnic w działaniu i parametrach zasilaczy liniowych (klasycznych) i
impulsowych.

P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_U05, P_K02

L5

Wykonywanie pomiarów napięcia i prądu elektrycznego. Realizacja pomiarów
wielkości nieelektrycznych (temperatury) przy użyciu różnych czujników. Ocena
popełnianych błędów oraz ocena statystyki wg metody Studenta-Fischera.

P_W02
P_W03, P_U01
P_U02, P_U03
P_U06, P_K02

L6

Analiza układów analogowych zasilaczy oraz wzmacniaczy operacyjnych w
praktycznych zastosowaniach. Analiza realizacji funkcji logicznych realizowanych z
użyciem bramek NAND oraz prostego układu pamięciowego z układami
przerzutników D i JK.

P_W02
P_W03, P_U01
P_U02, P_U03
P_U06, P_K02
P_W02

L7

Ocena i analiza aplikacji zrealizowanej na platformie Arduino. Dyskusja dotycząca
atutów oprogramowania sterującego, a także Internetu Rzeczy (IoT).

P_W03, P_U01
P_U02, P_U03
P_U06, P_K02
P_W02

L8

P_W03, P_U01

Podsumowanie przedmiotu.

P_U02, P_U03
P_U06, P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji
Wiedza:
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Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Przedmioty podstawowe

P_W01

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat

P_W02

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat oraz
zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

P_W03

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat oraz
zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

W dostatecznym
zakresie zna:

P_W01

P_W02

Nie zna podstawowych
elementów konstrukcji
technicznych, nie umie
stosować praw elektrotechniki
i podstawowych schematów
elektroniki, nie wie jak
wykonywać podstawowe
pomiary, nie rozróżnia
układów elektroniki
analogowej i cyfrowej oraz nie
zna elementarnych aplikacji z
mikrokomputerami
(mikrokontrolerami)

Nie zna podstawowych praw
elektrotechniki i elektroniki

- elementy konstrukcji
urządzeń
- prawa
elektrotechniki i
elektroniki
- zasady wykonywania
pomiarów
- układy analogowe i
cyfrowe
- podstawowe
aplikacje
mikrokontrolerów

W dostatecznym
zakresie zna
podstawowe pojęcia i
zasady elektrotechniki
i elektroniki
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Bardzo dobrze zna:
Zna:
- strukturę i
funkcjonalności
urządzeń technicznych
- prawa
elektrotechniki i
elektroniki
- zasady realizacji
pomiarów
- Struktury analogowe
i cyfrowe
- rozwiązania
mikrokomputerów
jednoukładowych

Zna podstawowe
pojęcia i prawa
elektrotechniki i
elektroniki

- strukturę i
funkcjonalności
urządzeń
technicznych,
- prawa elektryczności,
- problematykę
pomiarów wielkości
elektrycznych i
nieelektrycznych,
- struktury analogowe i
cyfrowe i sposoby ich
łączenia
- i potrafi analizować
złożone aplikacje
mikrokomputerowe
W rozszerzonym
zakresie zna prawa
elektrotechniki i
elektroniki i umie je
stosować

Przedmioty podstawowe

Umie opisywać
struktury i funkcje
układów analogowych
i cyfrowych w bardziej
rozbudowanych
wersjach

Nie umie rozróżnić
podstawowych układów
analogowych i cyfrowych

Częściowo potrafi
różnicować układy
analogowe i cyfrowe

Umie opisywać
struktury i funkcje
układów analogowych
i cyfrowych

nie potrafi opracować
dokumentacji i prezentacji
wykonywanych prac (projektu)

potrafi z pomocą
opracować
dokumentację
wykonywanych prac
(projektu)

potrafi samodzielnie
opracować
dokumentację
wykonywanych prac
(projektu)

potrafi samodzielnie
opracować
dokumentację i
prezentację
wykonywanych prac
(projektu)

P_U02

Nie umie rozwiązywać
prostych zadań z
elektrotechniki

Potrafi rozwiązywać
proste zadania z
elektrotechniki i
elektroniki

Potrafi sprawnie
rozwiązywać zadania
obliczeniowe z
elektrotechniki i
elektroniki

Potrafi sprawnie
rozwiązywać zadania
obliczeniowe z
elektrotechniki i
elektroniki o wysokim
poziomie złożoności

P_U03

Nie potrafi wykonywać
najprostszych pomiarów
elektrycznych

Potrafi wykonywać
tylko proste pomiary
elektryczne

Potrafi wykonywać
bardziej złożone
pomiary elektryczne

Potrafi wykonywać
złożone pomiary i
sprawnie szacować
popełniane błędy.

P_U04

Nie potrafi uruchamiać i
diagnozować najprostszych
układów analogowych i
cyfrowych

Potrafi uruchamiać i
diagnozować
wyłącznie najprostsze
układy analogowe i
cyfrowe

Potrafi uruchamiać i
diagnozować bardziej
złożone układy
analogowe i cyfrowe

Potrafi uruchamiać i
diagnozować bardziej
najbardziej złożone
układy analogowe i
cyfrowe

P_U05

Nie potrafi połączyć
najprostszego układu z
mikrokontrolerem
jednoukładowym

Potrafi połączyć
wyłącznie najprostszy
układ z
mikrokontrolerem
jednoukładowym

Potrafi połączyć średni
złożony układ z
mikrokontrolerem
jednoukładowym

Potrafi sprawnie
łączyć różne układy z
mikrokomputerem
jednoukładowym

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu i jest
przekonany o
konieczności ich
uwzględnienia.

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu i jest
przekonany o
konieczności ich
uwzględnienia.

Stara się dostosować
do wymogów
zleceniodawców

Uwzględnia w
wykonywanych
projektach
różnorodność
światopoglądową i
kulturową
zleceniodawców i
stara się do ich
wymogów
dostosować.

Uwzględnia w
wykonywanych
projektach
różnorodność
światopoglądową i
kulturową
zleceniodawców i stara
się do ich wymogów
dostosować.

P_W03

P_U01

P_K01

P_K02

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców
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VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

40

40

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

39

39

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

46/1,7

46/1,7

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

20/1

20/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Bolkowski S., Elektrotechnika, WSziP, Warszawa 2006

Okoniewski S.: Podstawy technologii mechanicznej. WNT, Warszawa 1970.

Kalisz J.: Podstawy elektroniki cyfrowej. WKiŁ, Warszawa 1993.

Monk S.: Arduino dla początkujących. Helion, Gliwice 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Piotrowski J., Podstawy miernictwa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Wojciechowski S., Elektrotechnika Teoretyczna. Zadania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1983.
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały elektroniczne udostępnione przez prowadzącego zajęcia
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WPROWADZENIE DO METOD NUMERYCZNYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
(wskazać właściwe)
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
podstawowy / fakultatywny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
2/4
Dr Alina Marchlewska
Podstawy programowania, analiza matematyczna i
algebra liniowa

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

15

10

2

2

44

Studia
niestacjonar
ne

10

10

10

2

2

34

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium /Projekt

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe algorytmy numeryczne. Posiada wiedzę niezbędną do opisu i
analizy tych algorytmów. Student wie, jak rozwiązywać zadania numeryczne metodami
informatycznymi.

K_W01

Umiejętności:
P_U01

Student umie zapisać omawiane metody numeryczne w postaci algorytmów i potrafi
stosować algorytmy numeryczne do rozwiązywania zadań.

K_U06

P_U02

Student potrafi dobrać odpowiednie algorytmy do formułowanych problemów i

K_U07
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porównać ich wydajność dążąc do optymalizacji rozwiązania. Umie zaimplementować
wybrany algorytm numeryczny wykorzystując narzędzia informatyki
Kompetencje społeczne:
P_K01

Student potrafi współpracować w zespole, potrafi wziąć odpowiedzialność zarówno za
pracę własną jaki wspólnie realizowane zadania

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

WYKŁAD:

Lp.

1

Uwarunkowanie zadania, numeryczna poprawność algorytmu

P_W01

2

Algorytmy numeryczne rozwiązywania równań nieliniowych – metoda połowienia,
Newtona i siecznych.

P_W01, P_U01

3

Metody aproksymacji i interpolacji funkcji jednej i wielu zmiennych,

P_U01, P_U02

4

Funkcje sklejane

P_W01, P_U01

5

Całkowanie numeryczne – kwadratury interpolacyjne (metoda trapezów i Simpsona),
wzory Cotesa. Kwadratury Gaussa. Kwadratura Gaussa-Legendre’a. Kwadratura
Gaussa-Laquerre’a. Kwadratura Gaussa-Hermite’a. Kwadratura Gaussa-Czebyszewa.

P_W01, P_U02

6

Wybrane zadania algebry liniowej

P_W01

7

Rozwiązywanie układów równań liniowych, Iteracyjne metody rozwiązywania
liniowych układów równań i ich zbieżność

P_W01, P_U02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

LABORATORIUM/PROJEKT

1

Wybrane środowisko programowania – podstawy użytkowania programu Mathematica.

P_U01

2

Algorytmy numeryczne rozwiązywania równań nieliniowych – implementacja metody
połowienia, Newtona i siecznych.

P_U01, P_U02,
P_K01

3

Interpolacja wielomianowa, splajnowa i trygonometryczna.

P_U02, P_K01

4

Metody aproksymacji funkcji jednej i wielu zmiennych,

P_U01, P_U02

5

Różniczkowanie numeryczne.

P_U01, P_U02

6

Metody numeryczne algebry liniowej - obliczanie wyznaczników.

P_U02, P_U01,
P_K01

7

Rozwiązywanie układów równań liniowych

P_K01, P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji
Wiedza:
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Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK
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ustny sprawdzian wiedzy
P_W01

Wykład, Laboratorium

Ocena zadań projektowych oraz obserwacja wykonania zadań praktycznych
Umiejętności:

P_U01

Obserwacja i ocena wykonania zadań praktycznego, Ocena zadań
projektowych oraz obserwacja wykonania zadań praktycznych

Laboratorium/Projekt

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadań projektowych,

Laboratorium/Projekt

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_U01

P_U02

P_K01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Nie zna podstawowych
pojęć ani algorytmów
numerycznych.

Zna na podstawowym
poziomie zasady
działania kilku
algorytmów
numerycznych.

Zna na dobrym poziomie
i rozumie zasady
działania algorytmów
numerycznych. Potrafi
oszacować błąd metody.

Zna pojęcia z zakresu
metod numerycznych
umie dobrać metody w
zależności od warunków
zadania, rozumie zasady
ich działania i zna metody
szacowania błędów.

Nie umie podać zasad
działania algorytmów
numerycznych.

Umie zastosować
podstawowe z
omawianych algorytmów
numerycznych do
obliczeń.

Umie wykorzystać
nabytą wiedzę do
rozwiązywania
większości wymaganych
zadań.

Umie wykorzystać nabytą
wiedzę do rozwiązywania
wymaganych zadań,
dokonać ich analizy,
przeprowadzić
rozwiązanie i
zinterpretować otrzymane
wyniki.

Nie umie rozwiązać
numerycznie
podstawowych zadań
numerycznych.

Umie zaimplementować
podstawowe z
omawianych algorytmów
numerycznych w
wybranym środowisku
narzędziu.

Umie wykorzystać
nabytą wiedzę
utworzenia narzędzia
realizującego omawiane
algorytmy w wybranym
środowisku.

Umie wykorzystać nabytą
wiedzę do rozwiązywania
wymaganych zadań,
dobrać najlepszą metodę i
dostosować ją do
warunków zadania. Umie
utworzyć narzędzie w
wybranym środowisku.

Wykazuje się
odpowiedzialnością za
prace własną, bierze
udział w pracy zespołu
projektowego.

Wykazuje się
odpowiedzialnością za
pracę własną oraz
aktywnie współpracuje z
zespołem projektowym
ponosząc
odpowiedzialność za
wspólnie realizowane
zadania.

Nie wykazuje się
odpowiedzialnością za
pracę własną ani
zdolnością do pracy w
zespole.

Wykazuje się
elementarna
odpowiedzialnością za
pracę własną.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

ECTS
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Studia
niestacjonarne
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Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

40h

30h

Egzamin/konsultacje

2h

2h

Udział w konsultacjach

2h

2h

Projekt / esej

10h

10h

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

33h

43h

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

13h

13h

100h/4ECTS

100h/4ECTS

44/1,8

34/1,4

25/1

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

20/0,8

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J., Metody numeryczne, Seria Podręczniki akademickie:Elektronika, Informatyka,
Telekomunikacja, WNT, Warszawa 1998.

Jankowscy J. i M., Przegląd metod numerycznych, WNT, Warszawa 1991

Kincaid D., Cheney W., Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Björck, G. Dahlquist, Metody numeryczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987. ISBN 83-01-042761

Burden R.L., Faires J. D., Numerical Analysis, PWS-KENT Publishers, Boston 1985

Golub G.H., van Loan C. F., Matrix computation, J. Hopkins University Press, London, 1989

Hoffman J.D. - Numerical Methods for Engineers and Scientists;

Ralston A., Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1983.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY MATEMATYCZNE KRYPTOGRAFII
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
INFORMATYKA
studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
(wskazać właściwe)
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
podstawowy / fakultatywny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi fakultatywny
2/4
Dr Alina Marchlewska
Analiza matematyczna i algebra liniowa. Matematyka dyskretna.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laboratori
um

Warszt
aty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

15

10

2

2

44

Studia
niestacjonarne

10

10

10

2

2

34

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium
Projekt

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej
Projekt

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe metody szyfrowania. Posiada wiedzę niezbędną do opisu i
analizy tych algorytmów. Wie czy różnią się omawiane metody szyfrujące i jak dążyć
do ich optymalizacji.

K_W01

Umiejętności:
P_U01

Student umie zapisać omawiane metody szyfrowania w postaci algorytmów i potrafi

77

K_U06
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stosować algorytmy do rozwiązywania zadań.
P_U02

Student potrafi dobrać odpowiednie algorytmy do formułowanych problemów i
porównać ich wydajność dążąc do optymalizacji rozwiązania. Umie zaimplementować
wybrany algorytm wykorzystując narzędzia informatyki

K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student potrafi współpracować w zespole, potrafi wziąć odpowiedzialność zarówno za
pracę własną jaki wspólnie realizowane zadania

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

1

Historia kryptografii i kryptoanalizy oraz jej związek z innymi dyscyplinami
naukowym

P_W01,

2

Klasyczne metody szyfrowania - szyfry Cezara, Beauforta, afiniczny, permutacyjny

P_W01, P_U02

3

Szyfry wielodzielne i polialfabetyczne

P_W01

4

Kryptosystem Hilla i szyfr plecakowy

P_W01, P_U01

5

Podstawy teorii informacji i teorii złożoności obliczeniowej

P_W01

6

Szyfry blokowe. Szczegółowa charakterystykaAES i DES i jego odmiany (3DES)

P_W01, P_U01

7

Generatory liczb pseudolosowych i szyfry strumieniowe

P_W01

8

Kryptografia asymetryczna, system RSA

P_W01

9

Teoria liczb a algorytm RSA

P_W01

10

Inne algorytmy asymetryczne, logarytm dyskretny

P_W01, P_U01

11

Protokoły o zerowej wiedzy i przekazy nierozróżnialne

P_W01, P_U01

12

Kryptograficzne algorytmy ochrony integralności danych

P_W01,

13

Funkcje haszujące

P_W01

14

Metody kryptoanalizy

P_W01,

15

Kryptografia kwantowa Przegląd języków symulacji cyfrowej; maszyny analogowe.

P_W01, P_U02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

Laboratorium / Projekt:

1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć

P_U01, P_W01

2

Proste ćwiczenia z wykorzystaniem szyfrów klasycznych

P_U02

3

Ćwiczenia w zakresie szyfrów wielodzielnych i polialfabetycznych

P_U01, P_K01

5

Ćwiczenia w zakresie szyfru plecakowego

P_U01, P_U02

5

Praktyczna analiza algorytmu DES.

P_U02

6

Ćwiczenia w zakresie generowania kluczy w algorytmie RSA

P_U01, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
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Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Ustny sprawdzian wiedzy

P_W01

Wykład

Ocena zadań projektowych oraz obserwacja wykonania zadań praktycznych
Umiejętności:

P_U01,
P_U02

Ocena zadań projektowych oraz obserwacja wykonania zadań praktycznych

Laboratoriom, Projekt

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadań praktycznego,

Projekt

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_U01

P_U02

P_K01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Zna na podstawowym
poziomie pojęcia z
zakresu szyfrowania i
kryptografii

Zna na dobrym poziomie
pojęcia z zakresu
kryptografii, rozumie
zasady działania
algorytmów
szyfrujących.

Zna pojęcia z zakresu
kryptografii i związki
pomiędzy nimi, umie
dobrać metody w
zależności od
warunków, rozumie
zasady ich działania

Umie zastosować
podstawowe z
omawianych algorytmów
szyfrujących.

Umie wykorzystać
nabytą wiedzę do
rozwiązywania
większości wymaganych
zadań.

Umie wykorzystać
nabytą wiedzę do
rozwiązywania
wymaganych zadań,
dokonać ich analizy,
przeprowadzić
rozwiązanie.

Umie wykorzystać
nabytą wiedzę
utworzenia narzędzia
realizującego omawiane
algorytmy w wybranym
środowisku

Umie wykorzystać
nabytą wiedzę do
rozwiązywania
wymaganych zadań,
dobrać najlepszą metodę
i dostosować ją do
warunków zadania.
Umie utworzyć
narzędzie w wybranym
środowisku

Wykazuje się
odpowiedzialnością za
prace własną, bierze
udział w pracy zespołu
projektowego.

Wykazuje się
odpowiedzialnością za
pracę własną oraz
aktywnie współpracuje z
zespołem projektowym
ponosząc
odpowiedzialność za
wspólnie realizowane
zadania

Nie zna podstawowych
pojęć z zakresu
kryptografii ani
algorytmów
szyfrujących.

Nie zna zasad działania
algorytmów szyfrujących

Nie umie rozwiązać
podstawowych zadań z
zakresu kryptografii

Nie wykazuje się
odpowiedzialnością za
pracę własną ani
zdolnością do pracy w
zespole.

Umie zaimplementować
podstawowe z
omawianych algorytmów
w wybranym
środowisku/ narzędziu

Wykazuje się
elementarna
odpowiedzialnością za
pracę własną
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VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

40h

30h

Udział w konsultacjach

2h

2h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Projekt / esej

10h

10h

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

33h

43h

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

13h

13h

100h/4ECTS

100h/4ECTS

44/1,8

34/1,4

25/1

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

20/0,8

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

William Stallings, Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Helion 2012r.

N. Koblitz: Wykład z teorii liczb i kryptografii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995

Marcin Karbowski, Podstawy kryptografii. Helion 2010

David Kahn: Code breakers. The history of cryptography, WNT 2004.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:





F.L. Bauer: Decrypted Secrets, Methods and Maxims of Cryptology, Springer Verlag, Berlin 1997
R. Kumanduri, C. Romero: Number theory with computer application, Prentice Hall, London 1998
W. Narkiewicz: Teoria liczb, PWN, Warszawa 1990
Bruce Schneier: Kryptografia dla praktyków: protokoły, algorytmy i programy źródłowe w języku C. Warszawa:
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002

Douglas R. Stinson: Cryptography. Theory and practice, WNT 2005
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE NAUCZANIA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
podstawowy /powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
2/3
Dr Krzysztof Przybyszewski / dr inż. Zbigniew Filutowicz
Wstęp do informatyki, Wybrane środowiska programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

15

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej polegające na realizacji
w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej studenta określonych projektów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania procesów nauczania.

K_W07

P_W02

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych zadań informatycznych dotyczących komputerowego
wspomagania procesów nauczania oraz rozpoznaje wybrane środowiska
komputerowego wspomagania procesów nauczania.

K_W08

Umiejętności:
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P_U01

Student potrafi analizować sposoby działania systemów informatycznych typu LMS
i oceniać istniejące realizacje takich systemów do komputerowego wspomagania
procesów nauczania

P_U02

Student potrafi wymyśleć i zaprojektować wybraną metodę komputerowego
wspomagania procesów nauczania.

K_U17, K_U22

K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Porównanie nauczania klasycznego i nauczania z wykorzystaniem Internetu.

P_W01

W2

Nauczanie typu komparatywne (blended).

P_W01

W3

Wady i zalety e-nauczania.

P_W01

W4

Nauczanie zdalne.

P_W01

W5

Porównanie książki drukowanej - klasycznej i elektronicznej.

P_W01
P_W01

W6

Wykorzystanie zasobów multimedialnych w nauczaniu.

P_W02
P_U01

W7

W8

P_W01

Zarządzanie wiedzą, informacją.

P_W02

E-edukacja, wirtualne nauczanie a nauczanie ustawiczne.

P_W01
P_W02
P_W01

W9

Wdrażanie systemów e-nauczania.

P_W02
P_U02

W10

W11

Analiza przykładowych platform edukacyjnych LMS/CMS.

P_W01
P_U01
P_W02

Projektowanie materiałów do e-nauczania.

P_U02

W12

Inteligentne materiały edukacyjne ITS.

P_W01

W13

Przykłady wykorzystania systemów komputerowych do ewaluacji wiedzy, trenowaniu
umiejętności oraz zdobywaniu wiedzy.

P_W02

W14

Standardy w e-nauczaniu.

P_W02

W15

Dalszy rozwój technologii kształcenia ustawicznego.
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Lp.

Laboratorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Omówienie zasobów wiedzy bibliograficznej
i netograficznej.

P_K01

L2

Wybór i analiza przykładowych technologii kształcenia lub zasobów elektronicznych do
wspomaganego komputerowego. Opracowanie własnego projektu (bez implementacji) i
jego dokumentacja

P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
P_W02

L3

Wspólne referowanie uzyskanych opracowań i dyskusja uzyskanych wyników oraz
wnioski.

P_U01
P_U02
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie ustne wszystkich tematów uwzględniające ocenę laboratorium.

W

P_W02

Zaliczenie ustne wszystkich tematów uwzględniające ocenę laboratorium.

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektów

L

P_U02

Przygotowanie projektów i dokumentacji oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Ma szeroką wiedzę
z zakresu
komputerowego
wspomagania
procesów nauczania.

Ma szeroką wiedzę
z zakresu
komputerowego
wspomagania
procesów nauczania
oraz potrafi
przedstawić przykłady
jego realizacji.

Nie ma podstawowej wiedzy
z zakresu komputerowego
wspomagania procesów
nauczania.

Ma podstawową
wiedzę z zakresu
komputerowego
wspomagania
procesów nauczania.
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P_W02

P_U01

P_U02

P_K01

Nie zna podstawowych metod
i technik stosowanych przy
rozwiązywaniu
nieskomplikowanych zadań
informatycznych dotyczących
komputerowego wspomagania
procesów nauczania.

Nie potrafi analizować
sposobów działania systemów
informatycznych typu CMS.

Nie potrafi wymyśleć żadnej
metodę komputerowego
wspomagania procesów
nauczania.

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Zna podstawowe
metody i techniki
stosowane przy
rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych
dotyczących
komputerowego
wspomagania
procesów nauczania.

Zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych
dotyczących
komputerowego
wspomagania
procesów nauczania.

Zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań informatycznych
dotyczących
komputerowego
wspomagania
procesów nauczania
oraz rozpoznaje
wybrane środowiska
komputerowego
wspomagania
procesów nauczania.

Potrafi analizować
sposoby działania
systemów
informatycznych typu
CMS.

Potrafi analizować
sposoby działania
systemów
informatycznych typu
CMS
i oceniać istniejące
realizacje takich
systemów do
komputerowego
wspomagania
procesów nauczania.

Potrafi analizować
sposoby działania
systemów
informatycznych typu
CMS
i oceniać istniejące
realizacje takich
systemów do realizacji
systemów
konsultacjeowych.

Potrafi wymyśleć
prostą metodę
komputerowego
wspomagania
procesów nauczania.

Potrafi wymyśleć i
zaprojektować prostą
metodę
komputerowego
wspomagania
procesów nauczania.

Potrafi wymyśleć i
zaprojektować metodę
komputerowego
wspomagania
procesów nauczania
zgodną z
przedstawionym
zapotrzebowaniem.

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu i jest
przekonany o
konieczności ich
uwzględnienia.

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu i jest
przekonany o
konieczności ich
uwzględnienia.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4
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Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

21

36

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

18

18

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

15/0,6

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Brzózka P., Moodle dla nauczycieli i trenerów, Helion 2011.

Clarke A., Konsultacje, Nauka na odległość, Wydawnictwo Komunikacji i łączności 2015.

Gajda J., i inni, Edukacja multimedialna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Zieliński Z., Konsultacje w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną (ebook),
Helion, Gliwice 2015

Rice WH., Tworzenie serwisów konsultacjeowych z Moodle 1.9, Helion 2008.

Anderson T., Elloumi F.: Theory and Practice of Online Learning Athabasca University 2004.
Inne materiały dydaktyczne:




http://www.learning.pl/
http://www.elearningeuropa.info/
http://www.moodle.pl
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PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY PROGRAMOWANIA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
1/1
Dr inż. Konrad Grzanek
Wiedza matematyczna na poziomie szkoły średniej, umiejętność
logicznego myślenia

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

P_W01

Student posiada wiedzę o naturze języka i technologii Java, o maszynie wirtualnej, o
cyklu życia oprogramowania tworzonego w języku Java.

K_W05

P_W02

Student zna podstawowe typy danych w Javie, posiada wiedzę o typach prostych i o
najważniejszych komponentach biblioteki standardowej języka Java.

K_W05

P_W03

Student posiada wiedzę o najważniejszych
programowania i o ich realizacji w języku Java.

K_W05

P_W04

Student zna najważniejsze idiomy i wzorce postępowania wiodące do tworzenia
pozbawionych błędów, prostych programów w Javie.
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Umiejętności:
P_U01

Student posiada umiejętność instalacji i konfiguracji środowiska do programowania w
języku Java Standard Edition (JSE).

K_U06

P_U02

Student posiada umiejętności tworzenia programów w języku Java, w tym –
implementacji prostych algorytmów rekurencyjnych.

K_U06

P_U03

Student posiada umiejętność modelowania prostych struktur danych przy użyciu
środków wyrazu programistycznego właściwych dla obiektowego stylu
programowania.

K_U08

K_U08
K_U06
K_U08

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wybranych aspektów pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna podstawowe zasady etyki pracy inżyniera oprogramowania, w
szczególności konieczność osiągania wysokiej jakości tworzonych rozwiązań.

K_K02
K_K04

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

O naturze programowania, programowanie jako sztuka budowania procesów
obliczeniowych

P_W01-04

W2

Język programowania Java, instalacja i konfiguracja środowiska programistycznego
JDK, budowa, kompilacja i uruchomienie prostego programu

P_W01-04

W3

System typów języka Java, typy proste, konwersje niejawne i jawne (operator cast),
operator <: (pojęcie typu i podtypu), zastosowanie operatora <: do typów prostych

P_W01-04

W4

Typy referencyjne w języku Java, klasy – wprowadzenie

P_W01-04

W5

Tworzenie klas, konstrukcja obiektów, inicjalizacja przy użyciu konstruktorów, symbol
specjalny this i jego znaczenie, przeciążanie nazw konstruktorów

P_W01-04

W6

Tworzenie i wywoływanie metod, abstrakcja „czarnej skrzynki”, przeciążanie nazw
metod

P_W01-04

W7

Rekurencja, wykorzystanie, warunek zatrzymania procesu. Procesy rekurencyjne i
iteracyjne. Rekurencja a stos

P_W01-04

W8

Omówienie natury obiektowego stylu programowania w zestawieniu ze stylem
proceduralnym

P_W01-04

W9

Dziedziczenie, hierarchie klas w Javie

P_W01-04

W10

Przesłanianie metod, słowo kluczowe super i jego znaczenie

P_W01-04

W11

Hermetyzacja, specyfikacja poziomów dostępu w języku Java

P_W01-04

W12

Klasy abstrakcyjne, dekompozycja funkcjonalności pomiędzy „uczestników” hierarchii
klas

P_W01-04

W13

Interfejsy, implementacja i wykorzystanie

P_W01-04

W14

Stałość symboli w Javie, obiekty niezmienne, inicjalizacja pól i zmiennych finalnych

P_W01-04
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W15

Tożsamość obiektów, metody hashCode oraz equals – przykładowe implementacje

Lp.

P_W01-04
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Laboratorium:

L1

Budowanie obiektowej reprezentacji liczb wymiernych (ułamków) z wykorzystaniem
mechanizmów poznanych w trakcie zajęć wykładowych. Zalecane zastosowanie
algorytmu Euklidesa do skracania ułamków. Operacje dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia w postaci odpowiednich metod

P_U01, P_U02,
P_U03,
P_K01, P_K02

L2

Budowanie klas reprezentujących wielomiany, implementacja różnych metod
reprezentowania współczynników i wykładników potęg w klasach należących do
hierarchii

P_U01, P_U02,
P_U03,
P_K01, P_K02

L3

Tworzenie klasy, której obiekty są reprezentantami liczb zespolonych, różne formy.
Implementacja podstawowych operacji

P_U01, P_U02,
P_U03,
P_K01, P_K02

L4

Obiektowa reprezentacja funkcji na zbiorze liczb rzeczywistych w języku Java,
zalecana implementacja algorytmu wyznaczającego punkt stały odwzorowania,
zastosowanie – wzór Herona z wykorzystaniem punktu stałego

P_U01, P_U02,
P_U03,
P_K01, P_K02

L5

Implementacja niezmiennej listy jednokierunkowej, budowa interfejsu listy i klasy
implementującej ten interfejs, operator wstawiania elementu na początku listy

P_U01, P_U02,
P_U03,
P_K01, P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Końcowy test wiedzy

W

P_W02

Końcowy test wiedzy

W

P_W03

Końcowy test wiedzy

W

P_W04

Końcowy test wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
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Student nie posiada wiedzy o
naturze języka i technologii
Java, o maszynie wirtualnej, o
cyklu życia oprogramowania
tworzonego w języku Java.

Student posiada
niekompletną wiedzę o
naturze języka i
technologii Java, o
maszynie wirtualnej, o
cyklu życia
oprogramowania
tworzonego w języku
Java.

Student posiada
wiedzę o naturze
języka i technologii
Java, o maszynie
wirtualnej, o cyklu
życia oprogramowania
tworzonego w języku
Java.

Student posiada bardzo
bogatą wiedzę o
naturze języka i
technologii Java, o
maszynie wirtualnej, o
cyklu życia
oprogramowania
tworzonego w języku
Java.

Student nie zna podstawowych
typów danych w Javie, nie
posiada wiedzy o typach
prostych i o najważniejszych
komponentach biblioteki
standardowej języka Java.

Student zna w stopniu
niekompletnym
podstawowe typy
danych w Javie,
posiada niepełną
wiedzę o typach
prostych i o
najważniejszych
komponentach
biblioteki
standardowej języka
Java.

Student zna
podstawowe typy
danych w Javie,
posiada wiedzę o
typach prostych i o
najważniejszych
komponentach
biblioteki
standardowej języka
Java.

Student zna w stopniu
bardzo szerokim
podstawowe typy
danych w Javie,
posiada bogatą wiedzę
o typach prostych i o
najważniejszych
komponentach
biblioteki standardowej
języka Java.

P_W03

Student nie posiada wiedzy o
najważniejszych elementach
obiektowego stylu
programowania ani o ich
realizacji w języku Java.

Student posiada
niepełną wiedzę o
najważniejszych
elementach
obiektowego stylu
programowania i o ich
realizacji w języku
Java.

Student posiada
wiedzę o
najważniejszych
elementach
obiektowego stylu
programowania i o ich
realizacji w języku
Java.

Student posiada bardzo
bogatą wiedzę o
najważniejszych
elementach
obiektowego stylu
programowania oraz o
ich realizacji w języku
Java.

P_W04

Student nie zna
najważniejszych idiomów ani
wzorców postępowania
wiodących do tworzenia
pozbawionych błędów,
prostych programów w Javie.

Student zna niektóre
idiomy i wzorce
postępowania wiodące
do tworzenia
pozbawionych błędów,
prostych programów w
Javie.

Student zna
najważniejsze idiomy i
wzorce postępowania
wiodące do tworzenia
pozbawionych błędów,
prostych programów w
Javie.

Student zna w stopniu
bardzo dobrym idiomy
i wzorce postępowania
wiodące do tworzenia
pozbawionych błędów,
prostych programów w
Javie.

Student nie posiada
umiejętności instalacji i
konfiguracji środowiska do
programowania w języku Java
Standard Edition (JSE).

Student posiada w
zakresie ograniczonym
umiejętność instalacji i
konfiguracji
środowiska do
programowania w
języku Java Standard
Edition (JSE).

Student posiada
umiejętność instalacji i
konfiguracji
środowiska do
programowania w
języku Java Standard
Edition (JSE).

Student posiada
doskonałą umiejętność
instalacji i konfiguracji
środowiska do
programowania w
języku Java Standard
Edition (JSE).

Student nie posiada
umiejętności tworzenia
programów w języku Java, w
tym – implementacji prostych
algorytmów rekurencyjnych

Student posiada
ograniczone
umiejętności
tworzenia programów
w języku Java, w tym
– implementacji
prostych algorytmów
rekurencyjnych, pod
nadzorem nauczyciela.

Student posiada
umiejętności
tworzenia programów
w języku Java, w tym
– implementacji
prostych algorytmów
rekurencyjnych.

Student posiada
doskonałe
umiejętności tworzenia
programów w języku
Java, w tym –
implementacji
złożonych algorytmów
rekurencyjnych.

P_W01

P_W02

P_U01

P_U02
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P_U03

P_K01

P_K02

Student nie posiada
umiejętności modelowania
prostych struktur danych przy
użyciu środków wyrazu
programistycznego właściwych
dla obiektowego stylu
programowania.

Student posiada
ograniczoną
umiejętność
modelowania prostych
struktur danych przy
użyciu środków
wyrazu
programistycznego
właściwych dla
obiektowego stylu
programowania, pod
nadzorem nauczyciela.

Student posiada
umiejętność
modelowania prostych
struktur danych przy
użyciu środków
wyrazu
programistycznego
właściwych dla
obiektowego stylu
programowania.

Student posiada
doskonałą umiejętność
modelowania prostych
i złożonych struktur
danych przy użyciu
środków wyrazu
programistycznego
właściwych dla
obiektowego stylu
programowania.

Student nie rozumie znaczenia
wybranych aspektów pracy nad
złożonymi przedsięwzięciami,
nie zna podstawowych zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności konieczność
osiągania wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

Student słabo rozumie
znaczenie wybranych
aspektów pracy nad
złożonymi
przedsięwzięciami,
zna w ograniczonym
zakresie podstawowe
zasady etyki pracy
inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student rozumie
znaczenie wybranych
aspektów pracy nad
złożonymi
przedsięwzięciami,
zna podstawowe
zasady etyki pracy
inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student doskonale
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna
podstawowe zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

Student nie uwzględnia w
wykonywanych projektach
różnorodności
światopoglądowej ani
kulturowej zleceniodawców i
nie stara się do ich wymogów
dostosować.

Student uwzględnia w
ograniczonym zakresie
w wykonywanych
projektach
różnorodność
światopoglądową i
kulturową
zleceniodawców i
stara się do ich
wymogów
dostosować.

Student uwzględnia w
wykonywanych
projektach
różnorodność
światopoglądową i
kulturową
zleceniodawców i
stara się do ich
wymogów
dostosować.

Student bardzo
świadomie uwzględnia
w wykonywanych
projektach
różnorodność
światopoglądową i
kulturową
zleceniodawców i stara
się do ich wymogów
dostosować.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

13

13

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

46

61

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

36/1,5

30/1,2

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Bruce Eckel, Thinking in Java. Edycja polska, Helion 2011

Gary Cornell, Cay S. Horstmann, Java. Podstawy. Wydanie VIII Helion

Marcin Lis, Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III, Helion 2011
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Allen B. Downey, Think Java How to Think Like a Computer Scientist, http://www.greenteapress.com/thinkapjava/

Bert Bates, Piotr Rajca, Kathy Sierra, Java. Rusz głową! Wydanie II, Helion 2010
Inne materiały dydaktyczne:
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I. GENERAL BASIC INFORMATION ABOUT THE SUBJECT (MODULE)

PROGRAMMING PRINCIPLES
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Organizational Unit of the Degree Program:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Computer Science, 1st degree

Degree Program Name, Level:

PAN-ACADEMIC

Educational Profile:
Does not apply

Name of the Specialty:
Type of the Educational Module:

Directional / Related to scientific research
1/1

Year of studies / Semester:
Coordinator:

Konrad Grzanek, PhD

Entry requirements (resulting from the ordering
of courses):

College-level math, logical thinking and generic reasoning skills

II. FORMS OF TEACHING AND NUMBER OF HOURS
Lectures

Exercises

Parlors

Labs

Workshop

Project

Seminar

konsultacj
e

Exa. /
Assess.

Summary

Stationary

15

30

4

2

51

Nonstationary

10

20

4

2

36

III. METHODS OF REALIZATION OF DIDACTIC ACTIVITIES
Forms of Teaching

Didactic Methods

Lecture

The lecture is conducted using a method that supports multimedia presentations.

Lab

Computer lab
IV. LEARNING OBJECTIVES CONCERNED

WITH REFERENCE TO LEARNING OUTCOMES FOR THE FIELD OF STUDY AND AREAS
No.

Description of the learning outcomes

Reference to the
objectives

Knowledge:
P_W01

Students learns about the nature of Java language and technology, the Java Virtual
Machine (JVM), and the life-cycle of software created in Java.

K_W05

P_W02

The student knows the basic types of data in Java, has knowledge of simple types and
the most important components of the standard Java library.

K_W05

P_W03

Students learns about the most important elements of object-oriented programming
style and their implementation in Java.

K_W05

P_W04

Student knows the most important idioms and patterns of conduct leading to the
creation of error-free, simple programs in Java.

K_W05

Skills:
P_U01

Students is able to install and configure a Java Standard Edition (JSE) development
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environment.

K_U08

P_U02

Students has the ability to create programs in Java, including the implementation of
simple recursive algorithms.

K_U06

P_U03

Students has got a skill of modeling simple data structures using programming
expressions appropriate for the object-oriented programming style.

K_U06

K_U08

K_U08

Social Competences:
P_K01

Student understands the importance of selected aspects of work on complex projects,
knows the basic principles of work ethics of software engineer, in particular the need to
achieve high quality of created solutions.

K_K04

P_K02

The student takes into account the diversity of the worldview and culture of the clients
and tries to adapt to their requirements.

K_K02
K_K03

V. THE CONTENT OF TRAINING
No.

Lecture:

Reference to the
learning outcomes

W1

About the nature of programming, programming as the art of building computational
processes.

P_W01-04

W2

Java programming language, installation and configuration of the JDK development
environment, construction, compilation and startup of a simple program.

P_W01-04

System of Java language types, simple types, implicit and explicit conversions (cast
operator), operator <: (notion of type and sub-type), application of the operator <: to
simple types.

P_W01-04

W3
W4

Reference types in Java, classes – introduction.

P_W01-04

W5

Class creation, object construction, constructor initialization, special symbol this and its
meaning, overloading constructors.

P_W01-04

W6

Creating and invoking methods, the "black box" abstraction, overloading methods.

P_W01-04

W7

Recursion, its use, processes stop condition. Repetitive and iterative processes.
Recursion and stack.

P_W01-04

W8

Discussion of the nature of object-oriented programming style versus procedural style

P_W01-04

W9

Inheritance, class hierarchies in Java.

P_W01-04

W10

Methods’ overriding, keyword super and its meaning.

P_W01-04

W11

Encapsulation, specification of access levels in Java language.

P_W01-04

W12

Abstract classes, decomposition of functionality between "participants" in the hierarchy
of classes.

P_W01-04

W13

Interfaces, their implementation and use.

P_W01-04

W14

Invariability of symbols in Java, invariable objects, initialization of final fields and final
variables.

P_W01-04

W15

Identity of objects, hashCode methods and equals - examples of implementations.

P_W01-04
Reference to
learning outcomes

No.

lab

L1

Building object-oriented representation of measurable numbers (fractions) with the use
of mechanisms learned during lectures. Recommended use of the Euclidean algorithm to
shortening fractions. Operations of adding, subtraction, multiplication and division in the
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form of appropriate methods.

P_K01, P_K02

L2

Building classes representing polynomials, implementation of various methods of
representing coefficients and exponents of powers in classes belonging to the hierarchy.

P_U01, P_U02,
P_U03,
P_K01, P_K02

L3

Creation of a class whose objects represent complex numbers, various forms.
Implementation of basic operations.

P_U01, P_U02,
P_U03,
P_K01, P_K02

L4

Object representation of functions on a set of real numbers in Java, recommended
implementation of the algorithm determining the fixed point operator, application Heron's formula using a fixed point op.

P_U01, P_U02,
P_U03,
P_K01, P_K02

L5

Implementation of an immutable one-way list, construction of the list interface and the
class implementing this interface, operator of inserting an element at the beginning of
the list.

P_U01, P_U02,
P_U03,
P_K01, P_K02

VI. METHODS FOR VERIFYING LEARNING OUTCOMES
Learning
outcome

Form of classes in which LO is
verified

Verification Method
Knowledge:

P_W01

Final Written Exam

Lecture

P_W02

Final Written Exam

Lecture

P_W03

Final Written Exam

Lecture

P_W04

Final Written Exam

Lecture

Skills:
P_U01

Preparation and implementation of projects and evaluation of activities
during classes

Lab

P_U02

Preparation and implementation of projects and evaluation of activities
during classes

Lab

P_U03

Preparation and implementation of projects and evaluation of activities
during classes

Lab

Social Competences:
P_K01

Preparation and implementation of projects and evaluation of activities
during classes

Lab

P_K02

Preparation and implementation of projects and evaluation of activities
during classes

Lab

VII. CRITERIA FOR ASSESSING THE LEARNING OUTCOMES ACHIEVED
Learning
Outcomes

P_W01

Negative

Grades 3,0-3,5

Grades 4,0-4,5

Grade

Student:

Student:

Student:

Student:

Student does not have
knowledge about the nature of
Java language and technology,
about the Java Virtual
Machine, about the life cycle of
software created in Java.

Student has got an
incomplete knowledge
about the nature of
Java language and
technology, about the
Java Virtual Machine,
about the life cycle of

Student has got
knowledge about the
nature of Java language
and technology, about
the Java Virtual
Machine, about the life
cycle of software

Student has got a very
rich knowledge about the
nature of Java language
and technology, about the
Java Virtual Machine,
about the life cycle of
software created in Java.
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software created in
Java.

created in Java.

Student does not know the
basic types of data in Java, he
do not know the simple data
types and the most important
components of the standard
Java library.

Student knows
(incomplete) the basic
types of data in Java,
he knows the simple
data types and the most
important components
of the standard Java
library.

Student knows the
basic types of data in
Java, he knows the
simple data types and
the most important
components of the
standard Java library.

Student knows very well
the basic types of data in
Java, he knows the simple
data types and the most
important components of
the standard Java library.

P_W03

Student doesn’t know the most
important elements of objectoriented programming style
and their implementation in
Java.

Student has some
incomplete knowledge
about the most
important elements of
object-oriented
programming style and
their implementation
in Java.

Student knows the
most important
elements of objectoriented programming
style and their
implementation in
Java.

Student has got a very
deep knowledge about
the most important
elements of objectoriented programming
style and their
implementation in Java.

P_W04

Student doesn’t know the most
important idioms and patterns
of conduct leading to the
creation of error-free, simple
programs in Java.

Student knows only
some of the most
important idioms and
patterns of conduct
leading to the creation
of error-free, simple
programs in Java.

Student knows the
most important idioms
and patterns of conduct
leading to the creation
of error-free, simple
programs in Java.

Student knows to a very
wide extent the most
important idioms and
patterns of conduct
leading to the creation of
error-free, simple
programs in Java.

P_U01

Students is unable to install
and configure a Java Standard
Edition (JSE) development
environment.

Students is able only
with a teacher’s
support to install and
configure a Java
Standard Edition (JSE)
development
environment.

Students is able to
install and configure a
Java Standard Edition
(JSE) development
environment.

Students is able to
fluently install and
configure a Java Standard
Edition (JSE)
development
environment.

P_U02

Students does not have the
ability to create programs in
Java, including the
implementation of simple
recursive algorithms.

Students has a limited
ability to create
programs in Java,
including the
implementation of
simple recursive
algorithms.

Students has the ability
to create programs in
Java, including the
implementation of
simple recursive
algorithms.

Students has perfect
abilities to create
programs in Java,
including the
implementation of simple
recursive algorithms.

P_U03

Students doesn’t have the skill
of modeling simple data
structures using programming
expressions appropriate for the
object-oriented programming
style.

Students has got a
limited skill of
modeling simple data
structures using
programming
expressions
appropriate for the
object-oriented
programming style.

Students has got the
skill of modeling
simple data structures
using programming
expressions
appropriate for the
object-oriented
programming style.

Students has got excellent
skills of modeling simple
data structures using
programming expressions
appropriate for the
object-oriented
programming style.

P_K01

Student doesn’t understand the
importance of selected aspects
of work on complex projects,
knows the basic principles of
work ethics of software

Student poorly
understands the
importance of selected
aspects of work on
complex projects,

Student understands
the importance of
selected aspects of
work on complex
projects, knows the

Student perfectly
understands the
importance of selected
aspects of work on
complex projects, knows

P_W02
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engineer, in particular the need
to achieve high quality of
created solutions.

P_K02

The student doesn’t takes into
account the diversity of the
worldview and culture of the
clients and tries to adapt to
their requirements.

knows the basic
principles of work
ethics of software
engineer, in particular
the need to achieve
high quality of created
solutions.

basic principles of
work ethics of
software engineer, in
particular the need to
achieve high quality of
created solutions.

the basic principles of
work ethics of software
engineer, in particular the
need to achieve high
quality of created
solutions.

The student takes into
account the diversity
of the worldview and
culture of the clients
and tries to adapt to
their requirements. But
he does that in a
limited sense.

The student takes into
account the diversity
of the worldview and
culture of the clients
and tries to adapt to
their requirements. But
he does that in a
limited sense.

The student takes into
account the diversity of
the worldview and
culture of the clients and
tries to adapt to their
requirements. But he
does that in a limited
sense. He does it with a
very high level of
awareness.

VIII. STUDENT'S WORKLOAD - HOURS AND BALANCE OF ECTS POINTS
Student’s Workload
Type of
ECTS Activity

Stationary Mode

Non-stationary
Mode

Participation in didactic hours (lectures, parlors, project, lab, workshops,
seminars) – SUM of hours from point II.

45

30

Examination / Assessment

2

2

Participation in consultations

4

4

Project / essay

13

13

Individual preparation for classes

46

61

Preparation for didactic hours

15

15

Summary student’s workload (25h = 1 ECTS) SUM of hours/ECTS

125/5

125/5

Student’s workload in a direct contact with the teacher

51/2

36/1,5

30/1,2

20/0,8

Student's workload within the framework of classes related to practical
professional preparation

75/3

75/3

Student's workload during the classes related to the preparation for conducting
the scientific research

125/5

125/5

Student’s workload during practical classes

IX. BIBLIOGRAPHY ON THE SUBJECT AND OTHER TEACHING MATERIALS
Basic bibliography:



Bruce Eckel, Thinking in Java. Edycja polska, Helion 2011
Gary Cornell, Cay S. Horstmann, Java. Podstawy. Wydanie VIII Helion

Marcin Lis, Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III, Helion 2011
Extended bibliography:




Allen B. Downey, Think Java How to Think Like a Computer Scientist, http://www.greenteapress.com/thinkapjava/
Bert Bates, Piotr Rajca, Kathy Sierra, Java. Rusz głową! Wydanie II, Helion 2010
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WSTĘP DO INFORMATYKI
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

wszystkie
kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
1/1
dr Grzegorz Sowa

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

15

10

2

2

44

Studia
niestacjonarne

10

10

10

2

2

34

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium / projekt

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma podstawową wiedzę w zakresie systemów kodowania i konwersji liczb w
arytmetyce komputerów

K_W04

P_W02

Student ma podstawową wiedzę w zakresie: architektury komputera, modeli systemów
komputerowych, bloków funkcjonalnych takiego systemu oraz zasad reprezentacji i
klasyfikacji zbiorów i elementów rzeczywistych

K_W04
K_W05

P_W03

Student ma podstawową wiedzę w zakresie: pojęć z algorytmiki i programowania oraz
struktur danych

K_W04
K_W05

P_W04

Student zna zasady adresowania w pamięci komputera oraz sposoby organizacji
pamięci i dostępu do plików.

K_W04
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Umiejętności:
P_U01

Student potrafi samodzielnie zdobywać, integrować i analizować informacje potrzebne
do poszerzenia własnych kompetencji

K_U01

P_U02

Student potrafi dokonać analizy i oceny funkcjonalności prostych systemów
informatycznych.

K_U17

P_U03

Student potrafi dokonać konwersji liczb między systemami oraz wykonywać działania
arytmetyczne w systemie binarnym i szesnastkowym

K_U06

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie potrzeby ciągłego podnoszenia własnych kompetencji.

P_K02

Student zna historię informatyki, jej potencjalne możliwości i zagrożenia wynikające z
możliwego nadużywania jej narzędzi (naruszenia prywatności, niekontrolowany
wpływ na społeczeństwo)

P_K03

Student ma świadomość odpowiedzialności informatyków wobec społeczeństw w
których funkcjonują; rozumie znaczenie rozpowszechniania wiedzy o nowych
technologiach wśród osób najbardziej jej potrzebujących (młodzież, osoby starsze)

K_K01
K_K02

K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

Wykład:

W1

Wprowadzenie do przedmiotu i podstawowe pojęcia informatyki. Pojęcia i zakres
przedmiotu. Klasyfikacje metod i narzędzi informatyki.

W2

Systemy kodowania i konwersji liczb w arytmetyce komputerów. Notacje dwójkowe,
ósemkowa, szesnastkowe, ułamki binarne, konwersja liczb i algorytmy konwersji,
Kody BCD (dwójkowo-dziesiętne), reprezentacja liczb całkowitych i
zmiennoprzecinkowych, dodawanie i odejmowanie liczb binarnych.

P_W01

W3

Architektura komputera Model von Neumann’a, budowa komputera, bloki
funkcjonalne komputera i ich współdziałanie, cykl rozkazowy procesora.

P_W02

W4

Algorytmy i programy. Pojęcia i definicje, notacja blokowa, rodzaje algorytmów,
pojęcie programu, struktury danych, proces tworzenia programu, języki
programowania.

P_W03

W5

Podstawowe pojęcia z zakresu języków programowania.

P_W03

W6

Podstawowe struktury danych.

P_W03

W7

Sposoby postrzegania rzeczywistości: klasyfikacja zbiorów elementów i nadawanie im
nazw zastępczych - symboli. Zasady dobrej symboliki.

P_W04

W8

Adresy w pamięci komputera jako liczby naturalne – powiązanie symbolu-klucza z
adresem. Sposoby adresowania i sposoby dostępu.

P_W04

W9

Organizacja pamięci dyskowej

P_W04

W10

Organizacja i sposoby dostępu do plików.

P_W04

Lp.

Laboratorium / projekt:
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P_U01

L1

Systemy liczenia, w szczególności binarny i szesnastkowy

L2

Przeliczanie 10-2, 2-10, bin-hex

L3

Działania arytmetyczne w systemie binarnym

L4

Dodawanie i odejmowanie w systemie szesnastkowym, sprawdzian

P_U03
P_U02
P_U03
P_U02
P_U03
P_U02
P_U03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

Końcowy test wiedzy

W

Testy cząstkowe, końcowy test umiejętności

L

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
Umiejętności:
P_U01
Ocena zadań cząstkowych

P_U02

L

P_U03
Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja zachowań studenta w trakcie zajęć

L, P

P_K02

Obserwacja zachowań studenta w trakcie zajęć

L, P

P_K03

Obserwacja zachowań studenta w trakcie zajęć

L, P

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Nie ma podstawowej wiedzy w
zakresie systemów kodowania i
konwersji liczb w arytmetyce
komputerów

ma podstawową
wiedzę w zakresie
systemów kodowania i
konwersji liczb w
arytmetyce
komputerów

ma dobrą wiedzę w
zakresie systemów
kodowania i konwersji
liczb w arytmetyce
komputerów

ma ugruntowaną
wiedzę w zakresie
systemów kodowania i
konwersji liczb w
arytmetyce
komputerów
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P_W02

Nie ma podstawowej wiedzy w
zakresie architektury
komputera, modeli systemów
komputerowych, bloków
funkcjonalnych takiego
systemu oraz zasad
reprezentacji i klasyfikacji
zbiorów i elementów
rzeczywistych

ma podstawową
wiedzę w zakresie
architektury
komputera, modeli
systemów
komputerowych,
bloków
funkcjonalnych
takiego systemu oraz
zasad reprezentacji i
klasyfikacji zbiorów i
elementów
rzeczywistych

ma dobrą wiedzę w
zakresie architektury
komputera, modeli
systemów
komputerowych,
bloków
funkcjonalnych
takiego systemu oraz
zasad reprezentacji i
klasyfikacji zbiorów i
elementów
rzeczywistych

ma ugruntowaną
wiedzę w zakresie
architektury
komputera, modeli
systemów
komputerowych,
bloków
funkcjonalnych
takiego systemu oraz
zasad reprezentacji i
klasyfikacji zbiorów i
elementów
rzeczywistych

P_W03

Nie ma podstawowej wiedzy w
zakresie pojęć z algorytmiki i
programowania oraz struktur
danych

ma podstawową
wiedzę w zakresie
pojęć z algorytmiki i
programowania oraz
struktur danych

ma dobrą wiedzę w
zakresie pojęć z
algorytmiki i
programowania oraz
struktur danych

ma ugruntowaną
wiedzę w zakresie
pojęć z algorytmiki i
programowania oraz
struktur danych

P_W04

Nie zna zasad adresowania w
pamięci komputera oraz
sposobów organizacji pamięci i
dostępu do plików.

Zna podstawowe
zasady adresowania w
pamięci komputera
oraz najprostsze
sposoby organizacji
pamięci i dostępu do
plików.

Zna zasady
adresowania w
pamięci komputera
oraz sposoby
organizacji pamięci i
dostępu do plików.

Doskonale zna zasady
adresowania w
pamięci komputera
oraz sposoby
organizacji pamięci i
dostępu do plików.

P_U01

Nie potrafi samodzielnie
zdobywać informacji
potrzebnych do poszerzenia
własnych kompetencji

potrafi samodzielnie
zdobywać informacje
potrzebne do
poszerzenia własnych
kompetencji

potrafi samodzielnie
zdobywać i
integrować informacje
potrzebne do
poszerzenia własnych
kompetencji

potrafi samodzielnie
zdobywać, integrować
i analizować
informacje potrzebne
do poszerzenia
własnych kompetencji

Nie potrafi dokonać analizy
prostych systemów
informatycznych.

z pomocą potrafi
dokonać analizy
funkcjonalności
prostych systemów
informatycznych.

samodzielnie potrafi
dokonać analizy
funkcjonalności
prostych systemów
informatycznych.

samodzielnie potrafi
dokonać analizy i
oceny funkcjonalności
prostych systemów
informatycznych.

potrafi dokonać
konwersji liczb
między systemami

potrafi dokonać
konwersji liczb
między systemami
oraz wykonywać
działania arytmetyczne
w systemie binarnym i
szesnastkowym

potrafi dokonać
konwersji liczb między
systemami oraz
sprawnie wykonuje
działania arytmetyczne
w systemie binarnym i
szesnastkowym

P_U02

P_U03

P_K01

P_K02

Nie potrafi dokonać konwersji
liczb między systemami oraz
wykonywać działania
arytmetyczne w systemie
binarnym i szesnastkowym
Nie rozumie potrzeby ciągłego
podnoszenia własnych
kompetencji
Nie zna historii informatyki, jej
potencjalnych możliwości i
zagrożeń

rozumie potrzeby ciągłego podnoszenia własnych kompetencji
zna historię informatyki, jej potencjalne możliwości i zagrożenia
wynikające z możliwego nadużywania jej narzędzi (naruszenia
prywatności, niekontrolowany wpływ na społeczeństwo)
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P_K03

Nie ma świadomość
odpowiedzialności
informatyków wobec
społeczeństw

ma świadomość
odpowiedzialności
informatyków wobec
społeczeństw w
których funkcjonują;

ma świadomość odpowiedzialności
informatyków wobec społeczeństw w których
funkcjonują; rozumie znaczenie
rozpowszechniania wiedzy o nowych
technologiach wśród osób najbardziej jej
potrzebujących (młodzież, osoby starsze)

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

40

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

46

56

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

25

25

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

44/1,8

34/1,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

25/1

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Sikorski W.,WYKŁADY z podstaw informatyki, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2005

Skorupski A, Podstawy budowy i działania komputerów, WKiŁ 2004
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Petzold, Charles Kod. Ukryty język sprzętu komputerowego i oprogramowania WNT 2002

Macukow B., Stapp L., Wstęp do informatyki - Windows, Word, Excel, Oficyna Wydawnicza WSEiZ, Warszawa 2003
Inne materiały dydaktyczne:



wazniak.mimuw.edu.pl/ : Architektura komputerów: 1-7, 15, Systemy operacyjne 1-25, Bazy danych – organizacja
plików
Furmański P., Sobieski Ś.: Wstęp do informatyki. Podręcznik Wersja RC, 2004 z poprawkami.
http://math.uni.lodz.pl/~fulmanp/zajecia/wdi/pres_pl_intro.pdf, errata:
http://math.uni.lodz.pl/~fulmanp/zajecia/wdi/errata.pdf

101

Przedmioty kierunkowe

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ALGORYTMY I ZŁOŻONOŚĆ
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
1/2
Dr inż. Konrad Grzanek
Analiza
matematyczna
i
algebra
programowania, wstęp do informatyki

liniowa,

podstawy

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

10

4

2

61

Studia
niestacjonarne

10

20

10

4

2

46

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium / projekt

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Student zna etapy konstruowania algorytmów, zdaje sobie sprawę z istnienia klas
złożoności obliczeniowej, zna metody jej szacowania. Swobodnie posługuje się
rekurencyjnymi definicjami procedur, rozumie różnicę pomiędzy rekurencyjnymi i
iteracyjnymi procesami obliczeniowymi.

K_W05

P_W02

Zna techniki programowania dynamicznego, wykorzystuje backtracking, zna
najważniejsze algorytmy sortowania, posiada wiedzę o najważniejszych algorytmach
wyszukiwania wzorców tekstowych.

K_W05

P_W03

Zna metody poszukiwania informacji w grafach, posiada wiedzę o dynamicznych
strukturach danych, oraz o implementacji tych struktur.

K_W05

P_W04

Zna podstawowe zagadnienia związane z obliczalnością.

K_W05
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Umiejętności:
P_U01

Student potrafi opisać i tworzyć procesy obliczeniowe, zapisać je algorytmicnie i
oszacować ich złożoności.

P_U02

Student potrafi wykorzystać wiedzę o już istniejących algorytmach do rozwiązywania
nowych problemów algorytmicznych i do konstruowania nowych procesów
obliczeniowych.

P_U03

Student potrafi szacować złożoność samodzielnie tworzonych algorytmów, potrafi
wykorzystywać posiadaną wiedzę do implementacji tychże algorytmów w wybranych
językach programowania.

K_U06
K_U08
K_U07
K_U08
K_U08
K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wybranych aspektów pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna podstawowe zasady etyki pracy inżyniera oprogramowania, w
szczególności konieczność osiągania wysokiej jakości tworzonych rozwiązań

K_K02
K_K04

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. Ogólna charakterystyka zagadnień związanych z algorytmiką

P_W01

W2

Obliczalność, uniwersalna maszyna Turinga

P_W04

W3

Algorytmy działające na tablicach

P_W01

W4

Dynamiczne struktury danych: lista jednokierunkowa, lista dwukierunkowa

P_W01

W5

Dynamiczne struktury danych: drzewo

P_W02

W6

Operacje na listach jednokierunkowych, abstrakcje i uogólnienia, operatory map i fold.

W7

Depth-first search, breadth-first search, backtracking

P_W03

W8

Graph search, beam search, iterative widening search

P_W03

W9

Najważniejsze algorytmy sortowania

P_W03

W10

Uporządkowane struktury danych: równoważenie drzew, Red-Black Tree

P_W02

W11

Poszukiwanie informacji w tekście, najważniejsze algorytmy

P_W02

W12

Miary podobieństwa tekstu, miara odległości Levenshteina, omówienie przykładowej
implementacji

P_W02

W13

Złożoność obliczeniowa algorytmów – wprowadzenie, klasy złożoności obliczeniowej

P_W01, P_W04

W14

Zagadnienie P/NP. NP.-trudność, szacowanie złożoności obliczeniowej przykładowych
algorytmów.

P_W01

W15

Podsumowanie wykładu, repetytorium

P_W02
P_W03

P_W04
P_W01-04
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Lp.

laboratorium / projekt:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Algorytmy tablicowe – mnożenie macierzy przez macierz.

P_K01, P_K02

L2

Implementacja listy jedno- i dwukierunkowej

P_W01, P_W02
P_U02, P_U02
P_W01, P_W02

L3

Projektowanie i analiza algorytmów przeszukiwania drzew i grafów

P_U02, P_U02
K_K01, K_K02
P_W01, P_W02

L4

Algorytmy sortowania – implementacja

P_U02, P_U02
K_K01, K_K02
P_W01, P_W02

L5

Szacowanie złożoności obliczeniowej wybranych algorytmów

P_U02, P_U02
K_K01, K_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Końcowy test wiedzy

W

P_W02

Końcowy test wiedzy

W

P_W03

Końcowy test wiedzy

W

P_W04

Końcowy test wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L, P

P_K02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L, P

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
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P_W01

P_W02

P_W03

P_W04

P_U01

Nie zna etapów konstruowania
algorytmów, nie zdaje sobie
sprawy z istnienia klas
złożoności obliczeniowej, nie
zna metod jej szacowania. Nie
posługuje się rekurencyjnymi
definicjami procedur, nie
rozumie różnic pomiędzy
rekurencyjnymi i iteracyjnymi
procesami obliczeniowymi.

W dostatecznym
zakresie zna etapy
konstruowania
algorytmów, zdaje
sobie sprawę z
istnienia klas
złożoności
obliczeniowej, zna
metody jej
szacowania. Posługuje
się rekurencyjnymi
definicjami procedur,
rozumie różnicę
pomiędzy
rekurencyjnymi i
iteracyjnymi
procesami
obliczeniowymi.

Zna:etapy
konstruowania
algorytmów, zdaje
sobie sprawę z
istnienia klas
złożoności
obliczeniowej, zna
metody jej
szacowania. Posługuje
się rekurencyjnymi
definicjami procedur,
rozumie różnicę
pomiędzy
rekurencyjnymi i
iteracyjnymi
procesami
obliczeniowymi.

Bardzo dobrze zna:
etapy konstruowania
algorytmów, zdaje
sobie sprawę z
istnienia klas
złożoności
obliczeniowej, zna
metody jej szacowania.
Posługuje się
rekurencyjnymi
definicjami procedur,
rozumie różnicę
pomiędzy
rekurencyjnymi i
iteracyjnymi
procesami
obliczeniowymi.

Nie zna struktur danych,
algorytmów programowania
dynamicznego.

W dostatecznym
zakresie zna struktury
danych, oraz
algorytmy
programowania
dynamicznego.

Zna struktury danych,
oraz algorytmy
programowania
dynamicznego.

W rozszerzonym
zakresie zna struktury
danych, oraz
algorytmy
programowania
dynamicznego

Nie zna zagadnień związanych
z poszukiwaniem informacji w
dynamicznych strukturach
danych.

Częściowo potrafi
zrealizować i opisać
algorytmy
poszukiwania
informacji w drzewach
i grafach.

Potrafi zrealizować i
opisać algorytmy
poszukiwania
informacji w drzewach
i grafach.

Potrafi zrealizować i
opisać algorytmy
poszukiwania
informacji w drzewach
i grafach oraz zadbać o
wysoką jakość
tworzonej przez siebie
implementacji.

Zna jedynie pojęcie
obliczalności oraz
definicję złożoności
obliczeniowej

Zna pojęcie
obliczalności,
definicję złożoności
obliczeniowej, potrafi
określić wpływ klasy
złożoności algorytmu
na przewidywane
zachowanie tego
algorytmu w
„zderzeniu” z
problemami
praktycznymi.

Doskonale radzi sobie
z określaniem klas
złożoności
obliczeniowej
wybranych
algorytmów, potrafi
porównać jakość
algorytmów na
podstawie określonych
samodzielnie klas ich
złożoności.

potrafi opisać procesy
obliczeniowe

potrafi opisać i
tworzyć procesy
obliczeniowe oraz
zapisać je
algorytmicznie

potrafi opisać i
tworzyć procesy
obliczeniowe, zapisać
je algorytmicznie i
oszacować ich
złożoności.

Nie zna pojęcia obliczalności
ani klas złożoności
obliczeniowej algorytmów.

Nie potrafi opisać procesów
obliczeniowych

105

Przedmioty kierunkowe

Nie potrafi wykorzystać
wiedzy o już istniejących
algorytmach do rozwiązywania
nowych problemów
algorytmicznych i do
konstruowania nowych
procesów obliczeniowych.

Potrafi wykorzystać
wiedzę o już
istniejących
algorytmach do
rozwiązywania
nowych problemów
algorytmicznych i do
konstruowania
nowych procesów
obliczeniowych.

W stopniu dobrym
potrafi wykorzystać
wiedzę o już
istniejących
algorytmach do
rozwiązywania
nowych problemów
algorytmicznych i do
konstruowania
nowych procesów
obliczeniowych

Doskonale potrafi
wykorzystać wiedzę o
już istniejących
algorytmach do
rozwiązywania
nowych problemów
algorytmicznych i do
konstruowania nowych
procesów
obliczeniowych

P_U03

Nie potrafi szacować
złożoności samodzielnie
tworzonych algorytmów, nie
potrafi wykorzystywać
posiadanej wiedzy do
implementacji tychże
algorytmów w wybranych
językach programowania.

Potrafi szacować
złożoność
samodzielnie
tworzonych
algorytmów, potrafi
wykorzystywać
posiadaną wiedzę do
implementacji tychże
algorytmów w
wybranych językach
programowania.

Dobrze potrafi
szacować złożoność
samodzielnie
tworzonych
algorytmów, potrafi
wykorzystywać
posiadaną wiedzę do
implementacji tychże
algorytmów w
wybranych językach
programowania.

Doskonale potrafi
szacować złożoność
samodzielnie
tworzonych
algorytmów, potrafi
wykorzystywać
posiadaną wiedzę do
implementacji tychże
algorytmów w
wybranych językach
programowania.

P_K01

Nie rozumie znaczenia
wybranych aspektów pracy nad
złożonymi przedsięwzięciami,
nie zna podstawowych zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności konieczność
osiągania wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań

Rozumie znaczenie wybranych aspektów pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna podstawowe zasady etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w szczególności konieczność osiągania wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

P_K02

Nie uwzględnia w
wykonywanych projektach
różnorodności
światopoglądowej i kulturowej
zleceniodawców

Uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową
i kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

P_U02

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

55

40

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

19

34

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

100/4

100/4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
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Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

61/2,5

46/1,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

40/1,6

30/1,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Banachowski L., Diks K., Rytter W., Algorytmy i struktury danych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa
2006

Cormen T.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L., Stein C., Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2004

Kotowski P., Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2006

Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Sedgewick R., Algorytmy w C++, RM, Warszawa 1999
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, poziom I
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
1/2
dr inż. Marek Matusiak
Matematyka, fizyka, nauki techniczne, podstawy programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

20

2

2

69

Studia
niestacjonarne

10

10

20

2

2

44

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium /projekt

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna: podstawowe architektury komputerów, schematy blokowe komputerów,
zasady wykonywania działań arytmetycznych w różnych systemach liczenia (także
binarnych)

K_W04

P_W02

Student zna: podstawowe bloki komputera, systemy zasilania, ideę realizacji połączeń
sieciowych

K_W04

P_W03

Student umie: wyjaśnić sens oprogramowania procesorów, w tym wykorzystania
języka niskiego poziomu Asembler.

K_W04

Umiejętności:
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P_U01

Student potrafi opracować dokumentację i prezentację wykonanych prac (projektów)

K_U03
K_U18

P_U02

Student umie zastosować urządzenia zasilania i chłodzenia komputera.

K_U19

P_U03

Student potrafi dobrać podzespoły komputera (procesor, pamięci, interfejsy) stosownie
do przewidywanych zadań komputera.

K_U19

P_U04

Student potrafić zrozumieć prosty program komputerowy, także w Asemblerze

P_U05

Student potrafić korzystać z narzędzi diagnozowania komputera i oceny wydajności
jego podzespołów.

K_U18
K_U19
K_U18
K_U19

K_U20

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność potrzeb
zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Rys historyczny rozwoju systemów komputerowych, www.top500.org
Model Harvaedzki budowy systemów komputerowych.
Architektura von Neumanna.
W1

Aktualne podziały systemów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb użytkowników. Prawo Amdahla.

P_W01

Systemy zasilania i chłodzenia komputerów, obudowy komputerowe, zasady
bezpieczeństwa obsługi.
W2

Płyty główne.
Klasyfikacje oraz magistrale systemowe, zasady transmisji sygnałów.

P_W01

Układy sterujące płyt głównych, poziomy integracji różnych technologii z chipsetem.
W3

Układy we/wy.

P_W01

BIOS jako hardware i software.

W4

Zasilanie podzespołów elektroniki informatycznej. Wymagania napięciowe i prądowe.
Zasilacze liniowe, a impulsowe (przetwornicowe). Rozwiązania zasilaczy desktop i
laptop oraz akcesoriów komputerowych. Zasilacze bezprzerwowe (UPS) i
agregatorowe.

P_W01

Rozwój procesorów. Rola postępu w mikrotechnologiach.
W5

W6

Procesory RISC i CISC – porównanie architektur ARM (RISC) i Intel CISC.
Procesory - budowa, działanie i zasady chłodzenia procesorów Intel i AMD.
Dobieranie procesorów do konkretnych zastosowań i wymagań użytkowników.
Zasady oprogramowania procesorów w Asemblerze i C++
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W7

Pamięci ulotne i masowe. Budowa i działanie pamięci ROM i RAM, pamięci
podręcznych i operacyjnych.

P_W03

Dobieranie modułów pamięci operacyjnej do specyficznych zastosowań.
W8

Pamięci masowe. Cechy architektury i działania pamięci błyskowych i twardych
dysków. Istota bezpieczeństwa, prędkości zapisu i odczytu pamięci. Pamięci optyczne:
technologie CD, DVD i Blue-Ray Disk.
Podsystemy graficzne, procesory graficzne, pamięci wideo, układy formowania
obrazu.

P_W01

W9

Systemy zintegrowane i dedykowane grafiki.

P_W03

Peryferyjne urządzenia wejścia/wyjścia. Podsumowanie

P_W03

W10

Lp.

laboratorium / projekt:

P_W01

P_W02

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
P/L1

Badanie materiałów używanych do produkcji komputerów. Technologie kształtowania
elementów obudów, zasady łączenia podzespołów. Techniki lutownicze.

P_K01
P_W02
P_W03
P_U01

P/L2

Projektowanie urządzeń zasilających i chłodzących.

P_U02
P_U03
P_U04
P_K02
P_W02
P_W03
P_U01

P/L3

Dobieranie płyt głównych jako baz tworzenia komputerów do przewidywanych zadań.

P_U02
P_U03
P_U05
P_K02
P_W02
P_W03

P/L4

Dobieranie rodzin procesorowych dla komputerów o zakładanej wydajności
(przewidywanych zadaniach).

P_U01
P_U02
P_U03
P_U05
P_K02
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P_W02
P_W03
P_U01
P/L5

P_U02

Analiza oprogramowania komputerów w języku Asembler.

P_U03
P_U04
P_U05
P_K02
P_W02
P_W03
P_U01

P/L6

Dobieranie modułów pamięci operacyjnej do konkretnych płyt głównych i procesorów

P_U02
P_U03
P_U05
P_K02
P_W02
P_W03

P/L7

P_U01

Projektowanie systemów pamięci masowych do przewidywanych wymagań dla całych
komputerów.

P_U02
P_U03
P_U05
P_K02
P_W02
P_W03

P/L8

P_U01

Dobór systemów graficznych według przewidywanych wymagań. Podsumowanie
przedmiotu.

P_U02
P_U03
P_U05
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat

P_W02

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat oraz
zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

P_W03

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat oraz
zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L, P

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L, P
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P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L, P

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L, P

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L, P

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L, P

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L, P

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L, P

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

W dostatecznym
zakresie zna:

Zna i umie
przeanalizować
podstawowe
architektury
komputerowe

Bardzo dobrze zna
architektury
harwardzkie i Johna
von Neumanna, zna
ich konkretne
implementacje

P_W01

Nie zna podstawowych
architektur komputerowych

P_W02

Nie zna podstawowych
systemów zasilania i
chłodzenia komputerów

W dostatecznym
zakresie zna
podstawowe sposoby
zasilania i chłodzenia
komputerów

Zna podstawowe
zasady zasilania i
chłodzenia
komputerów

W rozszerzonym
zakresie zna zasady
zasilania i chłodzenia
komputerów

Nie umie rozróżnić
podstawowych bloków
funkcjonalnych komputera

Częściowo potrafi
różnicować układy
bloków
komputerowych

Umie opisywać
struktury i funkcje
poszczególnych
bloków
funkcjonalnych
komputera

Umie opisywać
struktury i funkcje
układów komputera
oraz analizować
powiązania pomiędzy
nimi

P_W03

podstawowe
architektury
komputera

P_U01

Nie potrafi opracować
prezentacji wykonanych prac
(projektów)

Z pomocą potrafi
opracować prezentację
wykonanych prac
(projektów)

Samodzielnie potrafi
opracować prezentację
wykonanych prac
(projektów)

Samodzielnie potrafi
opracować
dokumentację i
prezentację
wykonanych prac
(projektów)

P_U02

Nie potrafi wyjaśnić
podstawowych zadań bloków
zasilania i chłodzenia

Potrafi objaśnić
zadania systemów
zasilania i chłodzenia
oraz zna podstawowe
ich realizacje

Potrafi sprawnie
tłumaczyć zasady
działania różnych
bloków zasilania i
chłodzenia

Potrafi sprawnie
rozwiązywać zadania
doboru i projektowania
układów zasilania i
chłodzenia

P_U03

Nie potrafi dobrać płyty
głównej dla komputera o
przewidywanej wydajności

Potrafi wykonywać
dobór płyty głównej
komputera

Potrafi wykonywać
dobór płyty głównej i
objaśnić zasady
realizacji wyboru

Potrafi wykonywać
złożone analizy doboru
płyt głównych i oceny
ich wydajności.
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P_U04

Nie potrafi dobierać
procesorów do określonych
wymagań dla całych
komputerów

Potrafi dobierać
procesory do
określonych wymagań
dla całych
komputerów

Potrafi dobierać
procesory do
określonych wymagań
dla całych
komputerów oraz
analizowań proste
oprogramowanie CPU

Potrafi sprawnie
dobierać i
porównywać procesory
pod kątem wydajności
oraz analizować ich
oprogramowanie

P_U05

Nie potrafi dobrać
najprostszych systemów
pamięciowych komputera

Potrafi dobrać
najprostsze systemy
pamięciowe
komputera

Potrafi dobrać nawet
bardziej złożone
systemy pamięciowe
komputera

Potrafi dobrać nawet
najbardziej złożone
systemy pamięciowe
komputera

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

P_K02

Nie stara się i nie umie
dostosować do wymogów
zleceniodawców

Stara się dostosować
do wymogów
zleceniodawców

Uwzględnia w wykonywanych projektach
różnorodność światopoglądową i kulturową
zleceniodawców i stara się do ich wymogów
dostosować.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

65

40

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

41

66

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

69/2,8

44/1,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2

30/1,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

25/1

25/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

Projekt / esej

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:

Mueller S., Rozbudowa i naprawa komputerów PC, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2009

Biernat J., Architektura komputerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005

Chalk B.S., Organizacja i architektura komputerów, WNT, Warszawa 1998

Hyde R.: Asembler. Sztuka programowania. Helion, Gliwice 2004

Metzger P., Anatomia PC. Kompendium. Wydanie XI, Wyd. Helion, Gliwice 2007
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Toms Hardware Guide. http://www.tomshardware.pl/, 7.09.2011.

PCLab.pl Digital Community. http://pclab.pl , 7.09.2015.
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały elektroniczne udostępnione przez prowadzącego zajęcia
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WYBRANE ŚRODOWISKA PROGRAMOWANIA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

wszystkie
kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
1/2
dr inż. Zbigniew Filutowicz
podstawy programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

15

10

2

2

59

Studia
niestacjonarne

10

10

10

2

2

34

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium / projekt

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie sposobów
implementacji oprogramowania aplikacyjnego i wybranych środowisk do jego
produkcji

K_W05

Umiejętności:
P_U01

stosuje wybrane metody implementacji oprogramowania

K_U08

P_U02

potrafi implementować program aplikacyjny metodą zorientowaną na obiekty

K_U09

P_U03

potrafi dokonać wyboru środowiska programowania

K_U19

P_U04

potrafi implementować program aplikacyjny w innym niż obiektowym sposobie
implementacji

K_U20
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Kompetencje społeczne:

P_K01

Student ma świadomość ważności i rozumie różne potrzeby w zakresie tworzenia
oprogramowania przez wybrane grupy programistów zawodowych oraz nieprogramistów – na przykład: edukacja dzieci, programowanie maszyn-automatów
przez inżynierów i techników.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Podstawowe pojęcia dotyczące inżynierii oprogramowania.
W1

Inżynieria oprogramowania i jej paradygmaty.

P_W01

Dobre praktyki inżynierskie w inżynierii oprogramowania.
Paradygmat programowania obiektowego OOP.
W2

Paradygmat programowania zdarzeniowego.

P_W01

Paradygmat programowania wizualnego.
W3

Biblioteki i frameworki jako API programisty

P_W01

W4

Historia języków programowania, popularność języków i certyfikacja umiejętności
programistów.

P_W01

Języki ezoteryczne i ich paradygmaty
W5

Środowiska SDK, Software Development Kit

W6

Środowiska IDE, Integrated Development Environment
Przegląd najpopularniejszych środowisk IDE

P_W01
P_W01

W7

Język graficzny UML do modelowania systemów informatycznych

P_W01

W8

Środowiska CASE, Computer-Aided Software Engineering, Computer-Aided Systems
Engineering

P_W01

W9

Środowiska BPM, Business Process Modeling
Modelowanie procesów biznesowych BPMN 2.0

P_W01

W10

Automatyzacja procesu programowania, walidacja kodu, kreatory aplikacji.

P_W01

W11

Testowanie kodu i jego optymalizacja, refaktoryzacja

P_W01

W12

Programowanie wizualne (graficzne).
Środowiska VPL, Visual programming language.

W13

Analiza wybranych środowisk programistycznych.
Ruch oprogramowania otwartego (wolnodostępowego) i komercyjnego.

W14

W15

Znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i konieczność ich uwzględnienia. Pozatechniczne aspekty
i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Wykład podsumowujący. Dalszy rozwój środowisk programistycznych
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Lp.

laboratorium / projekt:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

P/L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P_K01, P_W01

P/L2

Praca projektowa polegająca na zaprojektowaniu aplikacji w wizualnym środowisku
programistycznym typu VPL

P_W01, P_U01
P_U03, P_U04
P_K01
P_W01, P_U01

P/L3

Testowanie umiejętności posługiwania się środowiskiem programowania wizualnego.

P_U03, P_U04
P_K01

P/L4

Praca projektowa polegająca na zaprojektowaniu aplikacji w wybranym środowisku
programistycznym

P_W01, P_U01
P_U02, P_U03
P_U04, P_K01
P_W01, P_U01

P/L5

Testowanie umiejętności posługiwania się wybranym środowiskiem programistycznym

P_U02, P_U03
P_U04, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustny egzamin wykładowy i ustny sprawdzian zaliczający na laboratorium

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U02

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U03

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U04

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
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P_W01

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

P_K01

Student nie ma
uporządkowanej,
podbudowanej teoretycznie
wiedzy w zakresie sposobów
implementacji oprogramowania
aplikacyjnego i wybranych
środowisk do jego produkcji

Student w
minimalnym zakresie
ma uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie sposobów
implementacji
oprogramowania
aplikacyjnego i
wybranych środowisk
do jego produkcji

Student z drobnymi
zastrzeżeniami ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie sposobów
implementacji
oprogramowania
aplikacyjnego i
wybranych środowisk
do jego produkcji

Student ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie sposobów
implementacji
oprogramowania
aplikacyjnego i
wybranych środowisk
do jego produkcji

Student nie zna żadnych metod
implementacji oprogramowania

student w minimalnym
zakresie zna wybrane
metody implementacji
oprogramowania

Student z drobnymi
zastrzeżeniami zna
wybrane metody
implementacji
oprogramowania

Student zna wybrane
metody implementacji
oprogramowania

Student nie potrafi
implementować program
aplikacyjny metodą
zorientowaną na obiekty

Student w
minimalnym zakresie
potrafi
implementować
program aplikacyjny
metodą zorientowaną
na obiekty

Student z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
implementować
program aplikacyjny
metodą zorientowaną
na obiekty

Student potrafi
implementować
program aplikacyjny
metodą zorientowaną
na obiekty

Student nie potrafi dokonać
wyboru środowiska
programowania

Student korzystając z
pomocy w
minimalnym zakresie
potrafi dokonać
wyboru środowiska
programowania

Student z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
dokonać wyboru
środowiska
programowania

Student potrafi
dokonać wyboru
środowiska
programowania.

Student nie potrafi
implementować programu
aplikacyjnego w innym niż
obiektowym sposobie
implementacji

Student z dużą
pomocą i w
minimalnym zakresie
potrafi
implementować
program aplikacyjny
w innym niż
obiektowym sposobie
implementacji

Student potrafi z
drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
implementować
program aplikacyjny
w innym niż
obiektowym sposobie
implementacji

Student potrafi
implementować
program aplikacyjny w
innym niż obiektowym
sposobie
implementacji

Student nie ma świadomości
ważności i nie rozumie różnych
potrzeb w zakresie tworzenia
oprogramowania przez
wybrane grupy programistów
zawodowych oraz nieprogramistów

Student ma w
minimalnym zakresie
ma świadomość
ważności i rozumie
różne potrzeby w
zakresie tworzenia
oprogramowania przez
wybrane grupy
programistów
zawodowych oraz nieprogramistów

Student z drobnymi
zastrzeżeniami ma
świadomość ważności
i rozumie różne
potrzeby w zakresie
tworzenia
oprogramowania przez
wybrane grupy
programistów
zawodowych oraz nieprogramistów

Student ma
świadomość ważności
i rozumie różne
potrzeby w zakresie
tworzenia
oprogramowania przez
wybrane grupy
programistów
zawodowych oraz nieprogramistów

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta
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ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

55

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

25

50

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

59/2,4

34/1,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

25/1

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman, Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II, Helion 2011.

David R. Heffelfinger, Tworzenie aplikacji w NetBeans 7, Helion 2014
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Shavor S. i inni, Eclipse podręcznik programisty, Helion 2005.

Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Java. Techniki zaawansowane. Wydanie VIII Helion 2009

Matulewski J., Visual Studio 2010 dla programistów C# Helion 2011.
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały dydaktyczne udostępniane w WWW przez firmy programistyczne i uczelnie wyższe z różnych krajów np.
http://netbeans.org/index_pl.html , http://www.eclipse.org/downloads/ ,
http://www.microsoft.com/visualstudio/plk/products/visual-studio-express-products
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SIECI KOMPUTEROWE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
2/3
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP
Znajomość obsługi komputera,
podstawy elektroniki i elektrotechniki

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

10

4

2

61

Studia
niestacjonarne

20

20

10

4

2

56

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium / projekt

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Student zna: strukturę i funkcjonalności sieci komputerowych, podstawowe metody,
techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań
informatycznych z zakresu eksploatacji sieci komputerowych, zna i rozumie zasadę
dziania protokołów sieciowych

K_W05
K_W07

P_W02

Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie: sieci
komputerowych

K_W05
K_W07

P_W03

Student ma wiedzę o obecnym stanie oraz współczesnych trendach rozwojowych sieci
komputerowych

K_W05
K_W07

Umiejętności:
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P_U01

Student potrafi opracować dokumentację i prezentację dotyczącą projektu oraz jego
realizacji

P_U02

Student potrafi dokonać krytycznej analizy wykorzystywanych elementów sieci i ocenić
je pod katem możliwości ich wykorzystania w firmie.

P_U03

P_U04

P_U05
P_U06

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych technologii (metod i narzędzi) sieci
komputerowych oraz wybrać i zastosować odpowiednie
Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do administracji systemami i sieciami, budowy elementów
projektów
Student potrafi wykorzystać podstawowe funkcjonalności edytorów tekstowych do edycji
plików konfiguracyjnych .
Ma wiedzę niezbędną do przetestowania działania prostej sieci komputerowej

K_U03
K_U10, K_U20
K_U19, K_U20
K_U10,
K_U19
K_U10
K_U19

K_U10, K_U20

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wprowadzenie do sieci komputerowych. Różne klasyfikacje sieci komputerowych. Typy
i topologie sieci komputerowych. Topologie: magistrala, pierścień, gwiazda,
hierarchiczne, łańcuchowe. Organizacje ustanawiające standardy

P_W01

W2

Media transmisyjne kablowe i bezprzewodowe: laser, podczerwień, radio wąsko- i
szerokopasmowe

P_W01

W3

Modele protokołów sieciowych. Model ISO/OSI oraz TCP/IP

P_W01

W4

Charakterystyka sieci komputerowej w oparciu o warstwowy model ISO/OSI. Funkcje,
protokoły i urządzenia warstw 1-7. Metody dostępu do nośnika: CSMA/CD, Ethernet.
ARP

P_W01

W5

Warstwa 3 modelu ISO/OSI – Protokół IP

P_W02

W6

Adresowanie IPv4 i IPv6

P_W03

W7

Warstwa czwarta modelu ISO/OSI – porty i gniazda

P_W01

Protokoły warstwy aplikacji. Zasada działania wybranych protokołów warstw wyższych
modelu ISO/OSI: HTTP, FTP, Telnet. Inne protokoły warstwy aplikacji. Udostępnianie
informacji w sieci (NFS, file sharing).

P_W01

W8

P_W02
P_W03
P_W01

W9

Analiza działania sieci z wykorzystaniem analizatora protokołów (np. wireshark).

P_W02
P_W03
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W10

Typowy schemat sieci LAN. Praktyczna realizacja. Budowa, konfiguracja urządzeń.
Sposób otrzymywania adresu IP (DHCP).

P_W01
P_W02
P_W03

W11

W12

W13

W14

Sieć Internet. Zasady działania sieci Internet. Dostępne zasoby internetowe
(wyszukiwanie informacji w Internecie, posługiwanie się klientami protokołów
internetowych). Projektowanie dostępu do Internetu. Protokoły internetowe. System nazw
(DNS) - sposób otrzymywania nazwy domeny internetowej. Intranet. Administrowanie
sieci z zasobami internetowymi.
Wdrożenie serwera WWW (triada PHP/Apache/MySQL) oraz prostej aplikacji sieciowej
(włącznie z elementami techniki zabezpieczania transmisji danych).
Zabezpieczanie danych w sieci - korzystanie z kluczy i pakietów kryptograficznych.
Wprowadzenie do programowania sieciowego. Budowa aplikacji sieciowych, Języki
skryptowe w praktyce administratora sieci (bash, VBS, PowerShell).

P_W01
P_W02

P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01

W15

Wykład podsumowujący.

P_W02
P_W03

Lp.

L1

laboratorium / projekt:
Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania ćwiczeń oraz zasad zaliczenia zajęć.
Adresowanie IP – wyznaczanie podsieci, maski, adresy prywatne.
Adresy MAC – budowa.
Konfiguracja karty sieciowej w Windows / Linux – podstawy.
Tablica ARP/RARP – działanie.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

P_K01

P_W02, P_W03
L2

Okablowanie – praktyczne zajęcia: zaciskanie kabla prostego, skrośnego; normy TIA/EIA
568A i B; rodzaje zakończeń kabli koncentrycznych, skrętki i światłowodów

P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_K02

Ćwiczenie praktyczne: połączenie 2 komputerów za pomocą kabla skrosowanego –
konfiguracja pod Windows 2000 i Linux (dystrybucja Knoppix).
L3

L4

Narzędzia do testowania poprawności działania karty sieciowej: ping, ipconfig.
Porównanie działania urządzeń – hub-switch.
Ćwiczenie praktyczne: instalacja jednosegmentowej sieci Ethernet – konfiguracja pod
Windows i Linux
Usługi internetowe: telnet/ssh.
Poczta: konfiguracja programów pocztowych, format wiadomości pocztowej, wysyłanie i
podbieranie poczty za pomocą telnetu/ssh przy użyciu portów 25 i 110.
Newsy.
Ftp „czarny“i komercyjne (np. cuteftp).

P_W02, P_W03
P_U01, P_U02
P_U03,P_U05
P_K02
P_W02, P_W03
P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

L5

P_U01, P_U02

Modyfikacja statycznej tablicy routingu.
Zaliczenie

P_U03, P_U06
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
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Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Egzamin ustny

W

P_W02

Egzamin ustny, zaliczenie ćwiczeń na laboratoriach

W, L

P_W03

Egzamin ustny, zaliczenie ćwiczeń na laboratoriach

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_W03

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Nie zna struktury i
funkcjonalności sieci
komputerowych i wybranych
protokołów

W dostatecznym zakresie
zna strukturę i
funkcjonalności sieci
komputerowych i
wybranych protokołów

Zna strukturę i
funkcjonalności sieci
komputerowych i
wybranych
protokołów

Bardzo dobrze zna
strukturę i
funkcjonalności sieci
komputerowych i
wybranych
protokołów

Nie ma uporządkowanej i
podbudowanej teoretycznie
wiedzy w zakresie: sieci
komputerowych

W dostatecznym zakresie
ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie: sieci
komputerowych.

Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie: sieci
komputerowych.

W rozszerzonym
zakresie ma
uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie: sieci
komputerowych j.

Nie ma wiedzy o obecnym
stanie oraz współczesnych
trendach rozwojowych sieci
komputerowych

W dostatecznym
zakresie ma wiedzę o
obecnym stanie oraz
współczesnych trendach
rozwojowych sieci
komputerowych

Ma wiedzę o
obecnym stanie oraz
współczesnych
trendach
rozwojowych sieci
komputerowych

W rozszerzonym
zakresie ma wiedzę o
obecnym stanie oraz
współczesnych
trendach
rozwojowych sieci
komputerowych

123

Przedmioty kierunkowe

P_U01

Nie umie opracować
dokumentacji projektu

W dostatecznym zakresie
potrafi opracować
uproszczoną
dokumentację dotyczącą
projektu oraz jego
realizacji

P_U02

Nie potrafi zrealizować
prostego programu w języku
bash

Z pomocą potrafi
zrealizować prosty
program w języku bash

Z pomocą potrafi
opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji,
umie przygotować i
przedstawić jej
prezentację

Samodzielnie potrafi
opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji,
umie przygotować i
przedstawić
prezentację
zawierającą
omówienie wyników
realizacji projektu

Z niewielką pomocą
potrafi zrealizować
prosty program w
języku bash

Samodzielnie potrafi
zrealizować prosty
program w języku
bash

Nie potrafi ocenić przydatność
rutynowych technologii
sieciowych

W ograniczonym
zakresie potrafi ocenić
przydatność rutynowych
technologii sieciowych.

Z pomocą potrafi
ocenić przydatność
rutynowych
technologii
sieciowych

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii (metod i
narzędzi) sieci
komputerowych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie

Nie potrafi wykorzystać
podstawowe funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania sieciowego
do administracji systemami i
sieciami, budowy elementów
projektów

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji systemami i
sieciami, budowy
elementów projektów.

Potrafi wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji
systemami i sieciami,
budowy elementów
projektów

Potrafi wykorzystać
zaawansowane
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji
systemami i sieciami,
budowy elementów
projektów

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych poleceń
powłoki systemu

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać podstawowe
polecenia powłoki
systemu.

Potrafić wykorzystać
podstawowe
polecenia powłoki
systemu

W rozszerzonym
zakresie potrafi
wykorzystać
podstawowe
polecenia powłoki
systemu.

P_U06

Nie potrafi wykonać
podstawowych testów
prawidłowości działania sieci

W ograniczonym
zakresie potrafi wykonać
podstawowe testy
prawidłowości działania
sieci

Potrafi wykonać
podstawowe testy
prawidłowości
działania sieci

Potrafi wykonać
rozszerzone testy
prawidłowości
działania sieci

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

P_U03

P_U04

P_U05
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Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.
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P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Stara się dostosować do
wymogów
zleceniodawców

Uwzględnia w wykonywanych projektach
różnorodność światopoglądową i kulturową
zleceniodawców i stara się do ich wymogów
dostosować.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

55

50

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

0

0

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

19

24

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

20

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

63/2,5

58/2,3

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

40/1,6

30/1,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,3

81/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Comer D.E., Sieci komputerowe TCP/IP. Zasady, protokoły i architektura, WNT, Warszawa 2003.

Krysiak K., Sieci komputerowe. Kompendium, Helion, Gliwice 2005.

Sportack M., Sieci komputerowe. Księga eksperta, Helion, Gliwice 1998
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Dokumenty RFC.

Czasopismo NetWorld 2001
Inne materiały dydaktyczne:



Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Sieci_komputerowe
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

TECHNOLOGIE INTERNETOWE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

wszystkie
kierunkowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi badaniami
naukowymi
2/3
Dr inż. Konrad Grzanek
Algorytmy i złożoność
Matematyka dyskretna
Analiza matematyczna i algebra liniowa

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

15

10

4

2

46

Studia
niestacjonarne

10

10

10

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium / projekt

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna zagadnienia związane z językiem HTML

P_W02

Student posiada wiedze o kaskadowych arkuszach stylów (CSS).

P_W03

Student zna zagadnienia związane z wykorzystaniem języka JavaScript w aplikacjach
internetowych.
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K_W05
K_W07
K_W05
K_W07
K_W05
K_W07
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P_W04

Student posiada wiedzę o komunikacji pomiędzy przeglądarką a aplikacjami
działającymi po stronie serwera.

K_W05
K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student posiada umiejętność implementacji witryn internetowych z wykorzystaniem
języka HTML.

K_U08, K_U03,
K_U12, K_U19

P_U02

Student posiada umiejętność posługiwania się językiem CSS.

K_U08, K_U03,
K_U12, K_U19

P_U03

Student posiada umiejętność posługiwania się językiem JavaScript.

K_U08, K_U03,
K_U12, K_U19

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wybranych aspektów pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna podstawowe zasady etyki pracy inżyniera oprogramowania, w
szczególności konieczność osiągania wysokiej jakości tworzonych rozwiązań.

K_K02, K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Podstawowe pojęcia dotyczące interfejsów użytkownika w aplikacjach webowych.

W2

Projektowanie witryn internetowych

W3

HTML standard, jego rozwój i problemy związane przeglądarkami internetowymi
(webowymi), Nowy rozwój HTML’a po jego wersji 4.01. Technologia XML oraz jej
wykorzystanie do XHTML’a. Deklaratywna postać opisu interfejsu użytkownika.
HTML5 i HTML5.1.

W4

Zagadnienia dotyczące kaskadowych arkuszy stylów CSS i ich rozwój

W5

Web 2.0, DHTML, Ajax.
Wykorzystanie kaskadowych stylów CSS do renderowania HTML’a i XML’a.
Zewnętrzne, osadzone w dokumencie HTML i w znacznikach style CSS.
Dziedziczenie stylów CSS, ich kaskadowość i priorytety.

P_W01

W6

W7

Analiza przykładowych projektów w technice XML i CSS

P_W02

W8

Dynamiczny interfejs użytkownika

P_W01

W9

Dynamiczny HTML po stronie przeglądarki webowej – programowanie w języku
imperatywnym

P_W01

W10

Programowanie w języku skryptowym JavaScript. Język JavaScript a Java. Standard
języka JavaScript – ECMAScript 262. Inne języki skryptowe oparte na JavaScript

W11

Programowy dostęp w języku skryptowym do znaczników HTML. Obiektowy model
dokumentów DOM w HTML’u. Programowy dostęp do właściwości atrybutu stylu w
znacznikach HTML’a

W12

Projektowanie i implementacja serwisu WWW

P_W01
P_W01
P_W02

P_W01

P_W01
P_W02
P_W02
P_W04
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P_W02
P_W04

P_W04
P_W01
P_W01
P_W03
P_W02
P_W03
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W13

Analiza przykładowych witryn w technologii Dynamicznego HTML’a

W14

Asynchroniczna wymiana danych między dokumentem HTML w przeglądarce
webowej a serwerem http – Ajax

W15

Podsumowanie wykładu, repetytorium

P_W01
P_W03
P_W03
P_W04
P_W01-04

Lp.

laboratorium /projekt:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

P/L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Omówienie zasobów wiedzy bibliograficznej i
netograficznej

P_U01

P/L2

Analiza przykładowych witryn internetowych i ich implementacji

P/L3

Praca projektowa polegająca na zaprojektowaniu witryny internetowej oraz jej
implementacja z wykorzystaniem HTML i CSS JavaScript, DOM, Ajax oraz jQuery

P_U02

P/L4

Wspólne referowanie projektów implementacji interfejsów użytkownika, dyskusja i
ocena uzyskanych wyników, uzasadnienie celowości zastosowanych rozwiązań

P_U03

P_U01
P_U02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Końcowy test wiedzy

W

P_W02

Końcowy test wiedzy

W

P_W03

Końcowy test wiedzy

W

P_W04

Końcowy test wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L/P

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L/P

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L/P

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L/P

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Student nie zna zagadnień
związane z językiem HTML

Student zna w stopniu
ograniczonym
zagadnienia związane
z językiem HTML

Student zna dobrze
zagadnienia związane
z językiem HTML

Student zna w stopniu
doskonałym
zagadnienia związane
z językiem HTML
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Student posiada
niewielką wiedze o
kaskadowych
arkuszach stylów
(CSS).

Student posiada
dogłębną wiedze o
kaskadowych
arkuszach stylów
(CSS).

Student posiada
szeroką wiedze o
kaskadowych
arkuszach stylów
(CSS).

P_W03

Student nie zna zagadnień
związane z wykorzystaniem
języka JavaScript w
aplikacjach internetowych

Student zna w stopniu
ograniczonym
zagadnienia związane
z wykorzystaniem
języka JavaScript w
aplikacjach
internetowych

Student zna dobrze
zagadnienia związane
z wykorzystaniem
języka JavaScript w
aplikacjach
internetowych

Student zna w stopniu
doskonałym
zagadnienia związane
z wykorzystaniem
języka JavaScript w
aplikacjach
internetowych

P_W04

Student nie posiada wiedzę o
komunikacji pomiędzy
przeglądarką a aplikacjami
działającymi po stronie
serwera.

Student posiada
nieznaczną wiedzę o
komunikacji pomiędzy
przeglądarką a
aplikacjami
działającymi po
stronie serwera.

Student posiada
wiedzę o komunikacji
pomiędzy
przeglądarką a
aplikacjami
działającymi po
stronie serwera.

Student posiada bardzo
szeroką wiedzę o
komunikacji pomiędzy
przeglądarką a
aplikacjami
działającymi po stronie
serwera.

P_U01

Student posiada umiejętność
implementacji witryn
internetowych z
wykorzystaniem języka
HTML.

Student posiada
umiejętność
implementacji witryn
internetowych z
wykorzystaniem
języka HTML.

Student posiada dobrą
umiejętność
implementacji witryn
internetowych z
wykorzystaniem
języka HTML.

Student posiada
doskonale
umiejętności
implementacji witryn
internetowych z
wykorzystaniem
języka HTML.

P_U02

Student nie posiada
umiejętności posługiwania się
językiem CSS.

Student posiada słabe
umiejętności
posługiwania się
językiem CSS.

Student posiada dobre
umiejętności
posługiwania się
językiem CSS.

Student posiada biegłą
umiejętność
posługiwania się
językiem CSS.

P_U03

Student nie posiada
umiejętność posługiwania się
językiem JavaScript.

Student posiada słabe
umiejętność
posługiwania się
językiem JavaScript.

Student posiada
umiejętność
posługiwania się
językiem JavaScript.

Student posiada
umiejętność
posługiwania się
językiem JavaScript.

Student nie rozumie znaczenia
wybranych aspektów pracy nad
złożonymi przedsięwzięciami,
nie zna podstawowych zasad
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności konieczności
osiągania wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

Student połowicznie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
zna wybrane zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student rozumie
znaczenie wybranych
aspektów pracy nad
złożonymi
przedsięwzięciami,
zna podstawowe
zasady etyki pracy
inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student znakomicie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
doskonale zna
podstawowe zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

P_W02

P_K01

Student nie posiada wiedzy o
kaskadowych arkuszach stylów
(CSS).

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta
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ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

40

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

24

34

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

20

25

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

46/1,9

36/1,5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

25/1

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

60/3

60/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu




Gajda W., HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty, Helion, 2007
MCFarland D. S., CSS nieoficjalny podręcznik, Helion 2007
Huddleston R., XML. Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem XML, CSS, XHTML oraz XSLT. Niebieski
podręcznik, Helion 2010
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Sokół R., Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie II, Helion 2007

Zeldman J., Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe,. Wydanie II, Helion 2007

Rosenfeld L., Morville P., Architektura informacji w serwisach internetowych, Helion 2003

York R., Gotowe rozwiązania CSS, Helion 2007

Lis M., JavaScript. Praktyczny kurs, Helion 2009
Inne materiały dydaktyczne:
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I. GENERAL BASIC INFORMATION ABOUT THE SUBJECT (MODULE)

INTRODUCTION TO WEB TECHNOLOGIES
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Organizational Unit of the Degree Program:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Computer Science, 1st degree

Degree Program Name, Level:

PAN-ACADEMIC

Educational Profile:
Does not apply

Name of the Specialty:
Type of the Educational Module:

Basic / Related to scientific research
2/3

Year of studies / Semester:
Coordinator:

Konrad Grzanek, PhD

Entry requirements (resulting from the ordering
of courses):

Algorithms and Complexity, Discrete Mathematics, Analysis and
Linear Algebra

II. FORMS OF TEACHING AND NUMBER OF HOURS
Lectures

Exercises

Parlors

Labs

Workshop

Project

Seminar

konsult
acje

Examination /
Assessmena

Summary

Stationary

15

15

10

4

2

40

Nonstationary

10

10

10

4

2

30

III. METHODS OF REALIZATION OF DIDACTIC ACTIVITIES
Forms of Teaching
Lecture
Lab / Project

Didactic Methods
The lecture is conducted using a method that supports multimedia presentations.
Computer lab
IV. LEARNING OBJECTIVES CONCERNED

WITH REFERENCE TO LEARNING OUTCOMES FOR THE FIELD OF STUDY AND AREAS
No.

Description of the learning outcomes

Reference to the
objectives

Knowledge:
P_W01

Student knows the issues related to the HTML language.

P_W02

Student is familiar with cascading style sheets (CSS).

P_W03

Student knows the issues related to the use of JavaScript in web applications.

P_W04

The student has knowledge about communication between the browser and applications
running on the server side.

K_W05
K_W07
K_W05
K_W07
K_W05
K_W07
K_W05
K_W07

Skills:
P_U01

The student has the ability to implement websites with the use of HTML language.

131

K_U08, K_U03,

Przedmioty kierunkowe

K_U12, K_U19

P_U02

Students will have the ability to use the CSS language.

K_U08, K_U03,
K_U12, K_U19

P_U03

Student will learn how to use JavaScript.

K_U08, K_U03,
K_U12, K_U19

Social Competences:
P_K01

Student understands the importance of selected aspects of work on complex projects,
knows the basic principles of work ethics of software engineer, in particular the need to
achieve high quality of created solutions.

K_K02, K_K03

V. THE CONTENT OF TRAINING
No.

Lecture:

W1

Basic concepts concerning user interfaces in web applications.

W2

Website design.

W3

HTML standard, its development and problems related to web browsers, New
development of HTML after its version 4.01. XML technology and its use for XHTML.
A declarative form of the user interface description. HTML5 and HTML5.1.

W4

Cascading style sheets issues and their development.

W5

Web 2.0, DHTML, Ajax.

W6

Use of cascading styles to render HTML and XML. External CSS styles embedded in
the HTML document and in CSS tags. CSS styles inheritance, cascading and priorities.

Reference to the
learning outcomes
P_W01
P_W01
P_W02
P_W01
P_W01
P_W02
P_W02
P_W04
P_W01
P_W02
P_W04

W7

Analysis of sample projects in XML and CSS technologies.

P_W02

W8

Responsive user interface.

P_W01

W9

Dynamic HTML on the web browser side - imperative language programming.

W10

Programming in JavaScript language. JavaScript and Java. JavaScript language standard
- ECMAScript 262. Other scripting languages based on JavaScript.

W11

Software access to HTML tags in the scripting language. Object model of DOM
documents in HTML. Software access to style attribute properties in HTML tags.

W12

W13

W14
W15
No.

P_W01
P_W04
P_W01
P_W01
P_W03
P_W02

Web site design and implementation.

P_W03

Analysis of sample websites in Dynamic HTML technology.
Asynchronous data exchange between an HTML document in a web browser and a http
server - Ajax.
Summary of the lecture, repertory.

P_W01
P_W03
P_W03
P_W04
P_W01-04

lab / project:
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outcomes
L1

Organization of classes. Discussing the rules of project realization and the rules of
graduation. Introduction to the subject matter. Discussion of bibliographic and
netographic knowledge resources.

L2

Analysis of sample websites and their implementation.

L3

Design work consisting of designing a website and its implementation with the use of
HTML and CSS JavaScript, DOM, Ajax and jQuery.

P_U02

L4

Common referencing of user interface implementation projects, discussion and
evaluation of the obtained results, justification of the purposefulness of the applied
solutions.

P_U03

P_U01
P_U01
P_U02

VI. METHODS FOR VERIFYING LEARNING OUTCOMES
Learning
outcome

Form of classes in which LO is
verified

Verification Method
Knowledge:

P_W01

Final Written Exam

Lecture

P_W02

Final Written Exam

Lecture

P_W03

Final Written Exam

Lecture

P_W04

Final Written Exam

Lecture

Skills:
P_U01

Preparation and implementation of projects and evaluation of activities
during classes

Lab

P_U02

Preparation and implementation of projects and evaluation of activities
during classes

Lab

P_U03

Preparation and implementation of projects and evaluation of activities
during classes

Lab

Social Competences:
P_K01

Preparation and implementation of projects and evaluation of activities
during classes

Lab

VII. CRITERIA FOR ASSESSING THE LEARNING OUTCOMES ACHIEVED
Learning
Outcomes

Negative

Grades 3,0-3,5

Grades 4,0-4,5

Grade

P_W01

Student does not know issues
related to HTML language.

Student has got a
limited knowledge of
HTML issues.

Student has got a
knowledge of HTML
issues.

Student has got a deep
knowledge of HTML
issues.

P_W02

The student has no knowledge
of cascading style sheets
(CSS).

The student has a
limited knowledge of
cascading style sheets
(CSS).

The student has
knowledge of
cascading style sheets
(CSS).

The student has a deep
knowledge of cascading
style sheets (CSS).

P_W03

Student does not know the
issues related to the use of
JavaScript in web applications.

Student knows some
issues related to the
use of JavaScript in
web applications.

Student knows the
issues related to the
use of JavaScript in
web applications.

Student knows many issues
related to the use of
JavaScript in web
applications.
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P_W04

Students do not know about
communication between the
browser and applications
running on the server side.

Students have a limited
knowledge about
communication
between the browser
and applications
running on the server
side.

Students have
knowledge about
communication
between the browser
and applications
running on the server
side.

Students have a
comprehensive knowledge
about communication
between the browser and
applications running on the
server side.

P_U01

The student doesn’t have the
ability to implement websites
with the use of HTML
language.

The student has
incomplete ability to
implement websites
with the use of HTML
language.

The student has the
ability to implement
websites with the use
of HTML language.

The student has a full
ability to implement
websites with the use of
HTML language.

P_U02

The student has no CSS
language skills.

The student has poor
CSS language skills.

The student has CSS
language skills.

The student has extensive
CSS language skills.

P_U03

Students do not have the
ability to use JavaScript.

Students have poor
ability to use
JavaScript.

Students have the
ability to use
JavaScript.

Students have extended
ability to use JavaScript.

Student does not understand
the importance of selected
aspects of work on complex
projects, does not know the
basic principles of ethics of
software engineer's work, in
particular the need to achieve
high quality of created
solutions.

Student understands
poorly the importance
of selected aspects of
work on complex
projects, does not
know the basic
principles of ethics of
software engineer's
work, in particular the
need to achieve high
quality of created
solutions.

Student understands
the importance of
selected aspects of
work on complex
projects, does not
know the basic
principles of ethics of
software engineer's
work, in particular the
need to achieve high
quality of created
solutions.

Student understands
extensively the importance
of selected aspects of work
on complex projects, does
not know the basic
principles of ethics of
software engineer's work,
in particular the need to
achieve high quality of
created solutions.

P_K01

VIII. STUDENT'S WORKLOAD - HOURS AND BALANCE OF ECTS POINTS
Student’s Workload

Type of
ECTS Activity

Stationary Mode

Non-stationary Mode

Participation in didactic hours (lectures, parlors, project, lab, workshops,
seminars) – SUM of hours from point II.

40

30

Examination / Assessment

2

2

Participation in consultations

4

4

Project / essay

10

10

Individual preparation for classes

24

34

Preparation for didactic hours

20

25

Summary student’s workload (25h = 1 ECTS) SUM of hours/ECTS

100/4

100/4

Student’s workload in a direct contact with the teacher

46/1,9

36/1,5

Student’s workload during practical classes

25/1

20/0,8

Student's workload within the framework of classes related to practical
professional preparation

60/3

60/3

Student's workload during the classes related to the preparation for conducting
the scientific research

100/4

100/4
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IX. BIBLIOGRAPHY ON THE SUBJECT AND OTHER TEACHING MATERIALS
Basic bibliography:



Gajda W., HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty, Helion, 2007
MCFarland D. S., CSS nieoficjalny podręcznik, Helion 2007

Huddleston R., XML. Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem XML, CSS, XHTML oraz XSLT. Niebieski podręcznik,
Helion 2010
Extended bibliography:





Sokół R., Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie II, Helion 2007
Zeldman J., Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe,. Wydanie II, Helion 2007
Rosenfeld L., Morville P., Architektura informacji w serwisach internetowych, Helion 2003
York R., Gotowe rozwiązania CSS, Helion 2007



Lis M., JavaScript. Praktyczny kurs, Helion 2009

Other teaching materials:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
Społeczna Akademia Nauk

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
2/3
Dr Krzysztof Przybyszewski, dr inż. Agnieszka Siwocha
Analiza matematyczna, fizyka, podstawy programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

10

4

2

61

Studia
niestacjonarne

20

20

10

4

2

56

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium / projekt

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Student zna: strukturę i funkcjonalności systemu przetwarzania danych obrazowych,
podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych zadań z zakresu grafiki oraz algorytmy generowania i
przetwarzania obrazów (rastrowych i wektorowych).

K_W05
K_W07

P_W02

Student zna podstawowe pojęcia, algorytmy i zasady kompozycji stosowane w grafice
komputerowej.

K_W05
K_W07

P_W03

Student umie zrealizować i opisać podstawowe algorytmy grafiki komputerowej
(rysowanie odcinka, rysowanie wycinka okręgu, wykorzystanie reprezentacji
dyskretnej barw).

K_W05
K_W07

Umiejętności:
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P_U01

Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą projektu oraz jego realizacji, umie
przygotować i przedstawić tekst oraz prezentację zawierający omówienie wyników
realizacji projektu.

K_U03

P_U02

Student stosuje algorytmy i metody grafiki komputerowej 2D i 3D do rozwiązywania
prostych zadań obrazowania danych, realizacji graficznej nieskomplikowanych
interfejsów użytkownika oraz wizualizacji modeli.

K_U13

P_U03

Student potrafi ocenić na podstawowym poziomie ocenić przydatność rutynowych
technologii (metod i narzędzi) grafiki komputerowej oraz wybrać i zastosować
odpowiednie metody i narzędzia do wykonywanych zadań.

K_U19

P_U04

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności edytorów grafiki rastrowej
do przekształceń obrazów rastrowych (np. retusz zdjęć), budowy elementów stron
internetowych oraz tworzenie własnych kompozycji (np. fantastyczny krajobraz).

P_U05

P_U06

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności edytorów grafiki
wektorowej do budowy obrazów wektorowych (np. plany, mapy, elementy graficznej
identyfikacji, wizualizacje dwuwymiarowe przedmiotów) oraz budowy złożonych
kompozycji graficznych (np. kalendarze, afisze, plakaty).
Student potrafić wymodelować i wyrenderować prosty model 3D (statyczny).

K_U13
K_U19

K_U13
K_U19

K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. Ogólna charakterystyka grafiki komputerowej.

P_W01

W2

Struktura systemów interakcyjnej grafiki komputerowej. Podstawowe pojęcia grafiki
komputerowej. Rendering statycznej i dynamicznej sceny graficznej.

P_W01

W3

Urządzenia do wizualizacji obrazu.

P_W01

W4

Urządzenia do akwizycji obrazu.

P_W01

W5

Podstawowe zasady projektowania graficznego.

P_W02

W6

Podstawowe algorytmy grafiki komputerowej.

P_W03

W7

Elementy sceny graficznej. Przekształcenia obiektów sceny. Reprezentacje jednorodne.

P_W01

W8

Reprezentacja przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie. Rzutowanie, kamera
i wirtualne studio.

P_W01
P_W02
P_W03
P_W01

W9

Światło i barwa w grafice komputerowej. Modele barw i zapis barw w komputerze.

P_W02
P_W03
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P_W01
W10

Oświetlenie sceny graficznej.

P_W02
P_W03

W11

W12

W13

W14

P_W01

Podstawowe pojęcia modelowania.

P_W02

Metody przybliżania obiektów sceny graficznej.
Metody reprezentacji obiektów sceny graficznej.

P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01

Animacja klasyczna i komputerowa.

P_W02
P_W01

W15

Wykład podsumowujący.

P_W02
P_W03

Lp.

Laboratorium / projekt:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

P/L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P_K01
P_W02
P_W03

P/L2

Zastosowanie edytora grafiki rastrowej – Photoshop i PhotoPaint. Projekty: retusz i
przetwarzanie zdjęć, kompozycja i fotomontaż, elementy graficzne stron internetowych,
prosta animacja. Prezentacja i ocena projektu .1

P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K02
P_W02
P_W03

P/L3

Zastosowanie edytora grafiki wektorowej – Corel Draw i Ilustrator. Projekty: mapa
cyfrowa (elementy wektoryzacji), wizualizacja dwuwymiarowa obiektów rzeczywistych
lub projekt wyglądu nowego produktu, projekty graficznych elementów identyfikacji
(logo, wizytówka, papier firmowy). Prezentacja i ocena projektu 2.

P_U01
P_U02
P_U03
P_U05
P_K02
P_W02
P_W03
P_U01

P/L4

Wspólne wykorzystanie edytorów grafiki rastrowej i wektorowej. Projekty: plakat,
kalendarz, ulotka reklamowa. Prezentacja i ocena projektu 3.

P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_K02
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P_W02
P_W03
P./L5

Zapoznanie z zasadami wykorzystania wybranego programu do modelowania
trójwymiarowej sceny graficznej – środowisko pracy i renderingu programu 3DS Max.
Projekt prostego obiektu (geometria, tekstura, oświetlenie, ustawienie kamer,
rendering).

P_U01
P_U02
P_U03
P_U06
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat

P_W02

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat oraz
zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

P_W03

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat oraz
zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L/P

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L/P

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L/P

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L/P

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L/P

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L/P

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L/P

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L/P

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
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P_W01

P_W02

P_W03

P_U01

Nie zna struktury i
funkcjonalności systemu
przetwarzania danych
obrazowych, podstawowych
metod oraz algorytmów
generowania i przetwarzania
danych obrazowych

W dostatecznym
zakresie zna: strukturę
i funkcjonalności
systemu przetwarzania
danych obrazowych,
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych z
zakresu grafiki

Zna: strukturę i
funkcjonalności
systemu przetwarzania
danych obrazowych,
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych z
zakresu grafiki oraz
algorytmy
generowania i
przetwarzania
obrazów (rastrowych i
wektorowych).

Bardzo dobrze zna:
strukturę i
funkcjonalności
systemu przetwarzania
danych obrazowych,
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań informatycznych
z zakresu grafiki oraz
algorytmy
generowania i
przetwarzania obrazów
(rastrowych i
wektorowych).

Nie zna podstawowych
algorytmów i zasad
kompozycji stosowanych w
grafice komputerowej

W dostatecznym
zakresie zna
podstawowe pojęcia,
algorytmy i zasady
kompozycji stosowane
w grafice
komputerowej.

Zna podstawowe
pojęcia, algorytmy i
zasady kompozycji
stosowane w grafice
komputerowej.

W rozszerzonym
zakresie zna
podstawowe pojęcia,
algorytmy i zasady
kompozycji stosowane
w grafice
komputerowej.

Częściowo potrafi
zrealizować i opisać
podstawowe
algorytmy grafiki
komputerowej

Umie zrealizować i
opisać podstawowe
algorytmy grafiki
komputerowej
(rysowanie odcinka,
rysowanie wycinka
okręgu, wykorzystanie
reprezentacji
dyskretnej barw).

Umie zrealizować i
opisać większość
algorytmów grafiki
komputerowej
przetwarzania,
generowania, analizy i
reprezentacji cyfrowej
obrazu

Potrafi opracować
uproszczoną
dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji,
umie przygotować i
przedstawić tekst
zawierający
omówienie wyników
realizacji projektu

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji,
umie przygotować i
przedstawić tekst oraz
prezentację
zawierającą
omówienie wyników
realizacji projektu

Nie umie zrealizować i opisać
podstawowych algorytmów
grafiki komputerowej

Nie umie opracować
dokumentacji projektu
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P_U02

P_U03

P_U04

P_U05

Nie potrafi zrealizować
graficznie prostego interfejsu
graficznego i wizualizacji
modelu

Potrafi zastosować w
ograniczonym zakresie
algorytmy i metody
grafiki komputerowej
2D i 3D do
rozwiązywania
prostych zadań
obrazowania danych,
realizacji graficznej
nieskomplikowanych
interfejsów
użytkownika.

Potrafi zastosować
podstawowe metody
grafiki komputerowej
2D i 3D do
rozwiązywania
prostych zadań
obrazowania danych,
realizacji graficznej
nieskomplikowanych
interfejsów
użytkownika oraz
wizualizacji modeli.

Potrafi zastosować
algorytmy i metody
grafiki komputerowej
2D i 3D do
rozwiązywania zadań
obrazowania danych,
realizacji graficznej
interfejsów
użytkownika oraz
wizualizacji modeli.

Nie potrafi wybrać i
zastosować odpowiednich
metody i narzędzia do
wykonywanych prostych
zadań.

Potrafi ocenić w
ograniczonym zakresie
przydatność
rutynowych
technologii grafiki
komputerowej oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do
wykonywanych zadań.

Potrafi na
podstawowym
poziomie ocenić
przydatność
rutynowych
technologii (metod i
narzędzi) grafiki
komputerowej oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do
wykonywanych zadań.

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii (metod i
narzędzi) grafiki
komputerowej oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do
wykonywanych zadań.

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych funkcjonalności
edytorów grafiki rastrowej do
budowy elementów stron
internetowych oraz stworzenia
własnych kompozycji

W ograniczonym
zakresie potrafić
wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
edytorów grafiki
rastrowej do
przekształceń obrazów
rastrowych (np. retusz
zdjęć), budowy
elementów stron
internetowych.

Potrafić wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
edytorów grafiki
rastrowej do
przekształceń obrazów
rastrowych, budowy
elementów stron
internetowych oraz
tworzenie własnych
kompozycji (np.
fantastyczny
krajobraz).

Potrafić wykorzystać
funkcjonalności
edytorów grafiki
rastrowej do
przekształceń obrazów
rastrowych, budowy
elementów stron
internetowych oraz
tworzenie własnych
kompozycji

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych funkcjonalności
edytorów grafiki wektorowej
do realizacji złożonych
obrazów i kompozycji
wektorowych

W ograniczonym
zakresie potrafić
wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
edytorów grafiki
wektorowej do
budowy obrazów
wektorowych (np.
graficznej
identyfikacji,
wizualizacje
dwuwymiarowe
przedmiotów) oraz
budowy kompozycji
graficznych (np.
afisze, plakaty).

Potrafić wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
edytorów grafiki
wektorowej do
budowy obrazów
wektorowych (np.
plany, mapy, elementy
graficznej
identyfikacji,
wizualizacje
dwuwymiarowe
przedmiotów) oraz
budowy kompozycji
graficznych (np.
kalendarze, afisze,
plakaty).

Potrafić wykorzystać
funkcjonalności
edytorów grafiki
wektorowej do
budowy złożonych
obrazów wektorowych
oraz budowy
złożonych kompozycji
graficznych.
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P_U06

Nie potrafi wymodelować i
wyrenderować prostego
modelu statycznego 3D

W ograniczonym
zakresie
wymodelować i
wyrenderować prosty
model 3D (statyczny).

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Stara się dostosować
do wymogów
zleceniodawców

Uwzględnia w wykonywanych projektach
różnorodność światopoglądową i kulturową
zleceniodawców i stara się do ich wymogów
dostosować.

Potrafić wymodelować
i wyrenderować prosty
model 3D (statyczny).

Potrafić wymodelować
i wyrenderować prosty
model 3D (statyczny).

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

55

50

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

15

15

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

18

23

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

61/2,5

56/2,3

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

40/1,6

30/1,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Anderson S. i inni,: Grafika PC bez tajemnic. Wydawnictwo Intersoftland, Warszawa, 1995
Foley James D., van Dam Andries, Feiner Steven K., Hughes John F., Philips Richard L.: Wprowadzenie do grafiki
komputerowej, WNT, Warszawa, 2001

Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej. WNT 1990
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Angel E., Interactive Computer Graphics, Addison-Wesley, New York, 2005
Arnheim R.: Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Kraków, 2005
Shirley P., Fundamentals of Computer Graphics, sec. ed. A K Peters, 2005
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Inne materiały dydaktyczne:



Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Grafika_komputerowa_i_wizualizacja
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

INFORMATYKA, I stopień
OGÓLNO-AKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wymagania wstępne (wynikające z
następstwa przedmiotów):

Nie dotyczy/wszystkie
kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
2 /3
dr inż. Józef Paszkowski
BHP i ergonomia – znajomość podstawowych pojęć i zasad pracy
zgodnej z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy i
ergonomicznego kształtowania środowiska pracy.
Podstawy zarządzania lub Podstawy ekonomii – rozumienie zasad
rynku pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwicze
nia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarn
e

30

15

4

2

51

Studia
niestacjona
rne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą
multimedialnymi i metodą konwersatorium.

wspomagany

prezentacjami

Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej realizowane metodami
analizy przypadku, metodą projektu lub konwersatorium.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Student zna zawody i specjalności informatyczne, zakres wymaganych dla nich
umiejętności i kompetencji niezbędnych do ich wykonywania. Zna procesy
zdobywania kompetencji zawodowych, dokształcania i samokształcenia w branży
IT zgodnie z wymaganiami rozwoju technologii informacyjnych.
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P_W02

Student posiada wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych
uwarunkowań swoich działań oraz zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy obowiązujące w zawodach i przedsiębiorstwach branży IT.

K_W08

P_W03

Student zna przepisy prawa dotyczące informatyki, rozumie zagrożenia związane
z przestępczością elektroniczną oraz podstawowe zasady prawa autorskiego i
ochrony własności przemysłowej

K_W10

P_W04

Student posiada wiedzę, kompetencje i podstawowe umiejętności w zakresie
poszukiwania i zmiany pracy oraz kreowania swojej kariery zawodowej.

K_W11

Umiejętności:

P_U01

Student potrafi identyfikować i analizować najważniejsze aspekty i problemy
zawodu informatyka wynikające z ogółu społecznych konsekwencji przenikania
technologii komputerowych i telekomunikacyjnych w różnych aspektach życia
codziennego.

P_U02

Student posiada umiejętności planowania pracy własnej w ramach
wykonywanych zadań, szczególnie umiejętność zarządzania własnym czasem i
czasem swojego rozwoju.

P_U03

Student posiada umiejętności oceny systemowej sytuacji problemowych w
zawodzie, występujące warunki zagrożeń, niepewności oraz ryzyka w
wykonywaniu zawodu informatyka oraz poszukiwania metod rozwiązywania
występujących sytuacji problemowych.

K_U01
K_U02

K_U04
K_U21

K_U22

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość swojej roli w społeczeństwie i wynikającą stąd
konieczność zachowania się w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

K_KO3

P_K02

Student ma świadomość konieczności dostosowania swoich działań do wymogów
odbiorcy i wynikającą z tego konieczność działania spolegliwego

K_KO2
K_KO6

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia
P_W02

W1

Wprowadzenie. Rozwój informatyki. Społeczne aspekty informatyki.
Problemy Internetu. Odpowiedzialność użytkownika. Ochrona danych
osobowych i prywatności w sieci.

P_W02

W2
W3

Zawody informatyczne i drogi rozwoju informatyków. Etyka w informatyce.

P_W01

Ryzyko i odpowiedzialność związana z systemami informatycznymi i jego
przetwarzaniem

P_W02

W4

P_W03

W5

Prawo autorskie – pojęcia przedmiotów prawa: zbiory, programy komputerowe;
prawa osobiste, pojęcia: wzoru przemysłowego, znaku towarowego, projektu
racjonalizatorskiego;
Problemy i zagadnienia prawne dotyczące własności intelektualnej. System
patentowy. Ochrona prawna „utworu” informatycznego.

P_W03

W6

W7

Bazy urzędów patentowych, badania patentowe, konstrukcja Międzynarodowej
Klasyfikacji Patentowej;
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P_W01
W8

Rynek pracy. Formy i zasady zatrudniania. Umowy i stosunki pracy.

W9

Poszukiwanie pracy.

P_W01, P_W04

W10

Podstawy przedsiębiorczości w branży IT

P_W01, P_W04

W11

Środowisko i organizacja pracy. Kultura organizacyjna.

P_W01, P_W04

W12

Efektywne zarządzanie czasem.

P_W01, P_W02

W13

Systemy motywacji i automotywacja.

P_W01, P_W02

W14

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych w perspektywie zmian w zawodach
informatycznych.

P_W01, P_W02,
P_W04

W15

Podsumowanie wykładu. Repetytorium.

P_W01 - P_W04

P_W04

Lp.

laboratorium

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania ćwiczeń i projektów oraz zasad
zaliczenia zajęć

P_U02

L2

Analiza problemowa zawodu informatyka. Identyfikacja, klasyfikacja i analiza
problemów IT.

L3

Analiza czynników decydujących o karierze i sytuacji pracownika w
organizacji/przedsiębiorstwie. Pomiar kompetencji.

P_U01, P_U03

L4

Organizacja firmy, procesy pracy, zarządzanie technologiami. Formy stosunku
pracy.

P_U01, P_U02

L5

Poszukiwanie pracy. CV i rozmowa kwalifikacyjna.

L6

Szkolenie informatyka i budowa ścieżki kariery.

L7

Praca w zespole. Planowanie czasu prac. Metoda PERT.

L8

Organizacja czasu pracy. Zarządzanie czasem pracy. Zaliczenie ćwiczeń.

P_U01
P_K01

P_K01

P_U03, P_K01
P_U01, P_U03
P_K01
P_U02, P_U03
P_K01
P_U02, P_U03,
P_K01
P_U02, P_U03
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształceni
a

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Egzamin, udział w dyskusji, ocena sprawozdań z ćwiczeń.

W

P_W02

Egzamin, udział w dyskusji, ocena sprawozdań z ćwiczeń.

W

P_W03

Egzamin, udział w dyskusji, ocena sprawozdań z ćwiczeń.

W

P_W04

Egzamin, udział w dyskusji, ocena sprawozdań z ćwiczeń.

W

Umiejętności:
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P_U01

Zadania, zadania zespołowe, projekt, obserwacja aktywności na
ćwiczeniach, ocena sprawozdań z ćwiczeń..

L

P_U02

Zadania, zadania zespołowe, projekt, obserwacja aktywności na
ćwiczeniach, ocena sprawozdań z ćwiczeń.

L

P_U03

Zadania, zadania zespołowe, projekt, obserwacja aktywności na
ćwiczeniach, ocena sprawozdań z ćwiczeń.

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja aktywności na ćwiczeniach, ocena sprawozdań z ćwiczeń.

L

P_K02

Obserwacja aktywności na ćwiczeniach, ocena sprawozdań z ćwiczeń.

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształceni
a

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Nie zna zawodów i
specjalności
informatycznych,
zakresu wymaganych dla
nich umiejętności i
kompetencji niezbędnych
do ich wykonywania.
Nie zna procesów
zdobywania kompetencji
zawodowych,
dokształcania i
samokształcenia w
branży IT zgodnie z
wymaganiami rozwoju
technologii
informacyjnych

Zna w stopniu
dostatecznym zawody i
specjalności
informatyczne, zakres
wymaganych dla nich
umiejętności i
kompetencji
niezbędnych do ich
wykonywania. Zna
procesy zdobywania
kompetencji
zawodowych,
dokształcania i
samokształcenia w
branży IT zgodnie z
wymaganiami rozwoju
technologii
informacyjnych.

Zna w stopniu dobrym
zawody i specjalności
informatyczne, zakres
wymaganych dla nich
umiejętności i
kompetencji
niezbędnych do ich
wykonywania. Zna
procesy zdobywania
kompetencji
zawodowych,
dokształcania i
samokształcenia w
branży IT zgodnie z
wymaganiami
rozwoju technologii
informacyjnych.

Zna w stopniu bardzo
dobrym zawody i
specjalności
informatyczne, zakres
wymaganych dla nich
umiejętności i
kompetencji niezbędnych
do ich wykonywania.
Zna procesy zdobywania
kompetencji
zawodowych,
dokształcania i
samokształcenia w
branży IT zgodnie z
wymaganiami rozwoju
technologii
informacyjnych.

Posiada podstawową
wiedzę niezbędną do
rozumienia
pozatechnicznych
uwarunkowań swoich
działań

Posiada wiedzę
niezbędną do
rozumienia
pozatechnicznych
uwarunkowań swoich
działań

Posiada wiedzę
niezbędną do rozumienia
pozatechnicznych
uwarunkowań swoich
działań oraz zna
podstawowe zasady
bezpieczeństwa i higieny
pracy obowiązujące w
zawodach i
przedsiębiorstwach
branży IT.

Posiada podstawową
wiedzę z przepisów
prawa dotyczącego
informatyki

Posiada podstawową
wiedzę z zakresu
prawa dotyczącego
informatyki oraz
rozumie zagrożenia
związane z
przestępczością

Posiada wiedzę z zakresu
przepisów prawa
dotyczącego informatyki,
rozumie zagrożenia
związane z
przestępczością
elektroniczną oraz zna

P_W02

Nie posiada wiedzy
niezbędnej do
rozumienia
pozatechnicznych
uwarunkowań swoich
działań

P_W03

Nie posiada
podstawowej wiedzy z
przepisów prawa
dotyczącego informatyki,
nie rozumie zagrożeń
związanych z
przestępczością
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elektroniczną

elektroniczną

podstawowe zasady
prawa autorskiego i
ochrony własności
przemysłowej.

Nie potrafi
identyfikować i
analizować
najważniejszych
aspektów i problemów
zawodu informatyka
wynikających z ogółu
społecznych
konsekwencji
przenikania technologii
komputerowych i
telekomunikacyjnych w
różnych aspektach życia
codziennego..

Potrafi w stopniu
dostatecznym
identyfikować i
analizować
najważniejsze aspekty i
problemy zawodu
informatyka
wynikające z ogółu
społecznych
konsekwencji
przenikania technologii
komputerowych i
telekomunikacyjnych w
różnych aspektach
życia codziennego.

Potrafi w stopniu
dobrym identyfikować
i analizować
najważniejsze aspekty
i problemy zawodu
informatyka
wynikające z ogółu
społecznych
konsekwencji
przenikania
technologii
komputerowych i
telekomunikacyjnych
w różnych aspektach
życia codziennego.

Potrafi w stopniu bardzo
dobrym samodzielnie
identyfikować i
analizować
najważniejsze aspekty i
problemy zawodu
informatyka wynikające
z ogółu społecznych
konsekwencji
przenikania technologii
komputerowych i
telekomunikacyjnych w
różnych aspektach życia
codziennego.

Nie posiada umiejętności
planowania pracy
własnej w ramach
wykonywanych zadań,
szczególnie umiejętności
zarządzania własnym
czasem i czasem swojego
rozwoju.

Posiada w stopniu
dostatecznym
(minimalnym)
umiejętności
planowania pracy
własnej w ramach
wykonywanych zadań,
szczególnie
umiejętność
zarządzania własnym
czasem i czasem
swojego rozwoju.

Posiada w stopniu
dobrym umiejętności
planowania pracy
własnej w ramach
wykonywanych zadań,
szczególnie
umiejętność
zarządzania własnym
czasem i czasem
swojego rozwoju.

Posiada w stopniu bardzo
dobrym umiejętności
planowania pracy
własnej w ramach
wykonywanych zadań,
szczególnie umiejętność
zarządzania własnym
czasem i czasem swojego
rozwoju..

P_U03

Nie posiada umiejętności
oceny systemowej
sytuacji problemowych
w zawodzie, występujące
warunki zagrożeń,
niepewności oraz ryzyka
w wykonywaniu zawodu
informatyka oraz
poszukiwania metod
rozwiązywania
występujących sytuacji
problemowych.

Posiada w stopniu
dostatecznym
(minimalnym)
umiejętności oceny
systemowej sytuacji
problemowych w
zawodzie, występujące
warunki zagrożeń,
niepewności oraz
ryzyka w wykonywaniu
zawodu informatyka
oraz poszukiwania
metod rozwiązywania
występujących sytuacji
problemowych.

Posiada w stopniu
dobrym umiejętności
oceny systemowej
sytuacji
problemowych w
zawodzie, występujące
warunki zagrożeń,
niepewności oraz
ryzyka w
wykonywaniu zawodu
informatyka oraz
poszukiwania metod
rozwiązywania
występujących
sytuacji
problemowych.

Posiada w stopniu bardzo
dobrym umiejętności
oceny systemowej
sytuacji problemowych
w zawodzie, występujące
warunki zagrożeń,
niepewności oraz ryzyka
w wykonywaniu zawodu
informatyka oraz
poszukiwania metod
rozwiązywania
występujących sytuacji
problemowych.

P_K01

Nie ma świadomości
swojej roli w
społeczeństwie i
konieczności zachowania
się w sposób
profesjonalny i
odpowiedzialny

ma świadomość swojej roli w społeczeństwie i wynikającej stąd konieczności
zachowania się w sposób profesjonalny i odpowiedzialny

P_U01

P_U02
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P_K02

Nie ma świadomości
konieczności
dostosowania swoich
działań do wymogów
odbiorcy

Ma świadomość konieczności dostosowania swoich działań do wymogów
odbiorcy i wynikającą z tego konieczność działania spolegliwego

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

20

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

19

34

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

53/2,1

28/1,1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

15 / 0,6

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

80 /3,2

70/2,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Cieciura M., Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, Vizja Press&IT, Warszawa
2009, http://pi.vizja.net.pl

Portal PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI: http://cieciura.net/p
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Bartle John, Szukaj Jak Gogle i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006

Cieciura Marek, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press&IT, Warszawa
2006

Goban-Klas Tomasz, Sienkiewicz Piotr, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków
Inne materiały dydaktyczne:




Materiały pomocnicze do wykładów,
Materiały do ćwiczeń (konspekty z zadaniami i przykładami w postaci prostych projektów), opracowane i
udostępniane studentom (w postaci elektronicznej na portalu i w postaci papierowej na ćwiczeniach)
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Problemy_spoleczne_i_zawodowe_informatyki
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SYSTEMY WBUDOWANE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
3/5
dr inż. Jan Makuch
Fizyka. Nauki techniczne. Architektura systemów
komputerowych. Podstawy programowania.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

30

4

2

66

Studia
niestacjonarne

20

10

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma podstawową wiedzę w zakresie konstrukcji systemów wbudowanych,
urządzeń z nimi współpracujących a także tworzenia algorytmów i programowania
niskopoziomowego w wybranym assemblerze.

K_W03, K_WO4

P_W02

Student ma podstawową wiedzę w zakresie architektury systemów wbudowanych
i programowania niskopoziomowego.

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną, fizyczną i techniczną do
formułowania i rozwiązywania problemów realizowanych przez systemy wbudowane.
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P_U02

Student ma umiejętność formułowania specyfikacji systemów informatycznych,
realizowanych przez system wbudowany, obejmującą sprzęt, oprogramowanie
i funkcjonalność.

K_U18

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student jest świadom swojej roli i jest gotów uwzględniać wymagania
zleceniodawców

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. Problematyka sterowania i regulacji. Geneza systemów
wbudowanych; podstawowe pojęcia związane ze sterowaniem i regulacją.

P_W01

W2

Charakterystyki dynamiczne obiektów. Opis dynamiki obiektów (w dziedzinie
zmiennej czasu, operatorowej i częstotliwościowej).

P_W01

W3

Transmitancja operatorowa, charakterystyki czasowe i częstotliwościowe.

P_W01

W4

Klasyfikacja układów sterowania, stabilność i jakość układów sterowania, podstawowe
charakterystyki dynamiczne obiektów.

P_W01

W5

Charakterystyki regulatorów i ich dobór, zasady regulacji dyskretnej, dyskretne
algorytmy sterowania w wersji pozycyjnej i prędkościowej.

P_W01

W6

Komputerowe systemy sterowania, sprzętowa i funkcjonalna struktura komputerowych
systemów sterujących, klasyfikacja i charakterystyka podstawowych struktur.

P_W01

W7

Wymagania sprzętowe komputerowych systemów sterowania w zakresie przerwań,
pamięci i kanału we/wy.; układy wyjść analogowych i cyfrowych, układy wejść
analogowych i cyfrowych oraz ich elementy.

P_W01

W8

Oprogramowanie komputerowych systemów sterujących - obsługa urządzeń we/wy,
obsługa komunikacji człowiek-system, obsługa systemu operacyjnego.

P_W01

W9

Oprogramowanie komputerowych systemów sterujących – obsługa wyznaczania
i realizacji sterowań, zarządzania zbiorami oraz obsługi systemu, algorytmy zbierania
i przetwarzania zmiennych procesowych ciągłych i dyskretnych.

W10

W11

W12

P_W01
P_W02

Mikrokontrolery. Typy mikrokontrolerów, schemat logiczny typowego
mikrokontrolera i jego cechy.

P_W01

Protokoły w systemach wbudowanych. Sieci typu HART, ASI i CAN oraz sieć
bezprzewodowa typu ZigBee zgodna z normą IEEE 802.15.4.

P_W01

Sterowniki PLC – charakterystyka, programowanie w oparciu o wybraną platformę
(PL7), języki.

P_W01

P_W02

P_W02

P_W02

W13

Systemy czasu rzeczywistego – komercyjne i Linux.

P_W01, P_W02

W14

Projektowanie niezawodnych systemów sterujących.

P_W01, P_W02

W15

Przykłady zastosowań systemów wbudowanych.

P_W01, P_W02

Lp.

laboratorium:
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kształcenia
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L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Podstawowe ćwiczenia prostych algorytmów w języku asembler

L2

Realizacja wybranych funkcji logicznych i ich minimalizacja.

L3

Schematy logiczne i realizacja wybranych algorytmów sterowania.

P_W01, P_U01
P_U02, P_K01
P_W01, P_U01
P_U02, P_K01
P_W01, P_U01
P_U02, P_K01

Przykłady sterowania w układzie czasowym – realizacja wybranych schematów.

P_W01, P_U01

Przykłady sterowania w układzie licznikowym – realizacja wybranych schematów.

P_U02, P_K01

L5

Realizacja transkodera w układzie FPGA. Przegląd możliwości otwartego zestawu
narzędzi programistycznych GNU ARM toolchain (Linux) dla procesora ARM.

P_W01, P_U01

L6

Rozpoznawanie architektury procesora i rozkładu bajtów w pamięci. Ćwiczenia
z operowania bitami rejestrów.

P_W01, P_U01

L7

Zaliczenie laboratorium.

L4

P_U02, P_K01

P_U02, P_K01
P_W01, P_U01
P_U02, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustny/pisemny sprawdzian zaliczający z wiedzy

W, L

P_W02

Ustny/pisemny sprawdzian zaliczający z wiedzy

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U02

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
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nie ma podstawowej wiedzy w
zakresie konstrukcji systemów
wbudowanych, urządzeń z
nimi współpracujących a także
tworzenia algorytmów i
programowania
niskopoziomowego w
wybranym assemblerze.

w podstawowym
zakresie ma
podstawową wiedzę w
zakresie konstrukcji
systemów
wbudowanych,
urządzeń z nimi
współpracujących a
także tworzenia
algorytmów i
programowania
niskopoziomowego w
wybranym
assemblerze.

ma uporządkowaną
wiedzę z drobnymi
zastrzeżeniami w
zakresie konstrukcji
systemów
wbudowanych,
urządzeń z nimi
współpracujących a
także tworzenia
algorytmów i
programowania
niskopoziomowego w
wybranym
assemblerze.

ma bardzo dobrze
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
konstrukcji systemów
wbudowanych,
urządzeń z nimi
współpracujących a
także tworzenia
algorytmów i
programowania
niskopoziomowego w
wybranym
assemblerze.

nie ma podstawowej wiedzy w
zakresie architektury systemów
wbudowanych
i programowania
niskopoziomowego.

w podstawowym
zakresie ma
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
architektury systemów
wbudowanych
i programowania
niskopoziomowego.

ma uporządkowaną
wiedzę z drobnymi
zastrzeżeniami w
zakresie architektury
systemów
wbudowanych
i programowania
niskopoziomowego.

ma bardzo dobrze
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
architektury systemów
wbudowanych
i programowania
niskopoziomowego.

nie potrafi wykorzystać nabytą
wiedzę matematyczną, fizyczną
i techniczną do formułowania
i rozwiązywania problemów
realizowanych przez systemy
wbudowane.

w podstawowym
zakresie potrafi
wykorzystać nabytą
wiedzę matematyczną,
fizyczną i techniczną
do formułowania
i rozwiązywania
problemów
realizowanych przez
systemy wbudowane.

ma uporządkowaną
wiedzę z drobnymi
zastrzeżeniami w
zakresie
wykorzystania nabytej
wiedzy
matematycznej,
fizycznej i technicznej
do formułowania
i rozwiązywania
problemów
realizowanych przez
systemy wbudowane.

ma bardzo dobrze
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
wykorzystania nabytej
wiedzy
matematycznej,
fizycznej i technicznej
do formułowania
i rozwiązywania
problemów
realizowanych przez
systemy wbudowane.

P_U02

nie ma umiejętności
formułowania specyfikacji
nieskomplikowanych
systemów informatycznych,
realizowanych przez system
wbudowany, obejmującą
sprzęt, oprogramowanie
i funkcjonalność.

w podstawowym
zakresie ma
umiejętność
formułowania
specyfikacji
nieskomplikowanych
systemów
informatycznych,
realizowanych przez
system wbudowany,
obejmującą sprzęt,
oprogramowanie
i funkcjonalność.

ma dobrą umiejętność
formułowania
specyfikacji
nieskomplikowanych
systemów
informatycznych,
realizowanych przez
system wbudowany,
obejmującą sprzęt,
oprogramowanie
i funkcjonalność.

ma bardzo dobrą
umiejętność
formułowania
specyfikacji
nieskomplikowanych
systemów
informatycznych,
realizowanych przez
system wbudowany,
obejmującą sprzęt,
oprogramowanie
i funkcjonalność.

P_K01

nie jest świadom swojej roli i
nie chce uwzględnić wymagań
zleceniodawców

P_W01

P_W02

P_U01

jest świadom swojej roli i jest gotów uwzględniać wymagania
zleceniodawców
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Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

60

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

14

46

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

66/2,6

36/1,5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/2

10/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

90/3

90/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Daca W., Mikrokontrolery – od układów 8-bitowych do 32-bitowych, MIKOM, Warszawa 2000.
Marwedel P., Embedded System Design, Kluwer Academic Publishers, Boston 2003.
Pełka R., Mikrokontrolery – architektura, programowanie, zastosowania, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,
Warszawa 2000 .
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Kwaśniewski J., Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej, Wyd. BTC, Legionowo 2008
S. R. Ball, Embedded Microprocessor Systems: Real World Design, Elsevier Science, 2002
J. Augustyn, Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI,
IGSMiE PAN, 2007

Andrew S. Tanenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych, wydanie V, Helion 2006
Inne materiały dydaktyczne:



Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych projektów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
http://www.mathworks.com/products/matlab/?requestedDomain=www.mathworks.com
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

BAZY DANYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

INFORMATYKA, I stopień
OGÓLNO-AKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
(wskazać właściwe)
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

kierunkowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym /
powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
2/4
dr inż. Józef Paszkowski
Algorytmy i złożoność - znajomość podstaw algorytmów i struktur
danych
Matematyka dyskretna – znajomość teorii zbiorów i relacji

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

20

4

2

71

Studia
niestacjonar
ne

20

20

20

4

2

66

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium / projekt

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej, zadania problemowe w
ramach grupowego projektu.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu kierunkowego

Wiedza:
K_W05

P_W01

Student posiada ogólną teoretyczną wiedzę na temat baz danych

P_W02

Student zna zasady projektowania relacyjnych baz danych, ich normalizacji,
zapewniania jakości danych i wydajności systemów baz danych.

K_W06

P_W03

Student zna język SQL w stopniu umożliwiającym wykonywanie kwerend oraz
tworzenie i modyfikacji struktury tabel; Zna podstawowe mechanizmy zapewniane

K_W06
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K_W07

K_W07

K_W07

Przedmioty kierunkowe

przez współczesne systemy zarządzania bazami danych.
Umiejętności:
P_U01

Student potrafi samodzielnie zaprojektować prostą bazę relacyjną w co najmniej
trzecim stopniu normalizacji

P_U02

Student potrafi formułować zapytania do baz danych w języku SQL w celu uzyskania
oczekiwanych informacji.

P_U03

Student potrafi programować aplikacje baz danych w językach SQL i Pl_SQL z
wybranym systemem bazy danych, np. PostgreSQL.

P_U04

Student potrafi opracować dokumentację projektu bazy danych

K_U11, K_U19
K_U06
K_U08
K_U08, K_U20
K_U03

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student zna i rozumie wpływ niewłaściwej organizacji bazy danych, np. brak
normalizacji danych, brak poprawnych indeksów na nieuzyskanie akceptowalnej
wydajności lub wystąpienie braku spójności danych w wykorzystującym bazę
systemie informatycznym.

K_KO2

P_K02

Student potrafi realizować projekty zespołowo i zarządzać małym zespołem
projektowym.

K_KO4

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

W1

Systemy bazy danych. Rola i miejsce bazy danych.

P_W01, P_W02

W2

Modele baz danych i modelowanie danych.

P_W01, P_W02

W3

Relacyjny model danych

P_W01, P_W02

W4

Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego. Normalizacja schematów
logicznych relacji

P_W01, P_W02

W5

Interfejs SZBD i języki programowania baz danych..

P_W01, P_W03

W6

Elementy języka i programowanie w SQL. Złączenia, perspektywy i transakcje.

P_W02, P_W03

W7

Zapytania w języku SQL. Optymalizacja zapytań

P_W02, P_W03

W8

Wprowadzenie do języka proceduralnego PlSQL

P_W02, P_W03

W9

Pl SQL. Funkcje i wyzwalacze.

P_W02, P_W03

W10

Przeszukiwanie pełnotekstowe w relacyjnych bazach danych .

P_W02, P_W03

W11

Rozszerzone elementy programowania BD. API dla języka Java

P_W02, P_W03

W12

Rozszerzone elementy programowania BD. API dla języków C/C++.

P_W02, P_W03

W13

Wydajność bazy danych – na przykładzie SBD PostreSQL Strojenie bazy, aspekty
sprzętowe i konfiguracyjne

P_W01, P_W02

W14
W15
Lp.

Bezpieczeństwo baz danych. Podstawy eksploatacji baz danych.
Podsumowanie wykładu. Repetytorium.

P_W01, P_W02,
P_W03
P_W01 - P_W03

laboratorium / projekt:
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Odniesienie do
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przedmiotowych
efektów kształcenia

P/L1

P_U01 - P_U03

Zapoznanie ze środowiskiem ProgreSQL/MySQL. Funkcje i środowisko
programistyczne SBD. Wybór tematu projektu bazy danych.

P_K01, P_K02
P_K03

P/L2

Organizacja prac projektowych. Projektowania Bazy danych (Analiza i specyfikacja
celów aplikacji bazodanowej. Diagramy). Program Visio.

P/L3

Projektowanie struktur danych relacyjnej bazy danych (Przykłady projektowe)

P/L4

P/L5
P/L6

P/L7

P/L8

P/L9

P/L10

P/L11

P/L12

P/L13

P/L14

P/L15

P_U01, P_U03
P_K02
P_U01, P_U03
P_K01

Definiowanie struktur danych. Typy danych, relacje, klucze i indeksy.

P_U01, P_U02
P_U03, P_K01

Zapytania wybierające. Kryteria, operatory logiczne, parametryzacja zapytań,
wyrażenia, operatory)i

P_U01, P_U02

Zapytania wybierające (Sprzęganie tabel, opcje sprzężeń, wykonywanie obliczeń,
pola obliczeniowe)

P_U02, P_U03

P_U03, P_K01

P_K01
P_U02, P_U03

Zapytania wybierające (Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING)

P_K01

Kwerendy funkcjonalne (Aktualizacja danych, dołączanie danych, usuwanie danych).
Kwerendy funkcjonalne (Tworzenie nowych tabel, tabele tymczasowe, kwerendy
krzyżowe, składające, przenoszenie danych między tabelami).
Projektowanie formularzy (Typy formularzy i ich podstawowe elementy, własności
formularza, powiązanie z danymi, przegląd formantów formularza; listy wyboru, pola
kombi, grupy opcji, podformularze).
Procedury i formanty (Elementy języka Pl_SQL, kontrola poprawności danych,
tworzenie formantów obliczeniowych, tworzenie makr).
Komunikacja z użytkownikiem. Interface użytkownika. Tworzenie menu, narzędzi,
menu kontekstowego, tworzenie grup elementów, tworzenie menu kontekstowego z
formularzem lub formantem. Narzędzia graficzne.

P_U02, P_U03
P_K01
P_U02, P_U03
P_K01
P_U02, P_U03
P_K01
P_U02, P_U03
P_K01
P_U02, P_U03
P_K01
P_U02, P_U03

Funkcje wbudowane. Wyzwalacze (ang. Triggery).

P_K01
P_U02, P_U03

Projektowanie raportów . Aplikacja bazodanowe w środowisku sieciowym).

P_K01

Praca z danymi zewnętrznymi. Eksport/import danych, źródła danych ODBC.
Zaliczenie ćwiczeń i Projektu

P_U02, P_U03
P_K01, P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Egzamin, udział w dyskusji, ocena projektu

W

P_W02

Egzamin, udział w dyskusji, ocena projektu

W
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P_W03

Egzamin, udział w dyskusji, ocena projektu

W

Umiejętności:
P_U01

Zadania, zadania zespołowe, projekt, obserwacja aktywności na
ćwiczeniach, ocena zadań i projektu.

P/L

P_U02

Zadania, zadania zespołowe, projekt, obserwacja aktywności na
ćwiczeniach, ocena zadań i projektu.

P/L

P_U03

Zadania, zadania zespołowe, projekt, obserwacja aktywności na
ćwiczeniach, ocena zadań i projektu.

P/L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja aktywności na ćwiczeniach, ocena projektu

P/L

P_K02

Obserwacja aktywności na ćwiczeniach, ocena projektu.

P/L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Nie posiada ogólnej
teoretycznej wiedzy na temat
baz danych.

Posiada w stopniu
dostatecznym ogólną
teoretyczną wiedzę na
temat baz danych

Posiada w stopniu
dobrym ogólną
teoretyczną wiedzę na
temat baz danych

Posiada w stopniu bardzo
dobrym ogólną
teoretyczną wiedzę na
temat baz danych

Nie zna zasad projektowania
relacyjnych baz danych, zasad
ich normalizacji, zapewniania
jakości danych i wydajności
systemów baz danych.

Zna w stopniu
dostatecznym zasady
projektowania
relacyjnych baz
danych, ich
normalizacji,
zapewniania jakości
danych i wydajności
systemów baz danych.

Zna w stopniu dobrym
zasady projektowania
relacyjnych baz
danych, ich
normalizacji,
zapewniania jakości
danych i wydajności
systemów baz danych.

Zna w stopniu bardzo
dobrym zasady
projektowania
relacyjnych baz danych,
ich normalizacji,
zapewniania jakości
danych i wydajności
systemów baz danych.

P_W03

Nie zna języka SQL w stopniu
umożliwiającym
wykonywanie kwerend oraz
tworzenie i modyfikacji
struktury tabel; Nie zna
podstawowych mechanizmów
zapewnianych przez
współczesne systemy
zarządzania bazami danych.

Zna w stopniu
dostatecznym język
SQL pozwalającym
wykonywanie
kwerend oraz
tworzenie i
modyfikacji struktury
tabel; Zna
podstawowe
mechanizmy
zapewniane przez
współczesne systemy
zarządzania bazami
danych.

Zna w stopniu dobrym
język SQL
pozwalającym
wykonywanie
kwerend oraz
tworzenie i
modyfikacji struktury
tabel; Zna
podstawowe
mechanizmy
zapewniane przez
współczesne systemy
zarządzania bazami
danych.

Zna w stopniu bardzo
dobrym język SQL
pozwalającym
wykonywanie kwerend
oraz tworzenie i
modyfikacji struktury
tabel; Zna podstawowe
mechanizmy zapewniane
przez współczesne
systemy zarządzania
bazami danych.

P_U01

Nie potrafi samodzielnie
zaprojektować prostej bazy
relacyjnej w co najmniej
trzecim stopniu normalizacji.

Potrafi w stopniu
dostatecznym
samodzielnie
zaprojektować prostą
bazę relacyjną w co
najmniej trzecim

Potrafi w stopniu
dobrym samodzielnie
sformułować zadany
problem decyzyjny,
stworzyć do niego
model oraz wybrać

Potrafi w stopniu bardzo
dobrym samodzielnie
sformułować zadany
problem decyzyjny o
wyższym stopniu
złożoności, stworzyć do

Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02
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stopniu normalizacj

metody do jego
rozwiązania

niego model oraz wybrać
metody do jego
rozwiązania.

Nie potrafi sformułować
zapytania do baz danych w
języku SQL w celu uzyskania
oczekiwanych informacji.

Potrafi w stopniu
dostatecznym
(minimalnym) zadanie
optymalizacyjne;
potrafi wybrać metodę
badań operacyjnych
do sformułowania i
rozwiązania prostego
zadania
optymalizacyjnego.

Potrafi w stopniu
dobrym formułować
zapytania do baz
danych w języku SQL
w celu uzyskania
oczekiwanych
informacji.

Potrafi w stopniu bardzo
dobrym formułować
zapytania do baz danych
w języku SQL w celu
uzyskania oczekiwanych
informacji.

P_U03

Nie potrafi programować
aplikacji baz danych w
językach SQL i Pl_SQL z
wybranym systemem bazy
danych, np. PostgreSQL

Potrafi w stopniu
dostatecznym
programować
aplikacje baz danych
w językach SQL i
Pl_SQL z wybranym
systemem bazy
danych, np.
PostgreSQL.

Potrafi w stopniu
dobrym programować
aplikacje baz danych
w językach SQL i
Pl_SQL z wybranym
systemem bazy
danych, np.
PostgreSQL

Potrafi w stopniu bardzo
dobrym programować
aplikacje baz danych w
językach SQL i Pl_SQL z
wybranym systemem
bazy danych, np.
PostgreSQL

P_U04

Nie potrafi opracować
dokumentacji projektu bazy
danych.

Potrafi w stopniu
dostatecznym
opracować
dokumentację projektu
bazy danych.

Potrafi w stopniu
dobrym programować
aplikacjeopracować
dokumentację projektu
bazy danych.

Potrafi w stopniu bardzo
dobrym opracować
dokumentację projektu
bazy danych.

P_K01

Nie zna i nie rozumie wpływu
niewłaściwej organizacji bazy
danych na efekt końcowy
swoich prac

Zna i rozumie wpływ niewłaściwej organizacji bazy danych na efekt
końcowy swoich prac.

P_K02

Nie potrafi współpracować w
zespole

Potrafi realizować projekty zespołowo i zarządzać małym zespołem
projektowym.

P_U02

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

65

60

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

20

20

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

19

24

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

125/5

125/ 5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS
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Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

71/2,8

66/2,7

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

40/1.6

75/3

75/3

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach
przygotowaniem zawodowym

zajęć

związanych

z

praktycznym

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Date C. J. : Wprowadzenie do baz danych, WNT, Warszawa 2000
Ullman J.D., Widom J., Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, W-wa, 2000 (seria: Klasyka Informatyki)
Mazur H., Mazur Z., Projektowanie relacyjnych baz danych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław, 2004
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Ullman J. D., Widom J. , Garcia-Molina H. : Systemy baz danych – pełny wykład, WNT, Warszawa 2006

Beyon-Davis P.: Systemy baz danych, WNT, Warszawa 2003.
Inne materiały dydaktyczne:



Materiały na portalu w postaci elektronicznej do wykładów i ćwiczeń projektowych przygotowane przez
prowadzącego
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Bazy_danych
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SYSTEMY OPERACYJNE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
2/4
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP
Wstęp do programowania
Elementarna wiedza z zakresu architektury komputerów

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

30

10

4

2

76

Studia
niestacjonarne

20

10

10

4

2

46

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium / projekt

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna metody, techniki i narzędzia stosowane do administrowania

K_W05, K_W07

systemem operacyjnym

P_W02

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie: architektury
systemów operacyjnych

K_W05, K_W07

P_W03

Ma wiedzę o obecnym stanie oraz współczesnych trendach rozwojowych systemów
operacyjnych

K_W05, K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi opracować dokumentację i prezentację swoich prac
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P_U02

Student potrafi dokonać analizy badanego systemu operacyjnego i ocenić jego
przydatność w konkretnym przypadku.

P_U03

Student potrafi zainstalować system operacyjny wykorzystując dostępne narzędzia

P_U04

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności specjalizowanego
oprogramowania do administracji systemami i sieciami, budowy elementów
projektów, skryptów konfiguracyjnych

P_U05
P_U06

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności edytorów tekstowych do
edycji plików konfiguracyjnych .
Student potrafi wytłumaczyć zasadność zainstalowania wybranych funkcjonalności
systemu operacyjnego

K_U14
K_U17, K_U19
K_U14
K_U19, K_U20
K_U14
K_U19, K_U20

K_U14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student jest świadom swojej roli i postępuje w sposób odpowiedzialny uwzględniając
uwagi otoczenia

K_K02

P_K02

Student rozumie i uwzględnia wymogi zleceniodawców.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. Systemy operacyjne - geneza, charakterystyka i różnice

P_W01

W2

Klasyfikacje systemów. Rola i zadania. Zasady działania.

P_W01

W3

Przegląd systemów operacyjnych: Unix, Linux, Microsoft Windows, IBM Z/VM.

P_W01

W4

Procesy i szeregowanie zadań. Algorytmy planowania z wywłaszczaniem i bez
wywłaszczeń oraz kryteria ich oceny. Szeregowanie procesów ograniczonych
wejściem-wyjściem. Współbieżność. Implementacja. Proces przerwania.

P_W01

W5

Zarządzanie pamięcią. ich podziały, pamięć stronicowana i segmentowana. Tworzenie
obrazów procesu, pamięć wirtualna.

P_W02

W6

Algorytmy wymiany - klasyfikacja, zastosowanie, działanie

P_W03

W7

Urządzenia wejścia wyjścia. Struktury mechanizmów działania i obsługi. Buforowanie,
spooling..

P_W01

W8

Systemy plików, pojęcie plików, struktura plików, typy plików, operacje na plikach.

W9

W10

Klasyczne problemy synchronizacji: producenta i konsumenta, czytelników i pisarzy
oraz pięciu filozofów, śpiących fryzjerów.

P_W01
P_W02,P_W03
P_W01
P_W02, P_W03
P_W01, P_W02

Wstęp do programowania w bash.

P_W03

W11

Wstęp do programowania w bash

P_W01, P_W02

W12

Wstęp do programowania w bash.

P_W01, P_W02

W13

Wstęp do programowania w bash.

P_W01, P_W02

W14

Użytkownicy systemu operacyjnego, tworzenie kont użytkowników i określanie ich
uprawnień.

P_W01, P_W02
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W15

Lp.

P_W01, P_W02

Wykład podsumowujący.

P_W03
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

laboratorium / projekt:

P/L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania ćwiczeń oraz zasad zaliczenia zajęć.

P/L2

Obsługa systemu plików. Tworzenie, usuwanie plików, katalogów, określanie praw
dostępu.

P_K01
P_W02, P_W03
P_U01, P_U02
P_U03, P_U04

Przesyłanie plików, ftp, obsługa poczty, ping

P_K02
P_W02, P_W03
P/L3

P_U01, P_U02

Podstawowe narzędzia edycyjne i narzędziowe, edytor Vi

P_U03, P_U05
P_K02
P_W02, P_W03

P/L4

P_U01, P_U02

Konfigurowanie środowiska pracy, tworzenie prostych skryptów powłoki

P_U03, P_U04
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

P/L5

Użytkownicy systemu operacyjnego, tworzenie kont użytkowników i określanie ich
uprawnień

P_U01, P_U02
P_U03, P_U06
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Egzamin ustny

W

P_W02

Egzamin ustny, zaliczenie ćwiczeń na laboratoriach

W, L

P_W03

Egzamin ustny, zaliczenie ćwiczeń na laboratoriach

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

P/L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

P/L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

P/L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

P/L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

P/L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

P/L

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

P/L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

P/L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Nie zna struktury i
funkcjonalności systemu
operacyjnego

W dostatecznym
zakresie zna
architekturę, strukturę
i funkcjonalności
systemu operacyjnego

zakresie zna
architekturę, strukturę
i funkcjonalności
systemu operacyjnego

Bardzo dobrze
zakresie zna
architekturę, strukturę
i funkcjonalności
systemu operacyjnego

P_W02

Nie zna podstawowych
algorytmów
wykorzystywanych np. do
szeregowania procesów,

W dostatecznym
zakresie zna
podstawowe
algorytmy
wykorzystywanych
np. do szeregowania
procesów.

zna podstawowych
algorytmy
wykorzystywane np.
do szeregowania
procesów

W rozszerzonym
zakresie zna
podstawowe algorytmy
wykorzystywanych np.
do szeregowania
procesów

P_W03

Nie umie opisać
podstawowych mechanizmów
działania systemu plików

Częściowo potrafi
opisać podstawowe
mechanizmy działania
systemu plików

Potrafi opisać
podstawowe
mechanizmy działania
systemu plików.

Potrafi opisać
zaawansowane
mechanizmy działania
systemu plików

Potrafi opracować
dokumentację swoich
prac

Potrafi opracować
dokumentację swoich
prac, umie
przygotować i
przedstawić
prezentację ich
dotyczącą

Efekty
kształcenia

P_W01

P_U01

Nie umie opracować
dokumentacji swoich prac

Potrafi opracować
uproszczoną
dokumentację swoich
prac

P_U02

Nie potrafi dokonać analizy
badanego systemu
operacyjnego

Potrafi dokonać
uproszczonej analizy
badanego systemu
operacyjnego

Potrafi dokonać pełnej
analizy badanego
systemu operacyjnego

Potrafi dokonać
analizy badanego
systemu operacyjnego
i ocenić jego
przydatność w
konkretnym
przypadku.

P_U03

Nie potrafi zainstalować
systemu operacyjnego
wykorzystując dostępne
narzędzia

Potrafi z pomocą
zainstalować system
operacyjny
wykorzystując
wskazane narzędzia

Samodzielnie potrafi
zainstalować system
operacyjny
wykorzystując
wskazane narzędzia

Samodzielnie potrafi
zainstalować system
operacyjny
wykorzystując
wybrane przez siebie
narzędzia
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P_U04

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych funkcjonalności
edytorów do budowy skryptów
bash i zmian zawartości plików
konfiguracyjnych

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać
funkcjonalności
edytorów do budowy
skryptów bash i zmian
zawartości plików
konfiguracyjnych

Potrafi wykorzystać
funkcjonalności
edytorów do budowy
skryptów bash i zmian
zawartości plików
konfiguracyjnych.

Potrafi wykorzystać
zaawansowane
funkcjonalności
edytorów do budowy
skryptów bash i zmian
zawartości plików
konfiguracyjnych

P_U05

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych poleceń
powłoki systemu

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać polecenia
powłoki systemu
operacyjnego.

Potrafić wykorzystać
polecenia powłoki
systemu operacyjnego.

Potrafić wykorzystać
zaawansowane
polecenia powłoki
systemu operacyjnego.

P_U06

Nie potrafi wyjaśnić
mechanizmów działania
komponentów systemu
operacyjnego

W ograniczonym
zakresie potrafi
wyjaśnić mechanizmy
działania
komponentów systemu
operacyjnego.

potrafi wyjaśnić
mechanizmy działania
komponentów systemu
operacyjnego

potrafi wyjaśnić
zaawansowane
mechanizmy działania
komponentów systemu
operacyjnego.

P_K01

Nie jest przekonany o swojej
roli i postępuje w sposób
nieodpowiedzialny

Jest świadom swojej roli i postępuje w sposób odpowiedzialny
uwzględniając uwagi otoczenia

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Stara się dostosować do wymogów zleceniodawców

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

70

40

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

59

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

76/3

46/1,9

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

40/1,6

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:

Silberschatz A., Peterson J.L., Galvin P.B., Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa 2006.

Sobaniec C., System operacyjny Linux - przewodnik użytkownika, Nakom, Poznań 2002.

Stevens W.R., Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT, Warszawa 2002
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Tanebaum A.S., Modern Operating Systems, wydanie 2, Prentice-Hall Inc., 2001
Inne materiały dydaktyczne:



Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Systemy_operacyjne
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
2/4
dr inż. Konrad Grzanek, dr inż. Zbigniew Filutowicz
Podstawy programowania, Algorytmy i złożoność, Wybrane
środowiska programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

30

4

2

66

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat paradygmatów
programowania

K_W05

P_W02

ma wiedzę na temat języków programowania, bibliotek, framework’ów - platform
programistycznych

K_W06

P_W03

zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu
wybranych zagadnień informatycznych z wykorzystaniem wybranych paradygmatów
programowania

K_W07

Umiejętności:
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P_U01

ma umiejętność
programowania

praktycznego

wykorzystania

wybranych

paradygmatów

P_U02

potrafi zarządzać procesem tworzenia aplikacji w grupie programistów – praca
zespołowa

K_U15

P_U03

potrafi ocenić przydatność paradygmatów programowania, bibliotek, framework’ów i
języków programowania do implementacji przykładowej aplikacji

K_U19

K_U08

Kompetencje społeczne:
P_K01

ma świadomość swojej roli i rozumie wybrane potrzeby użytkowników aplikacji z
punktu widzenia języków i paradygmatów programowania

K_K02

P_K02

umie i rozumie potrzebę współpracy w zespole deweloperskim oraz umie się
podporządkować zasadom wynikającym z wykorzystania określonych metod
programowania

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

W1

W2

W3

Wykład:

Wykład wprowadzający. Ogólna charakterystyka zagadnień związanych z językami i
stylami programowania, dobrą praktyką inżynierską, technikami programowania,
inżynierią oprogramowania, paradygmatami programowania. Cykl życia
oprogramowania. Algorytmy i ich złożoność.
Programowanie proceduralne i zorientowane obiektowo OOP i COP. Języki
deklaratywne i imperatywne. Pojęcia klasy, obiektu (instancji klasy), hermetyzacji,
dziedziczenia i polimorfizmu. Wielokrotne użycie kodu, rodzaje błędów. Poka-yoke,
baka-yoke.
Polimorfizm: pojęcie. Polimorfizm ad-hoc i uniwersalny, polimorfizm parametryczny i
inkluzyjny, Komponenty oprogramowania COP, frameworki biblioteki. Techniki białej
i czarnej skrzynki. Układy scalone w elektronice, wielka płyta w budownictwie.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W01
P_W02
P_W03
P_W01
P_W02
P_W03
P_W01

W4

Obiektowy styl programowania: klasy abstrakcyjne i interfejsy. Techniki testowania
oprogramowania, jego pielęgnacji i rozwoju, optymalizacja kodu programu

P_W02
P_W03

W5

W6

W7

W8

Kompilacja, interpretacja i kompilacja skrośna. Historia języków programowania,
Podział języków na deklaratywne i imperatywne, Języki wysokiego poziomu i niskiego
poziomu..
Pojęcia wzorców projektowania i programowania, wzorców architektonicznych oraz
antywzorców projektowania i programowania. Analizy, projektowanie i budowa
systemów informatycznych. Zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych na
etapie ich implementacji.
Paradygmat programowania zdarzeniowego, graficzny interfejs użytkownika GUI z
wykorzystaniem API systemu operacyjnego lub przeglądarki webowej. Metody,
techniki i narzędzia. Zintegrowane środowiska programowania IDE.Systemy
zarządzania wersjami systemów.
Programowanie dla dzieci i użytkowników. VPL Visual Programming Languages,
paradygmat programowania graficznego Programowanie wizualne (graficzne) a
programowanie w formie tekstu
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P_W01
W9

Programowanie funkcyjne na przykładzie języka Haskell

P_W02
P_W03
P_W01

W10

Paradygmat programowania logicznego.

P_W02
P_W03

W11

W12

W13

Wzorzec architektury trójwarstwowej i wielowarstwowej.

P_W01

Single Page Application SPA, oprogramowanie online, RIA Rich Internet Application.

P_W02

Technologie programowania php, ASP.NET i JSP

P_W03

Paradygmat programowania ezoterycznego, analiza przykładowych języków
programowania. Inne paradygmaty programowania. Programowanie systemów
wbudowanych i mobilnych. Zastosowania ludyczne i demotyczne oprogramowania.

P_W01

Programowanie w chmurze obliczeniowej. Websevices SOA.
Paradygmat programowania agentowego. Aplikacje dla urządzeń mobilnych.

W14

W15

Pojęcia dotyczące odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za
wspólnie realizowane zadania. Pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierainformatyka, w tym wpływ tej działalności na środowisko i związaną z tym
odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Podsumowanie wykładu, wnioski oraz dyskusje z zakresu tematyki wykładu, Geek
Girls Carrots. Dalszy rozwój technologii i języków programowania.

P_W02
P_W03
P_W01
P_W02
P_W03
P_W01
P_W02
P_W03
P_K01
P_K02
P_W01
P_W02
P_W03

Lp.

laboratorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01, P_W02

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Paradygmat programowania zorientowanego obiektowo OOP.

P_W03, P_U01
P_U02, P_U03
P_K01, P_K02
P_W01, P_W02

L2

Realizacja indywidualnego projektu programu aplikacyjnego z wykorzystaniem
programowania zorientowanego obiektowo OOP oraz frameworków.

P_W03, P_U01
P_U02, P_U03
P_K01, P_K02
P_W01

L3

Prezentacja i dyskusja nad zaprojektowanymi aplikacjami pod kątem wykorzystania
różnych paradygmatów programowania.

P_W02, P_W03
P_K01, P_U01
P_U02, P_U03
P_K01, P_K02
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Projekt zespołowy (trzy osoby) nad wykorzystaniem kilku wybranych paradygmatów
do programowania z listy https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_paradigm :
1.
L4
2.
3.

Wybór algorytmu do implementacji oraz paradygmatów programowania. (np.
mobilne aplikacje, chmura obliczeniowa, programowanie agentowe, logiczne,
funkcyjne) z uzasadnieniem, podstawowe pojęcia.
Wybór środowiska implementacyjnego IDE, testowania i zarządzania
wersjami z uzasadnieniem
Implementacja i testowanie programu aplikacyjnego lub systemowego

P_W01, P_W02
P_W03, P_U01
P_U02, P_U03
P_K01, P_K02

P_W01, P_W02
L5

Prezentacja i dyskusja nad zaprojektowanymi aplikacjami pod kątem wykorzystania
różnych paradygmatów programowania

P_W03, P_U01
P_U02, P_U03
P_K01, P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustny egzamin zaliczający z wiedzy,

W, L

P_W02

Ustny egzamin zaliczający z wiedzy,

W, L

P_W03

Ustny egzamin zaliczający z wiedzy,

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U02

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U03

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

L

P_K02

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

nie ma uporządkowanej,
podbudowanej teoretycznie
wiedzy na temat paradygmatów
programowania

ma minimalną
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę na
temat paradygmatów
programowania

ma z drobnymi
zastrzeżeniami
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę na
temat paradygmatów
programowania.

ma uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę na
temat paradygmatów
programowania
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nie ma wiedzy na temat
języków programowania,
bibliotek, framework’ów platform programistycznych

ma minimalną wiedzę
na temat języków
programowania,
bibliotek,
framework’ów platform
programistycznych

ma wiedzę z drobnymi
zastrzeżeniami na
temat języków
programowania,
bibliotek,
framework’ów platform
programistycznych

ma wiedzę na temat
języków
programowania,
bibliotek,
framework’ów platform
programistycznych

nie zna podstawowych metod,
technik i narzędzi stosowanych
przy rozwiązywaniu
wybranych zagadnień
informatycznych z
wykorzystaniem wybranych
paradygmatów programowania

w minimalnym
zakresie zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
rozwiązywaniu
wybranych zagadnień
informatycznych z
wykorzystaniem
wybranych
paradygmatów
programowania

zna z drobnymi
zastrzeżeniami
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
rozwiązywaniu
wybranych zagadnień
informatycznych z
wykorzystaniem
wybranych
paradygmatów
programowania

zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
wybranych zagadnień
informatycznych z
wykorzystaniem
wybranych
paradygmatów
programowania

P_U01

nie ma umiejętności
praktycznego wykorzystania
wybranych paradygmatów
programowania

w stopniu
minimalnym ma
umiejętność
praktycznego
wykorzystania
wybranych
paradygmatów
programowania

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
umiejętność
praktycznego
wykorzystania
wybranych
paradygmatów
programowania

ma umiejętność
praktycznego
wykorzystania
wybranych
paradygmatów
programowania

P_U02

nie potrafi zarządzać procesem
tworzenia aplikacji w grupie
programistów – praca
zespołowa

w minimalnym
zakresie potrafi
zarządzać procesem
tworzenia aplikacji w
grupie programistów –
praca zespołowa

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
zarządzać procesem
tworzenia aplikacji w
grupie programistów –
praca zespołowa

potrafi zarządzać
procesem tworzenia
aplikacji w grupie
programistów – praca
zespołowa

P_U03

nie potrafi ocenić przydatność
paradygmatów programowania,
bibliotek, framework’ów i
języków programowania do
implementacji przykładowej
aplikacji

w minimalnym
zakresie potrafi ocenić
przydatność
paradygmatów
programowania,
bibliotek,
framework’ów i
języków
programowania do
implementacji
przykładowej aplikacji

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
ocenić przydatność
paradygmatów
programowania,
bibliotek,
framework’ów i
języków
programowania do
implementacji
przykładowej aplikacji

potrafi ocenić na
podstawowym
poziomie przydatność
rutynowych metod i
narzędzi
informatycznych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do typowych
problemów
informatycznych

P_K01

nie ma świadomości swojej roli
i nie rozumie wybranych
potrzeb użytkowników
aplikacji

ma świadomość swojej roli i rozumie wybrane potrzeby użytkowników
aplikacji z punktu widzenia języków i paradygmatów programowania

P_K02

nie rozumie potrzeb
współpracy w zespole
deweloperskim

rozumie potrzebę współpracy w zespole deweloperskim oraz umie się
podporządkować zasadom wynikającym z wykorzystania określonych
metod programowania.

P_W02

P_W03
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VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

60

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

21

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

32

83

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

66/2,6

26/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:



Bruce Eckel, Thinking in Java. Edycja polska, Helion 2011
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Paradygmaty_programowania
Michael L. Scott, Programming Language Pragmatics, Third Edition, Morgan Kaufmann; 3rd Edition 2009


Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Bryan O'Sullivan, Don Stewart, and John Goerzen, Real World Haskell, O’Reilly 2008
W. F. Clocksin, C. S. Mellish, Prolog. Programowanie, Helion 2003

https://pl.wikibooks.org/wiki/Haskell
Inne materiały dydaktyczne:



https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_paradigm
http://geekgirlscarrots.org/
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SYSTEMY ROZPROSZONE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
3/5
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP, MCP
Podstawowa wiedza z dziedziny systemów operacyjnych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

15

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna: strukturę i funkcjonalności systemów rozproszonych.

K_W07

P_W02

Student potrafi analizować sposoby działania nieskomplikowanych systemów
rozproszonych i oceniać ich funkcjonalności

K_W07

P_W03

Student zna podstawowe techniki i narzędzia stosowane przy budowie systemów
rozproszonych i definiowaniu ich funkcjonalności

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi opracować dokumentację i prezentację badanych lub budowanych
systemów rozproszonych
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P_U02

Student stosuje metody algorytmiczne przy rozwiązywaniu zadań za zakresu systemów
rozproszonych.

K_U17, K_U18

P_U03

Student potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi sieci komputerowych do budowy
systemów rozproszonych

K_U19

P_U04

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do administracji systemami i sieciami, budowy
elementów projektów systemów rozproszonych

P_U05
P_U06

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności edytorów tekstowych do
edycji plików konfiguracyjnych .
Student potrafi formułować specyfikacje nieskomplikowanych systemów
rozproszonych obejmującą sprzęt, oprogramowanie i funkcjonalność

K_U17
K_U19
K_U17, K_U18
K_U19

K_U18

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student stara się dostosować do wymogów zleceniodawców

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. architektura systemów rozproszonych

P_W01

W2

Modele przetwarzania rozproszonego

P_W01

W3

Mechanizmy komunikacyjne: wymiana komunikatów, komunikacja grupowa

P_W01

W4

Mechanizm zdalnych wywołań procedur (RPC)

P_W01

W5

Systemy z rozproszoną pamięcią współdzieloną (DSM): modele spójności (model
atomowy, sekwencyjny, przyczynowy, PRAM, modele o dostępie synchronizowanym)

P_W02

W6

Protokoły spójności

P_W03

W7

Replikacja w rozproszonych systemach mobilnych: modele spójności zorientowane na
klienta (gwarancje sesji)

P_W01

W8

Replikacja w rozproszonych systemach mobilnych: modele spójności zorientowane na
klienta (gwarancje sesji) cz.2

W9

Rozproszone szeregowanie: ◦ problematyka równoważenia obciążeń, algorytmy i ich
klasyfikacja

P_W01
P_W02, P_W03
P_W01
P_W02, P_W03

Rozproszone szeregowanie: ◦ problematyka równoważenia obciążeń, algorytmy i ich
klasyfikacja cz 2

P_W02, P_W03

W11

Elekcja: algorytm tyrana, elekcja w pierścieniu

P_W01, P_W02

W12

Przykłady usług rozproszonych

P_W01, P_W02

W13

Systemy rozproszone a praca w chmurze

P_W01, P_W02

W14

Klastry obliczeniowe

P_W01, P_W02

W10
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W15

P_W01

Wykład podsumowujący.

P_W02, P_W03

Lp.

laboratorium

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P_K01
P_W02

L2

Mechanizm zdalnego wywołania procedur: synchroniczne i asynchroniczne wywołania
zdalnych procedur, wywołania zwrotne (Linux)

P_W03, P_U01
P_U02, P_U03
P_U04, P_K02
P_W02

L3

Mechanizm zdalnego wywołania procedur: synchroniczne i asynchroniczne wywołania
zdalnych procedur, wywołania zwrotne (Linux)

P_W03, P_U01
P_U02, P_U03
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

L4

Rozproszone systemy plików – uruchomienie, konfiguracja, strojenie: Network File
System. SMB/CIFS

P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_U05, P_K02
P_W02

L5

P_W03, P_U01

Klastry obliczeniowe

P_U02, P_U03
P_U06, P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat

W

P_W02

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat oraz
zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

P_W03

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat oraz
zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L
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Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_W03

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Nie zna struktury i
funkcjonalności systemu
rozproszonego

W dostatecznym
zakresie zna: strukturę
i funkcjonalności
systemu
rozproszonego

Zna: strukturę i
funkcjonalności
systemu
rozproszonego

Bardzo dobrze zna:
strukturę i
funkcjonalności
systemu
rozproszonego

Nie potrafi analizować sposobu
działania nieskomplikowanych
systemów rozproszonych

W dostatecznym
zakresie potrafi
analizować sposoby
działania
nieskomplikowanych
systemów
rozproszonych

Potrafi analizować
sposoby działania
nieskomplikowanych
systemów
rozproszonych

Potrafi analizować
sposoby działania
nieskomplikowanych
systemów
rozproszonych i
oceniać ich
funkcjonalności

Nie zna podstawowych technik
i narzędzi stosowane przy
budowie systemów
rozproszonych i definiowaniu
ich funkcjonalności

Częściowo zna
podstawowe techniki i
narzędzia stosowane
przy budowie
systemów
rozproszonych

W pełni zna
podstawowe techniki i
narzędzia stosowane
przy budowie
systemów
rozproszonych

W pełni zna
podstawowe techniki i
narzędzia stosowane
przy budowie
systemów
rozproszonych oraz
potrafi definiowaniu
ich funkcjonalności

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji,
umie przygotować i
przedstawić tekst
zawierający
omówienie wyników
realizacji projektu

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji,
umie przygotować i
przedstawić tekst oraz
prezentację
zawierającą
omówienie wyników
realizacji projektu

Stosuje wskazane
metody algorytmiczne
przy rozwiązywaniu
zadań za zakresu
systemów
rozproszonych.

Stosuje metody
algorytmiczne przy
rozwiązywaniu zadań
za zakresu systemów
rozproszonych.

P_U01

Nie umie opracować
dokumentacji projektu

Potrafi opracować
uproszczoną
dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji

P_U02

Nie stosuje metod
algorytmicznych przy
rozwiązywaniu zadań za
zakresu systemów
rozproszonych.

W ograniczonym
zakresie stosuje
wskazane metody
algorytmiczne przy
rozwiązywaniu zadań
za zakresu systemów
rozproszonych.
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Nie potrafi wybrać
odpowiednich metod i narzędzi
do budowy systemów
rozproszonych

W ograniczonym
zakresie potrafi ocenić
przydatność
wskazanych narzędzi
sieci komputerowych
do budowy systemów
rozproszonych.

Samodzielnie potrafi
ocenić przydatność
narzędzi sieci
komputerowych do
budowy systemów
rozproszonych

Samodzielnie potrafi
ocenić przydatność
metod i narzędzi sieci
komputerowych do
budowy systemów
rozproszonych

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania sieciowego
do administracji systemami
rozproszonymi, budowy
elementów projektów

W ograniczonym
zakresie potrafić
wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji
systemami
rozproszonymi

Potrafić wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji
systemami
rozproszonymi

Potrafić wykorzystać
zaawansowane
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji
systemami
rozproszonymi oraz
budowy elementów
projektów

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych funkcjonalności
edytorów tekstowych do
konfiguracji systemów

W ograniczonym
zakresie potrafić
wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
edytorów tekstowych
do konfiguracji
systemów).

Potrafić wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
edytorów tekstowych
do konfiguracji
systemów.

Potrafić wykorzystać
funkcjonalności
edytorów tekstowych
do konfiguracji
systemów.

P_U06

Nie potrafi formułować
specyfikacji
nieskomplikowanych
systemów rozproszonych

Potrafi z pomocą
sformułować
specyfikacje
nieskomplikowanych
systemów
rozproszonych
obejmującą sprzęt i
oprogramowanie

Samodzielnie potrafi
formułować
specyfikacje
nieskomplikowanych
systemów
rozproszonych
obejmującą sprzęt i
oprogramowanie

Samodzielnie potrafi
formułować
specyfikacje
nieskomplikowanych
systemów
rozproszonych
obejmującą sprzęt,
oprogramowanie i
funkcjonalność

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Stara się dostosować do wymogów zleceniodawców

P_U03

P_U04

P_U05

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

ECTS
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Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

39

64

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

15/0,6

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

A. S. Tanenbaum, M. van Steen, Distributed Systems: Principles and Paradigms, Prentice-Hall, Inc., 2002

P. K. Sinha, Distributed Operating Systems – Concepts and Design, IEEE Press, 1997
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Strony dystrybucji Linux
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
3/5
Dr inż. Konrad Grzanek
Analiza matematyczna i algebra liniowa, matematyka dyskretna,
algorytmy i złożoność, metody probabilistyczne i statystyka, języki i
paradygmaty programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

15

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student posiada wiedzę w zakresie filozoficznych i praktycznych aspektów sztucznej
inteligencji.

K_W05

P_W02

Student posiada wiedzę nt. sieci neuronowych, o ich trenowaniu (działaniu
nadzorowanym) oraz o samo organizacji.

K_W05

P_W03

Student zna zagadnienia związane z logiką rozmytą i jej zastosowaniami.
Umiejętności:
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K_W07
K_W05
K_W07
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P_U01

Student potrafi modelować, trenować i używać sztuczne sieci neuronowe w wybranych
zastosowaniach.

K_U07

P_U02

Student potrafi wykorzystywać logikę rozmytą do rozwiązywania problemów w
sztucznej inteligencji.

K_U07

P_U03

Student potrafi implementować oprogramowanie realizujące funkcjonalność związaną
z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

K_U16

K_U16
K_U06
K_U07
K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny,
przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i
kultur.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wprowadzenie do dziedziny, rys historyczny, zastosowania, najważniejsze gałęzie
dyscypliny

P_W01

W2

Aspekty filozoficzne dziedziny, mocna i słaba sztuczna inteligencja, spór o definicję,
aspekty obliczalności w kontekście prac A.M. Turinga i K. Godla, Test Turinga,
Chiński Pokój Searla, nawiązanie do teorii automatów, aspekty neutrologiczne

P_W01

W3

Wyszukiwanie w przestrzeniach rozwiązań, poszukiwanie w głąb, wszerz. Realizacja w
funkcyjnym języku programowania. Uogólnienia wspomnianych strategii z
wykorzystaniem mechanizmów odroczonego wartościowania wyrażeń.

P_W01

W4

Inne algorytmy poszukiwania wykorzystujące funkcje kosztów: beam-search, iterative
widening search, poszukiwanie rozwiązań w grafach: procedura graph-search, algorytm
A*-search. Prezentacja implementacji w języku Clojure.

P_W01

W5

Sztuczne sieci neuronowe, wprowadzenie, modele neuronu, funkcje aktywacji,
modelowanie w środowiskach R lub Python.

P_W02

W6

Najważniejsze rodzaje sieci neuronowych, klasyfikacja, perceptrony. Modelowanie
działania sieci jedno- i wielowarstwowych.

P_W02

W7

Reguły uczenia sieci neuronowych (Hebba, perceptronowa, delta, Widrowa-Hoffa,
korelacyjna).

P_W02

W8

Metody uczenia nieparametrycznego, dyskretny dychotomizator bipolarny,
dychotomizator ciągły – analiza, studia przypadku.

P_W02

W9

Metoda propagacji wstecznej i resilient leatning – przedstawienie, modelowanie i
obserwacja działania. Usprawnienia algorytmu, strategie aktualizacji wag.

P_W02

W10

Sieci samoorganizujące się, Sieć Hamminga, MAXNET, klasyfikator Hamminga, Sieci
Kohonena – przedstawienie.

P_W02

W11

Logika rozmyta, podstawy matematyczne teorii zbiorów rozmytych.

P_W03

W12

Funkcje fuzzyfikacji i defuzzyfikacji, zastosowania.

P_W03

W13

Zastosowania logiki rozmytej, logika rozmyta a sztuczne sieci neuronowe.

P_W04
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W14

Rozwiązywanie problemów sztucznej inteligencji z wykorzystaniem metod
statystycznych, naiwny filtr Bayesowski, implementacja prostego korektora pisowni.

W15

Zasada działania filtra spamu dla wiadomości e-mail, zręby implementacji.
Podsumowanie wykładu.

P_W03
P_W01-03
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

laboratorium

L1

Rozwiązanie problemu 8-puzle przy użyciu poznanych metod poszukiwania w
drzewach oraz prostej heurystyki.

L2

Implementacja modeli dychotomizatorów w środowiskach R lub Python.

L3

Wykorzystanie lub implementacja algorytmu propagacji wstecznej błędów w
środowiskach R lub Encog (Java).

P_U01

L4

Implementacja rozwiązania wybranego problemu wykorzystującego metody logiki
rozmytej.

P_U02

L5

Implementacja rozwiązania wybranego problemu wykorzystującego naiwne
filtrowanie Bayesowskie.

P_U02

P_U01
P_U03
P_U01
P_U03

P_U03

P_U03

P_U03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Końcowy test wiedzy

W

P_W02

Końcowy test wiedzy

W

P_W03

Końcowy test wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
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P_W01

Student nie posiada wiedzy w
zakresie filozoficznych i
praktycznych aspektów
sztucznej inteligencji.

Student posiada
ograniczoną wiedzę w
zakresie
filozoficznych i
praktycznych
aspektów sztucznej
inteligencji.

Student posiada
wiedzę w zakresie
filozoficznych i
praktycznych
aspektów sztucznej
inteligencji.

Student posiada
szeroką wiedzę w
zakresie filozoficznych
i praktycznych
aspektów sztucznej
inteligencji.

P_W02

Student nie posiada wiedzy nt.
sieci neuronowych, ani o ich
trenowaniu (działaniu
nadzorowanym) oraz o samo
organizacji.

Student posiada
ograniczoną wiedzę nt.
sieci neuronowych, o
ich trenowaniu
(działaniu
nadzorowanym) oraz o
samo organizacji.

Student posiada
wiedzę nt. sieci
neuronowych, o ich
trenowaniu (działaniu
nadzorowanym) oraz o
samo organizacji.

Student posiada
szeroką wiedzę nt.
sieci neuronowych, o
ich trenowaniu
(działaniu
nadzorowanym) oraz o
samo organizacji.

Student nie zna zagadnień
związanych z logiką rozmytą i
jej zastosowaniami.

Student zna w stopniu
ograniczonym i
wybiórczo zagadnienia
związane z logiką
rozmytą i jej
zastosowaniami.

Student zna
zagadnienia związane
z logiką rozmytą i jej
zastosowaniami.

Student zna w stopniu
doskonałym
zagadnienia związane
z logiką rozmytą i jej
zastosowaniami.

Student nie potrafi modelować,
trenować ani używać
sztucznych sieci neuronowych
w wybranych zastosowaniach.

Student potrafi
niesamodzielnie, pod
nadzorem nauczyciela
modelować, trenować
i używać sztuczne
sieci neuronowe w
wybranych
zastosowaniach.

Student potrafi
modelować, trenować
i używać sztuczne
sieci neuronowe w
wybranych
zastosowaniach.

Student potrafi w
stopniu doskonałym
modelować, trenować i
używać sztuczne sieci
neuronowe w
wybranych
zastosowaniach.

Student nie potrafi
wykorzystywać logiki rozmytej
do rozwiązywania problemów
w sztucznej inteligencji.

Student potrafi
niesamodzielnie i pod
nadzorem nauczyciela
wykorzystywać logikę
rozmytą do
rozwiązywania
problemów w
sztucznej inteligencji.

Student potrafi
wykorzystywać logikę
rozmytą do
rozwiązywania
problemów w
sztucznej inteligencji.

Student potrafi w
stopniu bardzo dobrym
wykorzystywać logikę
rozmytą do
rozwiązywania
problemów w
sztucznej inteligencji.

Student nie potrafi
implementować
oprogramowania realizującego
funkcjonalność związaną z
wykorzystaniem metod
sztucznej inteligencji.

Student potrafi w
stopniu ograniczonym
i pod nadzorem
nauczyciela
implementować
oprogramowanie
realizujące
funkcjonalność
związaną z
wykorzystaniem
metod sztucznej
inteligencji.

Student potrafi
implementować
oprogramowanie
realizujące
funkcjonalność
związaną z
wykorzystaniem
metod sztucznej
inteligencji.

Student potrafi
samodzielnie i z
dużym
programistycznym
kunsztem
implementować
oprogramowanie
realizujące
funkcjonalność
związaną z
wykorzystaniem metod
sztucznej inteligencji.

P_W03

P_U01

P_U02

P_U03
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P_K01

Student nie ma świadomości
ważności zachowania się w
sposób profesjonalny,
przestrzegania zasad etyki
zawodowej i poszanowania
różnorodności poglądów i
kultur.

Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny,
przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności
poglądów i kultur.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

15

20

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

19

39

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

15/0,6

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

60/2,4

60/2,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu



J. Żurada, M. Barski, W. Jędruch, Sztuczne sieci neuronowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji: inteligencja obliczeniowa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005

Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993.

Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, WNT,
Warszawa 1997
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Russel, S. J., Norvig, P.: Artificial Intelligence A Modern Approach Second Edition. Pearson Education Inc., Upper

Saddle River, New Jersey 07458 (2003)
Norvig, P.: Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp. Morgan Kaufmann
(1991)

H.Abelson, G. J. Sussman, J. Sussman, Struktura i interpretacja programów komputerowych, WNT 2002
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

KOMUNIKACJA CZŁOWIEK - KOMPUTER
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

wszystkie
kierunkowy /powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
3/5
dr inż. Zbigniew Filutowicz
podstawy programowania, Technologie internetowe

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

15

20

4

2

71

Studia
niestacjonarne

10

10

20

4

2

46

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium / projekt

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę o komunikacji człowieka z komputerem dla
potrzeb inżynierii oprogramowania

K_W05

Umiejętności:
P_U01

Student ma umiejętność projektowania aplikacji internetowych pod kątem komunikacji
z użytkownikiem

K_U12

P_U02

Student ma umiejętność wyboru technologii do implementacji komunikacji człowieka
z komputerem

K_U14
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P_U03

Student potrafi analizować i ocenić istniejące realizacje komunikacji człowiekkomputer

K_U17

P_U04

Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia do implementacji
komunikacji człowiek-komputer

K_U19

P_P05

Student, mając daną specyfikację aplikacji, potrafi implementować algorytmy
działania interaktywności w komunikacji człowiek-komputer

K_K20

P_P06

Student potrafi przy projektowaniu komunikacji człowiek-komputer – dostrzegać
aspekty pozatechniczne, w tym kulturowe, ekonomiczne prawne i inne

K_K22

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość swojej roli i rozumie potrzeby użytkowników w komunikacji
z komputerem

K_K02

P_K02

Student ma świadomość konieczności poszanowania różnorodności poglądów i kultur
pod kątem projektowania komunikacji człowieka z komputerem

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

W1

W2

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Podstawowe pojęcia dotyczące komunikacji człowiek -komputer

P_W01

Proces komunikacji międzyludzkiej a proces komunikacji człowiek-maszyna. Zmysły
człowieka. Aspekt humanware a proces komunikacji człowiek-maszyna. Proces
komunikacji między użytkownikiem informacji a nowoczesnym systemem
informacyjnym

P_W01

W3

Techniczny aspekt hardware’owy komunikacji człowiek-komputer. Multimodalność
urządzeń komputerowych, systemy mobilne i wbudowane

P_W01

W4

Aspekt inżynierii oprogramowania komunikacji człowiek-komputer,
techniczny software’owy a proces komunikacji człowiek-maszyna

P_W01

Aspekt

Wybrane zasady ergonomii interfejsów graficznych i ich użyteczności.
W5

Zasady projektowania ukierunkowanego na użytkownika i inżynieria użyteczności.
UX

P_W01

W6

Graficzny interfejs użytkownika GUI, WIMP

P_W01

W7

Programowanie zdarzeniowe

P_W01

W8

Możliwości wykorzystania bibliotek API do graficznego interfejsu i framework’ów do
implementacji graficznego interfejsu użytkownika GUI. Przegląd dostępnych bibliotek
GUI

P_W01

W9

Bogate aplikacje webowe RIA. Przegląd dostępnych technologii RIA

P_W01

W10

Znaczenie HCI w systemach informatycznych i interakcja człowieka ze systemami
informatycznymi

P_W01

W11

Nowe media w gospodarce rynkowej

P_W01

W12

Awatary w komunikacji człowiek-komputer

P_W01
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W13

Rzeczywistość rozszerzona AR, rzeczywistość wirtualna VR. Kinect i inne
rozwiązania

W14

Pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej
działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane
decyzje. Ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki
zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur pod kątem projektowania
komunikacji człowiek-komputer

W15

Wykład podsumowujący. Dalszy rozwój komunikacji człowiek-komputer

P_W01

P_W01
P_K01
P_K02
P_W01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

laboratorium / projekt

P/L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P_K01, P_K02
P_W01, P_W02
P_K01, P_W01

P/L 2

P_U01, P_U03

Analiza wybranych metod komunikacji człowieka z komputerem

P_U04, P_U05
P_U06
P_K01, P_K02

P/L 3

Praca projektowa zespołowa polegająca na zaprojektowaniu warstwy prezentacji dla
określonych potrzeb i dla określonego zastosowania.

P_W01, P_U01
P_U02, P_U03
P_U05, P_U06
P_K01, P_K02

P/L 4

Ocena projektów witryn webowych zaprojektowanych przez studentów i modyfikacja
projektów.

P_W01, P_U01
P_U02, P_U03
P_U05, P_U06
P_K01, P_K02

P/L 5

Implementacja zespołowa projektu aplikacji i jej testowanie

P_W01, P_U01
P_U02, P_U03
P_U04, P_U05

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Ustny sprawdzian zaliczający z wiedzy,

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

P/L

P_U02

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

P/L

P_U03

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

P/L
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P_U04

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

P_U05

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

P/L

P_U06

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

P/L

P/L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

P/L

P_K02

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

P/L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

nie ma uporządkowanej
wiedzy o komunikacji
człowieka z komputerem dla
potrzeb inżynierii
oprogramowani,

ma w minimalnym
zakresie
uporządkowaną
wiedzę o komunikacji
człowieka z
komputerem dla
potrzeb inżynierii
oprogramowania

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
uporządkowaną
wiedzę o komunikacji
człowieka z
komputerem dla
potrzeb inżynierii
oprogramowania

ma uporządkowaną
wiedzę o komunikacji
człowieka z
komputerem dla
potrzeb inżynierii
oprogramowania

nie ma umiejętności
projektowania aplikacji
internetowych pod kątem
komunikacji z użytkownikiem

w minimalnym
zakresie ma
umiejętność
projektowania
aplikacji
internetowych pod
kątem komunikacji z
użytkownikiem

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
umiejętność
projektowania
aplikacji
internetowych pod
kątem komunikacji z
użytkownikiem

ma umiejętność
projektowania
aplikacji
internetowych pod
kątem komunikacji z
użytkownikiem

P_U02

nie ma umiejętności wyboru
wybranych technologii do
implementacji komunikacji
człowieka z komputerem

w minimalnym
zakresie ma
umiejętność wyboru
wybranych technologii
do implementacji
komunikacji
człowieka z
komputerem

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
umiejętność wyboru
wybranych technologii
do implementacji
komunikacji
człowieka z
komputerem

ma umiejętność
wyboru wybranych
technologii do
implementacji
komunikacji człowieka
z komputerem

P_U03

nie potrafi analizować i oceniać
istniejące realizacje
komunikacji człowiekkomputer

w minimalnym
zakresie potrafi
analizować i ocenić
istniejące realizacje
komunikacji człowiekkomputer

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
analizować i ocenić
istniejące realizacje
komunikacji człowiekkomputer

potrafi analizować i
ocenić istniejące
realizacje komunikacji
człowiek-komputer

Efekty
kształcenia

P_W01

P_U01
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nie potrafi zastosować
odpowiednich metod i narzędzi
do implementacji komunikacji
człowiek-komputer

w minimalnym
zakresie potrafi
zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do
implementacji
komunikacji człowiekkomputer

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do
implementacji
komunikacji człowiekkomputer

potrafi zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do
implementacji
komunikacji człowiekkomputer

mając daną specyfikację
aplikacji nie potrafi
implementować algorytmów
działania interaktywności w
komunikacji człowiekkomputer

w minimalnym
zakresie mając daną
specyfikację aplikacji
potrafi
implementować
algorytmy działania
interaktywności w
komunikacji człowiekkomputer

z drobnymi
zastrzeżeniami mając
daną specyfikację
aplikacji potrafi
implementować
algorytmy działania
interaktywności w
komunikacji człowiekkomputer

mając daną
specyfikację aplikacji
potrafi implementować
algorytmy działania
interaktywności w
komunikacji człowiekkomputer

P_U06

nie potrafi przy projektowaniu
komunikacji człowiekkomputer – dostrzegać
aspektów pozatechnicznych, w
tym kulturowych,
ekonomicznych prawnych i
innych

potrafi w minimalnym
zakresie – przy
formułowaniu i
rozwiązywaniu zadań
obejmujących
projektowanie
komunikacji człowiekkomputer –
dostrzegać ich aspekty
pozatechniczne, w tym
środowiskowe,
ekonomiczne i prawne

potrafi z drobnymi
zastrzeżeniami – przy
formułowaniu i
rozwiązywaniu zadań
obejmujących
projektowanie
komunikacji człowiekkomputer –
dostrzegać ich aspekty
pozatechniczne, w tym
środowiskowe,
ekonomiczne i prawne

potrafi – przy
formułowaniu i
rozwiązywaniu zadań
obejmujących
projektowanie
komunikacji człowiekkomputer – dostrzegać
ich aspekty
pozatechniczne, w tym
środowiskowe,
ekonomiczne i prawne

P_K01

nie ma świadomości swojej roli
i nie rozumie potrzeby
użytkowników w komunikacji
z komputerem.

ma świadomość swojej rolii i rozumie potrzeby użytkowników w
komunikacji z komputerem.

P_K02

nie ma świadomości
konieczności poszanowania
różnorodności poglądów i
kultur pod kątem
projektowania komunikacji
człowieka z komputerem

Student ma świadomość konieczności poszanowania różnorodności
poglądów i kultur pod kątem projektowania komunikacji człowieka z
komputerem

P_U04

P_U05

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

65

40

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

20

20

ECTS
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Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

9

28

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

71/2,8

46/1,9

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

35/1,4

30/1,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

35/1,4

35/1,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


A. Cooper, Wariaci rządzą domem wariatów : dlaczego produkty wysokich technologii doprowadzają nas do
szaleństwa i co zrobić, żeby tego uniknąć, WNT 2001

M. Sikorski; Interakcja człowiek – komputer, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Warszawa :
Wydawnictwo PJWSTK, 2013

Robert Hoekman jr, Magia interfejsu. Praktyczne metody projektowania aplikacji internetowych, Helion 2010
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Steve Krug, Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Wydanie III, Helion
2014

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996

M. Duczmal; B. Nierenberg, Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej. Opole : Wydawnictwa Wyższej
Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2005
Inne materiały dydaktyczne:



Materiały dydaktyczne udostępniane w WWW przez uczelnie wyższe z różnych krajów np.:
http://www.hci.pjwstk.edu.pl/
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY MODELOWANIA I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi badaniami
naukowymi
3/5
dr inż. Jan Makuch
podstawy programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

15

10

4

2

61

Studia
niestacjonarne

10

10

10

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium / projekt

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma wiedzę w zakresie: matematyki obejmującą metody numeryczne
rozwiązywania zagadnień opisywanych równaniami różniczkowymi, niezbędną do:
opisu i analizy algorytmów modelowania i symulacji komputerowej,

K_W01

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną i fizyczną do opisu
i symulacji procesów, tworzenia modeli i zapisu algorytmów

K_U06

P_U02

Student potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną i fizyczną do optymalizacji
rozwiązań programowych w symulacjach komputerowych

K_U07
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P_U03

Student ma umiejętność formułowania algorytmów i ich implementacji stosując
przynajmniej jedno z powszechnie używanych środowisk programistycznych.

K_U08

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swojej działalności i czuje się
odpowiedzialny za podejmowane decyzje.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. Uzasadnienie potrzeby modelowania zjawisk fizycznych.
Dokładność modelu stanowiącego uproszczenie rzeczywistości- przykłady.

P_W01

W2

Omówienie metod matematycznego opisu układów i procesów dynamicznych
w oparciu o zależności opisujące zasadę ich działania.

P_W01

W3

Zasady modelowania układów/procesów dynamicznych ciągłych i dyskretnych
w czasie.

P_W01

W4

Standardowe modele zjawisk - przykłady.

P_W01

W5

Przeprowadzanie analizy czasowej i/lub częstotliwościowej modelu.

P_W01

W6

Metody poprawy właściwości dynamicznych układu poprzez implementację typowych
algorytmów kontroli pracy układu.

P_W01

W7

Omówienie zasad poprawnego prowadzenia eksperymentu symulacyjnego przy
jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu zasobów komputera.

P_W01

W8

Przykłady modelowania zjawisk elektrycznych, mechanicznych,
elektromechanicznych, termicznych, hydraulicznych, pneumatycznych itp.

P_W01

W9

Szczegółowy przykład modelowania wybranego procesu.

P_W01

W10

Ogólna charakterystyka pakietu MatLab. Podstawowe działania arytmetyczne
i wykorzystanie funkcji wbudowanych do operacji na liczbach oraz w rachunku
macierzowym.

P_W01

W11

Omówienie wybranych instrukcji języka MatLab. Definiowanie m-plików
skryptowych oraz m-plików funkcyjnych. Funkcje graficzne.

P_W01

W12

Omówienie podstawowych bloków oraz zasad użytkowania pakietu Simulink do
modelowania i symulacji procesów dynamicznych.

P_W01

W13

Tworzenie graficznego modelu układu dla potrzeb symulacji z wykorzystaniem
bloków bibliotecznych w pakiecie Simulink.

P_W01

W14

Wykonywanie eksperymentu symulacyjnego przy zadanych parametrach procesu i
warunkach początkowych. Graficzne przedstawienie otrzymanych wyników obliczeń.

P_W01

W15

Wykład podsumowujący.

P_W01

Lp.

laboratorium / projekt

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

P/L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P_W01, P_K01
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P/L2

P/L3

P/L4

Zapoznanie z programem MatLab i pakietem Simulink. Zapoznanie się z wybranymi
instrukcjami i funkcjami graficznymi języka MatLab. Ćwiczenia w definiowaniu przez
studentów m-plików skryptowych oraz m-plików funkcyjnych.

P_W01, P_U01

Zaprojektowanie podstawowego interfejsu graficznego do komunikacji z
użytkownikiem, umożliwiającego poprawne i wygodne wprowadzanie danych oraz
prezentację rezultatów obliczeń.

P_W01 , P_U01

Opracowanie założeń do wybranych, prostych modeli obiektów/procesów
dynamicznych. Implementacja opracowanych modeli. Analiza i testowanie
zaimplementowanych modeli.

P_W01 , P_U01

P_U02, P_U03
P_U04, P_K01

P_U02, P_U03
P_U04, P_K01

P_U02, P_U03
P_U04, P_K01
P_W01 , P_U01

P/L5

Zaliczenie laboratorium.

P_U02, P_U03
P_U04, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustny/pisemny sprawdzian zaliczający z wiedzy

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

P/L

P_U02

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

P/L

P_U03

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

P/L

P_U04

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

P/L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

P/L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
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nie ma wiedzy w zakresie
matematyki obejmującą
metody numeryczne
rozwiązywania zagadnień
opisywanych równaniami
różniczkowymi, niezbędną do:
opisu i analizy algorytmów
modelowania i symulacji
komputerowej

w podstawowym
zakresie ma wiedzę w
zakresie matematyki
obejmującą metody
numeryczne
rozwiązywania
zagadnień
opisywanych
równaniami
różniczkowymi,
niezbędną do: opisu i
analizy algorytmów
modelowania i
symulacji
komputerowej

ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie
matematyki
obejmującą metody
numeryczne
rozwiązywania
zagadnień
opisywanych
równaniami
różniczkowymi,
niezbędną do: opisu i
analizy algorytmów
modelowania i
symulacji
komputerowej

ma bardzo dobrze
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
matematyki
obejmującą metody
numeryczne
rozwiązywania
zagadnień
opisywanych
równaniami
różniczkowymi,
niezbędną do: opisu i
analizy algorytmów,
modelowania i
symulacji
komputerowej oraz
formułowania
i rozwiązywania
nieskomplikowanych
zadań metodami
numerycznymi

nie potrafi wykorzystać nabytą
wiedzę matematyczną i
fizyczną do opisu i symulacji
procesów, tworzenia modeli i
zapisu algorytmów

w minimalnym
zakresie student
potrafi wykorzystać
nabytą wiedzę
matematyczną i
fizyczną do opisu
i symulacji procesów,
tworzenia modeli i
zapisu algorytmów

ma uporządkowaną
wiedzę z drobnymi
zastrzeżeniami i
potrafi wykorzystać
nabytą wiedzę
matematyczną i
fizyczną do opisu
i symulacji procesów,
tworzenia modeli i
zapisu algorytmów

potrafi bez zastrzeżeń
wykorzystać nabytą
wiedzę matematyczną
i fizyczną do opisu
i symulacji procesów,
tworzenia modeli i
zapisu algorytmów

P_U02

nie potrafi wykorzystać wiedzę
matematyczną i fizyczną do
optymalizacji rozwiązań
programowych w symulacjach

w minimalnym
zakresie potrafi
wykorzystać wiedzę
matematyczną i
fizyczną do
optymalizacji
rozwiązań
programowych w
symulacjach

potrafi
w wystarczającym
stopniu wykorzystać
wiedzę matematyczną
i fizyczną do
optymalizacji
rozwiązań
programowych w
symulacjach

potrafi bez zastrzeżeń
wykorzystać wiedzę
matematyczną i
fizyczną do
optymalizacji
rozwiązań
programowych w
symulacjach

P_U03

nie ma umiejętności
formułowania algorytmów i ich
implementacji stosując
przynajmniej jedno z
powszechnie używanych
środowisk programistycznych.

potrafi w minimalnym
zakresie formułować
algorytmy i ich
implementacje
stosując przynajmniej
jedno z powszechnie
używanych środowisk
programistycznych.

potrafi z drobnymi
zastrzeżeniami
formułować algorytmy
i ich implementacje
stosując przynajmniej
jedno z powszechnie
używanych środowisk
programistycznych.

potrafi przy
rozwiązywaniu zadań
formułować algorytmy
i ich implementacje
stosując przynajmniej
jedno z powszechnie
używanych środowisk
programistycznych.

P_K01

nie rozumie pozatechnicznych
aspektów i skutków swojej
działalności

P_W01

P_U01

rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swojej działalności i czuje się
odpowiedzialny za podejmowane decyzje
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Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

55

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

14

39

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

61/2,5

36/1,5

25/1

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Brzózka J., Dorobczyński L., Matlab: środowisko obliczeń naukowo-technicznych, Wydawnictwo Mikom, Warszawa
2005, ISBN 83-7279-482-0.

Gajda J., Szyper M., Modelowanie i badania symulacyjne systemów pomiarowych, Wydawnictwo Wydziału EAIiE
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kraków 1998, ISBN 83-909019-5-1.

Mrozek B., Mrozek Z., Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004, ISBN 837361-489-9.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Brzózka J., Dorobczyński L., Programowanie w Matlab, Wyd. Mikom, Warszawa 1998, ISBN 83-7158-120-3.
Regel, W., Przykłady i ćwiczenia w programie Simulink, Wyd.o Mikom, Warszawa 2004, ISBN 83-7279-416-2.
Zalewski A., Cegieła R., Matlab – Obliczenia numeryczne i ich zastosowanie, Wydawnictwo Nakom, Warszawa 1997,
ISBN 83-85060-85-5
Inne materiały dydaktyczne:




Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
http://www.mathworks.com/products/matlab/?requestedDomain=www.mathworks.com
http://www.scilab.org
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SPECJALIZACYJNY PROJEKT GRUPOWY
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

wszystkie
kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
3/6
dr hab. inż. Andrzej Cader
Wszystkie dotychczasowe przedmioty kierunkowe i specjalnościowe

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

4

10

15

2

2

33

Studia
niestacjonarne

2

10

15

2

2

31

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład wspomagany medialnie
Laboratorium realizowane w zawiązanych grupach projektowych służy jedynie
demonstracji kolejnych etapów wykonanego projektu.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu kierunkowego

Umiejętności:
P_U01

ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat projektu oraz potrafi w
sposób przejrzysty, wykorzystując nomenklaturę fachową, zaprezentować swoją część
projektu lub wyniki przeprowadzonych badań.

K_U01
K_U02

P_U02

potrafi współpracować przy dokumentacji dotyczącej realizacji projektu.

K_U03

P_U03

potrafi przygotować krótką pracę monograficzną bądź dokumentację techniczną swojej
część projektu,

K_U18

P_U04

potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i
zastosować odpowiednie metody i narzędzia do wykonania projektu

K_U19

potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać zakres swoich
prac w grupie projektowej oraz potrafi określić cel i założenia do planowanych badań,

K_U21

P_U05
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stworzyć harmonogram działań.
P_U06

potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne realizowanych projektów.

K_U22

Kompetencje społeczne:
P_K01

rozumie i uwzględnia wpływ projektu i swojej pracy na otoczenie.

K_K02

P_K02

zachowuje się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowe oraz chętnie
uwzględnia uwagi opiekuna i innych współpracowników.

K_K03

P_K03

potrafi pracować pod kierunkiem kierownika zespołu lub pełnić jego funkcję i
dotrzymywać wyznaczonych terminów oraz bierze na siebie całkowitą
odpowiedzialność za całokształt swojej pracy i projektu.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

W1

Lp.

P/L1

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Wykład:
Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia.
Dobranie się studentów w grupy projektowe. Organizacja grup projektowych. Wybór
tematów projektów.

P_U01 - P_U06
P_K01
P_K02P, _K03
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Laboratorium/Projekt:

P_U01

Podział na role w grupach projektowych. Podział zadań. Ustalenie wstępnych
harmonogramów prac grup, ustalenie procedur komunikacyjnych.

P_U04, P_U05
P_K02, P_K03

P/L2

Uzupełnianie na bieżąco literatury związanej z tematem projektu. Prezentacja na
bieżąco realizacji zaplanowanych zadań.

P_U03, P_U04
P_U06, P_K01
P_K02, P_K03
P_U02

P/L3

Przygotowanie dokumentacji wykonanej części projektu i opracowanie sprawozdania.

P_U03, P_U06
P_K02, P_K03

P/L4

Prezentacja i rozliczenie zadań projektowych.

P_U01 - P_U06
P_K01 - P_K03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Umiejętności:
P_U01
P_U02
P_U03

Projekt, prezentacja, wypowiedź ustna, udział w dyskusji, obserwacja

P_U04
P_U05
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P_U06
Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Projekt, prezentacja, wypowiedź ustna, udział w dyskusji, obserwacja

W, L/P

P_K03
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
ma rozszerzoną wiedzę w
problematyce, której
dotyczy temat projektu
oraz potrafi w sposób
przejrzysty,
wykorzystując
nomenklaturę fachową,
zaprezentować swoją
część projektu lub wyniki
przeprowadzonych
badań..

nie ma wiedzę w
problematyce, której
dotyczy temat projektu i
nie potrafi zaprezentować
swojej część projektu.

ma wiedzę w
problematyce, której
dotyczy temat projektu
oraz potrafi,
zaprezentować swoją
część projektu.

ma wiedzę w
problematyce, której
dotyczy temat projektu
oraz potrafi w sposób
przejrzysty,
zaprezentować swoją
część projektu lub wyniki
przeprowadzonych badań.

P_U02

nie potrafi
współpracować przy
dokumentacji dotyczącej
realizacji projektu.

potrafi współpracować
przy dokumentacji
dotyczącej realizacji
projektu, ale realizuje
tylko zlecane prace i nie
wykazuje własnej
inicjatywy.

potrafi współpracować
przy dokumentacji
dotyczącej realizacji
projektu.

potrafi kierować pracami
przy dokumentacji
dotyczącej realizacji
projektu i wykazuje się
własnymi pomysłami.

P_U03

nie potrafi opracować
dokumentację dotyczącej
realizacji swojej części
projektu.

potrafi opracować
dokumentację dotyczącą
swojej części projektu
przy pomocy
pozostałych członków
zespołu.

potrafi opracować
dokumentację dotyczącą
realizacji swojej części
projektu.

Potrafi kierować
opracowaniem
dokumentacji dotyczącej
realizacji i wdrożenia
projektu.

P_U04

nie potrafi ocenić
przydatność metod i
narzędzi
informatycznych do
wykonania projektu.

potrafi ocenić
przydatność metod i
narzędzi
informatycznych do
wykonania projektu.

potrafi ocenić przydatność
metod i narzędzi
informatycznych oraz
wybrać odpowiednie
metody i narzędzia do
wykonania projektu.

potrafi ocenić
przydatność metod i
narzędzi informatycznych
oraz wybrać i zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do wykonania
projektu.

potrafi wybrać zakres
swoich prac w grupie
projektowej.

potrafi wybrać zakres
swoich prac w grupie
projektowej oraz potrafi
określić cel i założenia do
planowanych badań,
stworzyć harmonogram
działań.

potrafi sprecyzować
swoje zainteresowania i
kierując się tym wybrać
zakres swoich prac w
grupie projektowej oraz
potrafi określić cel i
założenia do
planowanych badań,
stworzyć harmonogram

P_U01

P_U05

nie potrafi wybrać zakres
swoich prac w grupie
projektowej.
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działań.
potrafi dostrzegać aspekty
środowiskowe,
ekonomiczne i prawne
realizowanego projektu.

P_U06

nie potrafi dostrzec
aspektów pozatechniczne
realizowanego projektu.

potrafi dostrzegać
aspekty środowiskowe
realizowanego projektu.

potrafi dostrzegać aspekty
środowiskowe i prawne
realizowanego projektu.

P_K01

nie rozumie wpływu
projektu na otoczenie.

rozumie wpływ projektu
na otoczenie.

rozumie i uwzględnia wpływ projektu na otoczenie.

P_K02

nie zachowuje się w
sposób profesjonalny, nie
przestrzega zasad etyki
zawodowe.

zachowuje się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowe.

P_K03

nie potrafi dotrzymywać
ustalonych terminów.

potrafi dotrzymywać
ustalonych terminów.

potrafi pracować pod
kierunkiem kierownika
zespołu i dotrzymywać
wyznaczonych terminów.

potrafi pracować jako
kierownik zespołu i
dotrzymywać
wyznaczonych terminów
oraz bierze na siebie
całkowitą
odpowiedzialność za
całokształt swojej pracy i
projektu.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

29

27

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

15

15

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

25

27

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

2

2

75/3

75/3

33/1,3

31/1,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

25/1

25/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

75/3

75/3

ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Żmigrodzki M., Zarządzanie projektami dla początkujących. Jak zmienić wyzwanie w proste zadanie, Onepress/Helion,
Gliwice 2016.
Chrościcki Z., Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2001.
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Berkun S., Sztuka zarządzania projektami, Helion, Gliwice 2006.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Tobis, Irene i Michael, Managing Multiple Projects, New York: McGraw-Hill, 2002

Phillips J.: Zarządzanie projektami IT, Helion, Gliwice 2004

Zgodna z tematem realizowanego projektu
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały dostarczane bezpośrednio studentom i umieszczane na platformie konsultacjeowej
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Przedmioty kierunkowe

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

OCHRONA DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

INFORMATYKA, I stopień
OGÓLNO-AKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z
następstwa przedmiotów):

kierunkowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym /
3/6
dr inż. Józef Paszkowski
Systemy operacyjne

Podstawy algorytmów i podstawy programowania
Technologie sieciowe

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma godzin

Studia
stacjona
rne

15

15

15

4

2

51

Studia
niestacjo
narne

10

10

15

4

2

41

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami multimedialnymi.

laboratorium / projekt

Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej, zadania problemowe w ramach
grupowego projektu, z użyciem prostego oprogramowania typu testy penetracyjnych
oraz skanery bezpieczeństwa systemów i sieci.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe pojęcia, klasyfikacje zagrożeń (naruszeń bezpieczeństwa) i
metody ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego (danych,
serwerów, systemów operacyjnych, aplikacji i sieci)

P_W02

Student posiada wiedzę o działaniu narzędzi bezpieczeństwa teleinformatycznego.

P_W03

Student posiada wiedzę o atakach socjotechnicznych, Phishingu oraz o zapobieganiu

200

K_W05
K_W07
K_W05
K_W07
K_W07

Przedmioty kierunkowe

tym atakom, a także bezpieczeństwie transakcji elektronicznych, posiada wiedzę o
usługach i infrastrukturze PKI.
P_W04

Student zna zasady budowy polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w
przedsiębiorstwie i organizacji biznesowej, Zna struktury bezpieczeństwa IT i akty
prawne regulujące bezpieczeństwo teleinformatyczne i ochrony danych osobowych.

K_W10

K_W07
K_W10

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi samodzielnie wykonać analizę zagrożeń i występujących naruszeń
bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieci komputerowych., w tym i stosować
narzędzia do testów penetracyjnych oraz skanery bezpieczeństwa systemów i sieci..

P_U02

Student potrafi wykonać analizy scenariuszy ataków oraz stosować metody i narzędzia
wykrywania i zapobiegania atakom a także podjąć działania w celu wzmacniania
bezpieczeństwa systemów, sieci i aplikacji.

P_U03

Student potrafi opracować niezbędne zabezpieczenia w systemie IT oraz dokonać
wyboru i zastosować niezbędne metody i narzędzia w celu minimalizacji skutków
naruszeń bezpieczeństwa.

P_U04

Student potrafi wykonać audyt bezpieczeństwa informatycznego za pomocą
wybranych metodyk i narzędzi.

K_U10
K_U19
K_U10
K_U19
K_U10
K_U19
K_U10
K_U19

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student ma świadomość znaczenia zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego w
procesach społecznych, administracyjnych i biznesowych oraz niezawodnego działania
systemów informatycznych gospodarki i państwa.

P_K02

Student ma świadomość wymogów i warunków grupowej pracy informatyków i
użytkowników systemów informatycznych, zasad komunikacji między nimi i
koordynacji ich działań w celu zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa
teleinformatycznego.

K_K02

K_K03
K_U04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

Wykład:

Lp.

P_W01

W1

Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa systemów komputerowych.
Zagrożenia bezpieczeństwa systemów informatycznych i systemów przetwarzania
danych. Klasyfikacje i przykłady.

P_W01

W2

Charakterystyka, definicje i najważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa systemów
przetwarzania danych.

P_W01

W3

W4

Systemy bezpieczeństwa informacji.

W5

Bezpieczne techniki programowania i bezpieczne aplikacje dla systemów.

P_W02

P_W02

P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01

W6

Podstawowe problemy bezpieczeństwa serwerów sieciowych..
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P_W03

Przedmioty kierunkowe

P_W01
W7

Podstawowe problemy bezpieczeństwa systemów operacyjnych.

W8

Podstawowe narzędzia ochrony sieci wewnętrznych.

W9

Zapory sieciowe (firewalle) i translacja adresów..

W10

Bezpieczeństwo aplikacji i usług sieciowych.

W11

Bezpieczeństwo baz danych. Podstawy eksploatacji baz danych.

P_W02
P_W02
P_W03
P_W01
P_W02
P_W01

W12

W13

P_W02
P_W01
P_W04
P_W01

Bezpieczeństwo danych osobowych. Administrowanie danymi osobowymi.

P_W04
P_W01

Polityka bezpieczeństwa i metody zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym.

P_W04
P_W02

W14

Zarządzanie bezpieczeństwem w firmie. Reagowanie na incydenty i szkolenie w
zakresie bezpieczeństwa IT w firmie.

P_W02
P_W03

W15
Lp.

Podsumowanie wykładu. Repetytorium.

P_W01 - P_W03

Laboratorium/ projekt:

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia
P_U01

P/L1

Metody uwierzytelniania i kontroli dostępu do systemu operacyjnego.

P_U02
P_K01
P_K02
P_U01

P/L 2

Organizacja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami

P_U02
P_K02

P/L 3

Środowiska realizacji aplikacji, ograniczone powłoki systemu operacyjnego środowisk
serwerowych, delegacja uprawnień administracyjnych.

P_U01
P_U02
P_K02

P/L 4

Wzmacnianie ochrony systemu operacyjnego (hardening) w środowisku systemu
Windows/Unix.

P_U01
P_U02
P_K02
P_U01

P/L 5

Wzmacnianie ochrony systemu operacyjnego środowisk Linuksowych.

P_U02
P_K02

P/L 6

Zabezpieczanie usług aplikacyjnych i usług narzędziowych, analiza przykładów
ataków i sposobów obrony.

P_U02
P_U03
P_K02
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P/L 7

P/L 8

P/L 9

P/L 10

P_U01

Implementacja sieci VPN w środowisku homogenicznym.

P_U02, P_K02
P_U01

Systemy programowych zapór sieciowych (osobistych).

P_U02, P_K02

Modelowanie architektury bezpieczeństwa przetwarzania i implementacja polityki
bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Wzorzec scenariusza.

P_U01
P_U03, P_U04

Ocena oprogramowania i systemu informatycznego przedsiębiorstwa pod względem
bezpieczeństwa przetwarzania informacji wrażliwych. Audyt bezpieczeństwa systemu
informatycznego przedsiębiorstwa w aspektach bezpieczeństwa danych.. Zaliczenie
ćwiczeń

P_U01
P_U04, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształc
enia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Egzamin, udział w dyskusji, ocena projektu.

W

P_W02

Egzamin, udział w dyskusji, ocena projektu

W

P_W03

Egzamin, udział w dyskusji, ocena projektu

W

P_W04

Egzamin, udział w dyskusji, ocena projektu

W
Umiejętności:

P_U01

Zadania, zadania zespołowe, projekt, obserwacja aktywności na ćwiczeniach,
ocena zadań i projektu.

P/L

P_U02

Zadania, zadania zespołowe, projekt, obserwacja aktywności na ćwiczeniach,
ocena zadań i projektu.

P/L

P_U03

Zadania, zadania zespołowe, projekt, obserwacja aktywności na ćwiczeniach,
ocena zadań i projektu.

P/L

P_U04

Zadania, zadania zespołowe, projekt, obserwacja aktywności na ćwiczeniach,
ocena zadań i projektu.

P/L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja aktywności na ćwiczeniach, ocena projektu

P/L

P_K02

Obserwacja aktywności na ćwiczeniach, ocena projektu.

P/L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształc
enia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Nie zna podstawowych pojęć,
klasyfikacji zagrożeń (naruszeń
bezpieczeństwa) i metod ochrony
przed zagrożeniami
bezpieczeństwa
teleinformatycznego (danych,
serwerów, systemów

Zna w stopniu
dostatecznym

Zna w stopniu dobrym

podstawowe pojęcia,
klasyfikacje zagrożeń i
metody ochrony przed
zagrożeniami
bezpieczeństwa
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podstawowe pojęcia,
klasyfikacje zagrożeń i
metody ochrony przed
zagrożeniami
bezpieczeństwa
teleinformatycznego.

Zna w stopniu bardzo dobrym
podstawowe pojęcia, klasyfikacje
zagrożeń i metody ochrony przed
zagrożeniami bezpieczeństwa
teleinformatycznego.

Przedmioty kierunkowe

P_W02

P_W03

P_W04

operacyjnych, aplikacji i sieci) .

teleinformatycznego.

Nie posiada wiedzy o działaniu

Posiada w stopniu
dostatecznym wiedzę
o działaniu narzędzi

narzędzi bezpieczeństwa
teleinformatycznego.

Nie posiada wiedzy o atakach
socjotechnicznych, Phishingu
oraz o zapobieganiu tym
atakom, a także w zakresie
bezpieczeństwa transakcji
elektronicznych, nie posiada
wiedzy o usługach i
infrastrukturze PKI.

Posiada w stopniu
dostatecznym wiedzę
o atakach
socjotechnicznych,
Phishingu oraz o
zapobieganiu tym
atakom, a także
wiedzę w zakresie
bezpieczeństwa
transakcji
elektronicznych oraz
posiada wiedzę o
usługach i
infrastrukturze PKI.

Nie zna zasad budowy polityki

zasady budowy polityki
bezpieczeństwa
teleinformatycznego w
przedsiębiorstwie i
organizacji biznesowej,

bezpieczeństwa
teleinformatycznego w
przedsiębiorstwie i organizacji
biznesowej,

Nie zna struktur bezpieczeństwa IT
i aktów prawnych regulujących
bezpieczeństwo teleinformatyczne
i ochronę danych osobowych.

P_U02

Zna struktury
bezpieczeństwa IT i akty
prawne regulujące
bezpieczeństwo
teleinformatyczne i
ochrony danych
osobowych.

Potrafi w stopniu
dostatecznym
samodzielnie wykonać

działaniu narzędzi
bezpieczeństwa
teleinformatycznego.

Posiada w stopniu
dobrym wiedzę o
atakach
socjotechnicznych,
Phishingu oraz o
zapobieganiu tym
atakom, a także
wiedzę w zakresie
bezpieczeństwa
transakcji
elektronicznych oraz
posiada wiedzę o
usługach i
infrastrukturze PKI.
Zna w stopniu dobrym
zasady budowy polityki
bezpieczeństwa
teleinformatycznego w
przedsiębiorstwie i
organizacji biznesowej,
Zna struktury
bezpieczeństwa IT i akty
prawne regulujące
bezpieczeństwo
teleinformatyczne i
ochrony danych
osobowych.

analizę zagrożeń i
występujących naruszeń
bezpieczeństwa
systemów
informatycznych i sieci
komputerowych., w tym
i stosować narzędzia do
testów penetracyjnych
oraz skanery
bezpieczeństwa
systemów i sieci.

wykonać analizę
zagrożeń i
występujących naruszeń
bezpieczeństwa
systemów
informatycznych i sieci
komputerowych., w tym
i stosować narzędzia do
testów penetracyjnych
oraz skanery
bezpieczeństwa
systemów i sieci.

Nie potrafi dokonać analizy
scenariuszy ataków oraz
stosować metody i narzędzia
wykrywania i zapobiegania
atakom a także podjąć
działania w celu wzmacniania
bezpieczeństwa systemów,
sieci i aplikacji.

Potrafi w stopniu
dostatecznym
wykonać analizy
scenariuszy ataków
oraz stosować metody
i narzędzia
wykrywania i
zapobiegania atakom a
także podjąć działania

Potrafi w stopniu
dobrym wykonać
analizy scenariuszy
ataków oraz stosować
metody i narzędzia
wykrywania i
zapobiegania atakom a
także podjąć działania
w celu wzmacniania
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Posiada w stopniu bardzo
dobrym wiedzę o działaniu
narzędzi bezpieczeństwa
teleinformatycznego.

Posiada w stopniu bardzo
dobrym wiedzę o atakach
socjotechnicznych, Phishingu
oraz o zapobieganiu tym atakom,
a także wiedzę w zakresie
bezpieczeństwa transakcji
elektronicznych oraz posiada
wiedzę o usługach i
infrastrukturze PKI.

Zna w stopniu bardzo dobrym
zasady budowy polityki
bezpieczeństwa teleinformatycznego
w przedsiębiorstwie i organizacji
biznesowej,
Zna struktury bezpieczeństwa IT i
akty prawne regulujące
bezpieczeństwo teleinformatyczne i
ochrony danych osobowych.

Potrafi w stopniu
dobrym samodzielnie

wykonać analizy zagrożeń i
występujących naruszeń
bezpieczeństwa systemów
informatycznych i sieci
komputerowych., w tym Inie
potraf stosować narzędzii do
testów penetracyjnych oraz
skanerów bezpieczeństwa
systemów i sieci.

Nie potrafi samodzielnie

P_U01

bezpieczeństwa
teleinformatycznego.

Posiada w stopniu
dobrym wiedzę o

Potrafi w stopniu bardzo dobrym
samodzielnie wykonać analizę
zagrożeń i występujących naruszeń
bezpieczeństwa systemów
informatycznych i sieci
komputerowych., w tym i stosować
narzędzia do testów penetracyjnych
oraz skanery bezpieczeństwa
systemów i sieci.

Potrafi w stopniu bardzo dobrym
wykonać analizy scenariuszy
ataków oraz stosować metody i
narzędzia wykrywania i
zapobiegania atakom a także
podjąć działania w celu
wzmacniania bezpieczeństwa
systemów, sieci i aplikacji.

Przedmioty kierunkowe

w celu wzmacniania
bezpieczeństwa
systemów, sieci i
aplikacji.

bezpieczeństwa
systemów, sieci i
aplikacji.

Nie potrafi opracować
niezbędnych zabezpieczeń w
systemie IT oraz dokonać
wyboru i zastosować
niezbędnych metod i narzędzi
w celu minimalizacji skutków
naruszeń bezpieczeństwa.

Potrafi w stopniu
dostatecznym
opracować niezbędne
zabezpieczenia w
systemie IT oraz
dokonać wyboru i
zastosować niezbędne
metody i narzędzia w
celu minimalizacji
skutków naruszeń
bezpieczeństwa.

Potrafi w stopniu
dobrym opracować
niezbędne
zabezpieczenia w
systemie IT oraz
dokonać wyboru i
zastosować niezbędne
metody i narzędzia w
celu minimalizacji
skutków naruszeń
bezpieczeństwa.

Potrafi w stopniu bardzo dobrym
opracować niezbędne
zabezpieczenia w systemie IT
oraz dokonać wyboru i
zastosować niezbędne metody i
narzędzia w celu minimalizacji
skutków naruszeń
bezpieczeństwa.

P_U04

Nie potrafi wykonać audytu
bezpieczeństwa
informatycznego za pomocą
wybranych metodyk i narzędzi.

Potrafi w stopniu
dostatecznym
wykonać audyt
bezpieczeństwa
informatycznego za
pomocą wybranych
metodyk i narzędzi.

Potrafi w stopniu
dobrym wykonać
audyt bezpieczeństwa
informatycznego za
pomocą wybranych
metodyk i narzędzi.

Potrafi w stopniu bardzo dobrym
wykonać audyt bezpieczeństwa
informatycznego za pomocą
wybranych metodyk i narzędzi.

P_K01

Nie ma świadomości znaczenia
zapewnienia bezpieczeństwa
informatycznego w procesach
społecznych,
administracyjnych i
biznesowych

ma świadomość
znaczenia zapewnienia
bezpieczeństwa
informatycznego w
procesach
społecznych,
administracyjnych i
biznesowych

ma świadomość znaczenia zapewnienia bezpieczeństwa
informatycznego w procesach społecznych,
administracyjnych i biznesowych oraz niezawodnego
działania systemów informatycznych gospodarki i państwa.

Nie ma świadomości i nie
rozumie wymogów i warunków
grupowej pracy

Ma świadomość
wymogów i warunków
grupowej pracy
informatyków

Ma stopniu bardzo dobrym świadomość wymogów i
warunków grupowej pracy informatyków i użytkowników
systemów informatycznych, zasad komunikacji między
nimi i koordynacji ich działań w celu zapewnienia
niezbędnego poziomu bezpieczeństwa
teleinformatycznego.

P_U03

P_K02

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

35

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

15

15

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

50

24

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

20

100 / 4

100 / 4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
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godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

51/2

41/1,7

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30 / 1,2

25 /1

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

70 /2,8

70 /2,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Stallings W., Network Security Essentials. Prentice Hall, 2007

Dhanjani N., Bezpieczeństwo sieci, Wyd. "Helion", Gliwice, 20054
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Stokłosa J., T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. PWN, 2001

Garfinkel S., Spafford G., Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie. Wyd. RM, 1997

Cheswick W. R. Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Helion, 2003
Inne materiały dydaktyczne:



Materiały na portalu w postaci elektronicznej do wykładów i ćwiczeń projektowych przygotowane przez prowadzącego
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Bezpiecze%C5%84stwo_system%C3%B3w_komputerowych
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

JĘZYK ANGIELSKI TECHNICZNY
Wydział

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Informatyka

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Studia I stopnia, inżynierskie
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

kierunkowy / powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
III/ 6
mgr Magdalena Bednarek

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

2

34

Studia
niestacjonarne

20

2

2

24

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Prezentacja multimedialna, elementy wykładu, pogadanka, raca w grupach, praca
indywidualna, ćwiczenia pisemne, pytania/ zadania problemowe

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student poznaje podstawowe pojęcia z branży informatycznej

K_U05, K_U03

P_W02

Student pisze streszczenia nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych (techniki +
język + typowe konstrukcje gramatyczne)

K_U05, K_W03

P_W03

Student poprawnie interpretuje rysunki i diagramy związane z tematyką techniczną

K_U05, K_W03

P_W04

Student wykonuje ćwiczenia na bazie filmów o zagadnieniach technicznych

K_U05, K_W03

P_W05

Student potrafi czytać dokumentację techniczną

K_U05, K_W03

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wymienić, przetłumaczyć i zastosować w nieskomplikowanej
wypowiedzi ustnej bądź pisemnej podstawowe pojęcia z branży informatycznej
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P_U02

Student potrafi wybrać odpowiednią technikę streszczenia nietrudnego tekstu
specjalistycznego, dobrać odpowiednie środki stylistyczne i zastosować odpowiednie
zwroty i reguły gramatyczne nadając przejrzystość zawartemu w tekście komunikatowi

KU_03, KU_05

P_U03

Student potrafi zinterpretować rysunki, diagramy czy bazy danych, a także stworzyć
ich krótki opis w oparciu o adekwatną terminologię

KU_03, KU_05

P_U04

Student potrafi wykonać proste ćwiczenia ustne oraz pisemne odnoszące się do filmów
dedykowanych zagadnieniom technicznym

KU_03, KU_05

P_U05

Student potrafi przeczytać i opisać prostą dokumentację techniczną oraz rozwinąć
stosowane skróty

KU_03, KU_05

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student wyraża chęć podnoszenia kompetencji językowych

K_K01

P_K02

Student zachowuje się w sposób odpowiedzialny i profesjonalny

K_K03

P_K03

Student potrafi przekazać informację i opinie dotyczącą swojej działalności w obszarze
informatyki; np. uczestnicząc w rozmowie w międzynarodowej firmie informatycznej

K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia

Ćw1

Podstawowe pojęcia z branży informatycznej – wprowadzenie do literatury przedmiotu
i najistotniejszych zagadnień z praktycznego punktu widzenia w zawodzie informatyka
Forma: wykład; met. aktywizujące; jedn. 2h

Ćw2

Różnorodność technik streszczeń tekstów specjalistycznych, reguł gramatycznych i
stylistycznych form przekazu
Forma: wykład, ćwiczenia; metody: porównawcze; jedn. 2h

Ćw3

Analiza rysunków, diagramów, baz danych; wprowadzenie adekwatnej terminologii
technicznej
Forma: warsztat; metody projektowe i porównawcze; jedn. 2h

Ćw4

Ćw5

Różnorodność zagadnień technicznych, zagrożeń i problemów na bazie filmów –
ćwiczenia ustne i pisemne

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P1_W01, P1_U01,
P1_W04

P1_W01, P1_U01,
P1_W03
P1_W02, P1_U02,
P1_W03, P1_U03,
P1_W04

Forma: laboratorium; metody: burza mózgów, pokaz, audiowizualna; jedn. 2h

P1_W02, P1_U02,
P1_W03, P1_U03,
P1_W04

Szczegółowe omówienie przykładowych dokumentacji technicznych; specyfikacja
skrótów

P1_W04, P1_U04

Forma: warsztat; metody: porównawcze; jedn. 4h
Ćw6

Szczegółowe omówienie przykładowych dokumentacji technicznych; specyfikacja
skrótów

P1_W04, P1_U04

Forma: warsztat; metody: porównawcze; jedn. 4h
Ćw7

Portale społecznościowe w Internecie; protfolio
Forma: ćwiczenia; metody: demonstracja, prezentacja multimedialna; jedn. 2h

P1_W01, P1_U01,
P1_W04, P1_U04

World wide web, URL, przeglądarki, wyszukiwarki HTML, WYSIWYG, formaty
Ćw8

audio; zagrożenia w Internecie: spam, scam, viruses, spyware
Forma: ćwiczenia; metody: pokaz, praca w grupach, objaśnienie; jedn. 2h
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VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

kolokwium

Ćw1 – Ćw8

P_W02

zaliczenie pisemne

Ćw1 – Ćw8

P_W03

zaliczenie ustne

Ćw1 – Ćw8

P_W04

zaliczenie ustne/ pisemne

Ćw1 – Ćw8

P_W05

zaliczenie ustne/ pisemne

Ćw1 – Ćw8
Umiejętności:

P_U01

prezentacja

Ćw1 – Ćw8

P_U02

kolokwium

Ćw1 – Ćw8

P_U03

zaliczenie ustne

Ćw1 – Ćw8

P_U04

zaliczenie ustne/ pisemne

Ćw1 – Ćw8

P_U05

zaliczenie ustne/ pisemne

Ćw1 – Ćw8
Kompetencje społeczne:

K_K01

konstruktywna samoocena, obserwacja

Ćw1 – Ćw8

K_K04

konstruktywna samoocena, praca indywidualna, praca zespołowa

Ćw1 – Ćw8

K_K05

obserwacja, praca indywidualna, praca zespołowa

Ćw1 – Ćw8

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

wymienić,
przetłumaczyć i
zastosować w zdaniu
podstawowe pojęcia z
branży informatycznej

wymienić,
przetłumaczyć i
zastosować w
nieskomplikowanej
wypowiedzi ustnej
bądź pisemnej
podstawowe pojęcia z
branży informatycznej

pisać streszczenia
teksów
specjalistycznych, zna
wszystkie techniki i
robi nieznaczące błędy
w strukturach
gramatycznych

wybrać odpowiednią
technikę streszczenia
nietrudnego tekstu
specjalistycznego,
dobrać odpowiednie
środki stylistyczne i
zastosować
odpowiednie zwroty i
reguły gramatyczne
nadając przejrzystość
zawartemu w tekście
komunikatowi

wymienić podstawowych pojęć
z branży informatycznej

pisać streszczeń teksów
specjalistycznych, nie zna
technik i właściwych reguł
gramatycznych

wymienić podstawowe
pojęcia z branży
informatycznej

pisać streszczenia
teksów
specjalistycznych, zna
pewne techniki i robi
błędy w strukturach
gramatycznych
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interpretować rysunków i
diagramów zw. ze
specjalizację, oraz stworzyć
przejrzystego opisu, ponieważ
nie posiada wystarczającej
wiedzy leksykalnej w tym
zakresie

interpretować rysunki
i diagramy zw. ze
specjalizacją, potrafi
stworzyć podstawowy
opis, znając w stopniu
elementarnym
adekwatną
terminologię

interpretować rysunki
i diagramy zw. ze
specjalizacją, potrafi
stworzyć krótki opis z
nielicznymi błędami,
w stopniu
dostatecznym zna
adekwatną
terminologię

interpretować rysunki i
diagramy zw. ze
specjalizacją, potrafi
stworzyć przejrzysty
opis, w stopniu
biegłym zna
adekwatną
terminologię

wykonać prostych ćwiczeń
pisemnych, gdyż nie posiada
dostatecznej wiedzy dot.
omawianych zagadnień
technicznych

wykonać proste
ćwiczenia pisemne,
gdyż posiada
elementarną wiedzę
dot. omawianych
zagadnień
technicznych

wykonać trudniejsze
ćwiczenia pisemne i
ustne, gdyż posiada
dostateczną wiedzę
dot. omawianych
zagadnień
technicznych

wykonać
skomplikowane
ćwiczenia pisemne i
ustne, gdyż posiada
rozległą wiedzę dot.
omawianych
zagadnień
technicznych

czytać dokumentację
techniczną z licznymi
błędami, co wynika z
elementarnej
znajomości zasad oraz
terminologii

czytać dokumentację
techniczną z
nielicznymi błędami,
co wynika z
posiadania
dostatecznej wiedzy i
znajomości
terminologii w tym
zakresie

płynnie i bezbłędnie
czytać/ interpretować
dokumentację
techniczną, posiadając
rozległą wiedzę dot.
zasad i stosowanej
terminologii

wymienić,
przetłumaczyć i
zastosować w zdaniu
podstawowe pojęcia z
branży informatycznej

wymienić,
przetłumaczyć i
zastosować w
nieskomplikowanej
wypowiedzi ustnej
bądź pisemnej
podstawowe pojęcia z
branży informatycznej

P_U02

pisać streszczeń teksów
specjalistycznych, nie zna
technik i właściwych reguł
gramatycznych

pisać streszczenia
teksów
specjalistycznych, zna
pewne techniki i robi
błędy w strukturach
gramatycznych

pisać streszczenia
teksów
specjalistycznych,
rozróżnia wszystkie
techniki i robi
nieznaczące błędy w
strukturach
gramatycznych

wybrać odpowiednią
technikę streszczenia
nietrudnego tekstu
specjalistycznego,
dobrać odpowiednie
środki stylistyczne i
zastosować
odpowiednie zwroty i
reguły gramatyczne
nadając przejrzystość
zawartemu w tekście
komunikatowi

P_U03

interpretować rysunków i
diagramów zw. ze
specjalizację, nie potrafi
stworzyć przejrzystego opisu w
oparciu o adekwatną
terminologię

interpretować rysunki
i diagramy zw. ze
specjalizacją, potrafi
stworzyć przejrzysty
opis w oparciu o
adekwatną
terminologię

interpretować rysunki
i diagramy zw. ze
specjalizacją, potrafi
stworzyć krótki opis z
nielicznymi błędami,
posługując się w
stopniu dostatecznym

interpretować rysunki i
diagramy zw. ze
specjalizacją, potrafi
stworzyć przejrzysty
opis, posługując się w
stopniu biegłym
adekwatną

P_W03

P_W04

P_W05

P_U01

czytać dokumentacji
technicznej, co wynika z
nieznajomości zasad oraz
terminologii

wymienić podstawowych pojęć
z branży informatycznej

wymienić podstawowe
pojęcia z branży
informatycznej
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adekwatną
terminologią

terminologią

P_U04

wykonać prostych ćwiczeń
pisemnych w oparciu o
omawiane zagadnienia
techniczne

wykonać proste
ćwiczenia pisemne w
oparciu o omawiane
zagadnienia
techniczne

wykonać trudniejsze
ćwiczenia pisemne i
ustne w oparciu o
omawiane zagadnienia
techniczne

wykonać
skomplikowane
ćwiczenia pisemne i
ustne w oparciu o
omawiane zagadnienia
techniczne

P_U05

czytać dokumentacji
technicznej

czytać dokumentację
techniczną z licznymi
błędami

czytać dokumentację
techniczną z
nielicznymi błędami

płynnie i bezbłędnie
czytać/ interpretować
dokumentację
techniczną

P_K01

nie ma ochoty podnoszenia
kompetencji językowych

wyraża chęć podnoszenia kompetencji językowych

P_K02

nie zachowuje się w sposób
odpowiedzialny

zachowuje się w sposób odpowiedzialny i profesjonalny

P_K03

nie potraf przekazać informacji
dotyczącej swojej działalności
w obszarze informatyki

potraf przekazać informację i opinie dotyczącą swojej działalności w
obszarze informatyki

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

2

12

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

50/ 2

50/2

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

34/ 1,4

24/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/ 1,2

20/ 0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

50/2

50/2

ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




M. McCarthy, F. O’Dell, Academic Vocabulary In Use, Cambridge, Cambridge, 2008
S. R. Esteras, E. M. Fabre, Professional English In Use For Computers And The Internet, Cambridge, Cambridge, 2012
www.cambridge.org/elt/ict, Cambridge, Cambridge, 2012
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Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Specjalistyczne czasopisma w dziedzinie nauk informatycznych
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały własne lektora (autorskie prezentacje multimedialne)
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KIERUNKOWE PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi badaniami
naukowymi
1/1
dr inż. Zbigniew Filutowicz
Brak wymagań

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

34

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna wybrane programy użytkowe-aplikacyjne oraz ma wiedzę z zakresu
technologii informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych na etapie eksploatacji tego
oprogramowania przez wspierającego użytkownika informatyka

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz z użytkownikami
oprogramowania aplikacyjnego
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P_U02

Student potrafi analizować sposoby działania oprogramowania użytkowego i oceniać
istniejące realizacje aplikacji pod kątem ich poprawności działania

K_U17

P_U03

Student potrafi ocenić i dokonać wyboru metod i sposobów postępowania w celu
zapewnienia poprawności działania oprogramowania użytkowego

K_U19

P_U04

Student potrafi wykorzystać właściwe metody, techniki i narzędzia w postaci
oprogramowania użytkowego dla zaspokojenia określonych wymagań

K_U20

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość ważności i rozumie potrzeby użytkowników oprogramowania
na etapie eksploatacji

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Oprogramowanie użytkowe (application software) podstawowe pojęcia. Klasyfikacja
oprogramowania komputerowego

P_W01

W2

Pojęcia aplikacja, program, dokument elektroniczny, plik itp..

P_W01

W3

Technologie informacyjno komunikacyjne ICT. Komputer jako narzędzie końcowego
użytkownika, helpdesk

P_W01

W4

Standard znaków narodowych Unicode i jego implementacje.

P_W01

W5

Analiza wybranej grupy oprogramowania aplikacyjnego np. CAx - komputerowe
wspomaganie technologii

P_W01

W6

Oprogramowanie graficzne w pracy inżyniera informatyka.

P_W01

W7

Oprogramowanie desktopowe i online. Pojęcie chmury obliczeniowej i jej przykłady

P_W01

W8

Edycja tekstów: zaawansowane funkcje edycyjne, edytory na tle programów DTP.
Standardy formatów plików biurowych: Open Document Format i Office Open XML
Formaty plików CSV, XML, JSON, YAML

P_W01

W9

Arkusze kalkulacyjne, baz danych, zasady programowania, ograniczenia.

P_W01

W10

Reprezentacje liczb i znaków w systemach cyfrowych: binarne, ósemkowy system
liczbowy i heksadecymalny Przegląd oprogramowania narzędziowego do odczytu,
edycji i przetwarzania formatów

P_W01

Format kodowania znaków narodowych UNICODE i jego implementacje np. UTF-8
W11

Edytor heksadecymalny HN_Hex_Editor i znaki ukryte BOM w implementacjach
UNICODE. Edytor XML_Copy_Editor oraz Notpad++

P_W01

W12

Licencje oprogramowania użytkowego i systemowego

P_W01

W13

Pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej
działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane
decyzje. Uregulowania prawne

P_W01
P_K01

W14

Znaczenie oprogramowania użytkowego w gospodarce

P_W01

W15

Wykład podsumowujący. Dalszy rozwój oprogramowania użytkowego

P_W01
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Lp.

laboratorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P_K01, P_W01

L2

Praca projektowa polegająca na wykonaniu DTP np. dyplomowej formatowania
dokumentów w postaci pracy dyplomowej

P_W01, P_U01
P_U02, P_U03
P_U04, P_K01

L3

Praca projektowa polegająca na przykładowym wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego
do np. oceny i symulacji rentowności inwestycji.

P_W01, P_U01
P_U02, P_U03
P_U04, P_K01

L4

P_W01, P_U01

Praca projektowa polegająca na wykorzystaniu edytora grafiki wektorowej do
rysowania diagramów np. BPMN.

P_U02, P_U03
P_U04, P_K01

L5

P_W01, P_U01

Praca projektowa polegająca na wykorzystaniu wybranego przez studenta
oprogramowania użytkowego

P_U02, P_U03
P_U04, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustny sprawdzian zaliczający z wiedzy,

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U02

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U03

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U04

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
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P_W01

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

nie zna wybrane programy
użytkowe-aplikacyjne oraz ma
nie ma wiedzy z zakresu
technologii informacyjnokomunikacyjnych niezbędnych
na etapie eksploatacji tego
oprogramowania przez
wspierającego użytkownika
informatyka

w minimalnym
zakresie zna wybrane
programy użytkoweaplikacyjne oraz w
minimalnym zakresie
ma wiedzę z zakresu
technologii
informacyjnokomunikacyjnych
niezbędnych na etapie
eksploatacji tego
oprogramowania przez
wspierającego
użytkownika
informatyka

z drobnymi
zastrzeżeniami zna
wybrane programy
użytkowe-aplikacyjne
oraz ma wiedzę z
zakresu technologii
informacyjnokomunikacyjnych
niezbędnych na etapie
eksploatacji tego
oprogramowania przez
wspierającego
użytkownika
informatyka

zna wybrane programy
użytkowe-aplikacyjne
oraz ma wiedzę z
zakresu technologii
informacyjnokomunikacyjnych
niezbędnych na etapie
eksploatacji tego
oprogramowania przez
wspierającego
użytkownika
informatyka

nie potrafi porozumiewać się w
środowisku zawodowym oraz z
użytkownikami
oprogramowania aplikacyjnego

W minimalnym
zakresie student
potrafi porozumiewać
się w środowisku
zawodowym oraz z
użytkownikami
oprogramowania
aplikacyjnego

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
porozumiewać się w
środowisku
zawodowym oraz z
użytkownikami
oprogramowania
aplikacyjnego

potrafi porozumiewać
się w środowisku
zawodowym oraz z
użytkownikami
oprogramowania
aplikacyjnego

nie potrafi analizować sposoby
działania oprogramowania
użytkowego i oceniać istniejące
realizacje aplikacji pod kątem
ich poprawności działania

w minimalnym
zakresie potrafi
analizować sposoby
działania
oprogramowania
użytkowego i oceniać
istniejące realizacje
aplikacji pod kątem
ich poprawności
działania

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
analizować sposoby
działania
oprogramowania
użytkowego i oceniać
istniejące realizacje
aplikacji pod kątem
ich poprawności
działania

potrafi analizować
sposoby działania
oprogramowania
użytkowego i oceniać
istniejące realizacje
aplikacji pod kątem ich
poprawności działania

nie potrafi ocenić i dokonać
wyboru metod i sposobów
postępowania w celu
zapewnienia poprawności
działania oprogramowania
użytkowego

w minimalnym
zakresie potrafi ocenić
i dokonać wyboru
metod i sposobów
postępowania w celu
zapewnienia
poprawności działania
oprogramowania
użytkowego

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
ocenić i dokonać
wyboru metod i
sposobów
postępowania w celu
zapewnienia
poprawności działania
oprogramowania
użytkowego

potrafi ocenić i
dokonać wyboru
metod i sposobów
postępowania w celu
zapewnienia
poprawności działania
oprogramowania
użytkowego

nie potrafi wykorzystać
właściwych metod, technik i
narzędzi w postaci
oprogramowania użytkowego
dla zaspokojenia określonych
wymagań

w minimalnym
zakresie potrafi
wykorzystać właściwe
metody, techniki i
narzędzia w postaci
oprogramowania
użytkowego dla
zaspokojenia
określonych wymagań

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
wykorzystać właściwe
metody, techniki i
narzędzia w postaci
oprogramowania
użytkowego dla
zaspokojenia
określonych wymagań

potrafi wykorzystać
właściwe metody,
techniki i narzędzia w
postaci
oprogramowania
użytkowego dla
zaspokojenia
określonych wymagań
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P_K01

nie ma świadomości ważności i
nie rozumie potrzeby
użytkowników
oprogramowania na etapie
eksploatacji.

ma świadomość ważności i rozumie potrzeby użytkowników
oprogramowania na etapie eksploatacji

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

20

20

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

78

63

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

36/1,5

30/1,2

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

P. Wróblewski: MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, Helion 2014

M. Dziewoński, Oficjalny podręcznik OpenOffice.ux.pl wer. 3

K. H. Goldberg, XML. Szybki start. Wydanie II, Helion 2014

https://en.wikipedia.org/wiki/Application_software

http://www.openoffice.com.pl/06/szkoly-organizacje.html
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

D. Borycki: Microsoft Office 2013. Praktyczne programowanie makr i dodatków, Helion 2014

H. Glinski, i inni, Mathematica 8,Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, 2012

http://uwf.edu/clemley/cgs1570w/notes/Concepts-3.htm
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały dydaktyczne udostępniane w WWW przez uczelnie wyższe z różnych krajów
http://wim.utp.edu.pl/dok/Instrukcje-wyklady/s302/podst_wyklady/03.%20Oprogramowanie%20uzytkowe.pdf
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

INŻYNIERA DOKUMENITÓW ELEKTRONICZNYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi badaniami
naukowymi
1/1
dr inż. Zbigniew Filutowicz
brak wymagań

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

34

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w dokumentach
elektronicznych

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym dzięki opanowaniu
wybranych zagadnień dotyczących budowy dokumentów elektronicznych

K_U02

P_U02

Student potrafi analizować sposoby działania dokumentów elektronicznych i oceniać
istniejące realizacje takich dokumentów na poziomie ich kodu

K_U17

218

Kierunkowe przedmioty fakultatywne

P_U03

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych dla
potrzeb dokumentów elektronicznych

K_U19

P_U04

Student potrafi wybrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia do inżynierii
dokumentów elektronicznych

K_U20

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość ważności i rozumie potrzeby w zakresie użytkowania
dokumentów elektronicznych przez ludzi nie mających głębokiej wiedzy
informatycznej

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Klasyfikacja oprogramowania komputerowego. Podstawowe formaty oprogramowania
użytkowego.

P_W01

W2

Podstawowe pojęcia dotyczące inżynierii dokumentów elektronicznych,
Formaty binarne i tekstowe dokumentów elektronicznych.

P_W01

W3

Dokumenty XML i ich walidacja składniowa i strukturalna.

P_W01

W4

Standard znaków narodowych Unicode i jego implementacje.

P_W01

W5

W3C Compound Document Formats (CDF).
Dokumenty pakietów biurowych. ODF (Open Document Format) oraz MS OpenXML.

P_W01

W6

Aplikacje XML, Format MathML, Format SVG, CSS kaskadowe arkusze stylów,
XML+CSS.

P_W01

W7

Transformacje XST dokumentów XML

P_W01

W8

Obiekty formatujące XSL-FO

P_W01

W9

Przegląd oprogramowania narzędziowego do odczytu, edycji i przetwarzania formatów

P_W01

W10

Kompresja dokumentów elektronicznych.

P_W01

W11

Interaktywność dokumentów elektronicznych, Standaryzacja dokumentów
elektronicznych

P_W01

W12

Typografia w dokumentach elektronicznych.

P_W01

W13

Pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej
działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane
decyzje. Uregulowania prawne

W14

Znaczenie dokumentów elektronicznych w gospodarce

P_W01

W15

Wykład podsumowujący. Dalszy rozwój inżynierii dokumentów elektronicznych

P_W01

P_W01 , P_K01

Lp.

laboratorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P_K01, P_W01
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L2

P_W01, P_U01

Praca projektowa polegająca na wykonaniu walidacji strukturalnej i składniowej
dokumentów XML

P_U02, P_U03
P_U04, P_K01

L3

Praca projektowa polegająca na rendrowaniu plików XML z wykorzystaniem CSS
CSS.

P_W01, P_U01
P_U02, P_U03
P_U04, P_K01
P_W01, P_U01

L4

Praca projektowa polegająca na wykorzystaniu języka SVG.

P_U02, P_U03
P_U04, P_K01
P_W01, P_U01

L5

Praca projektowa polegająca na wykorzystaniu rozszerzonych arkuszy stylów XSLT

P_U02, P_U03
P_U04, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustny sprawdzian zaliczający z wiedzy

W, L

P_W02

Ustny sprawdzian zaliczający z wiedzy

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U02

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U03

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U04

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
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P_W01

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

nie zna podstawowych metod,
technik i narzędzi stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych zadań
informatycznych z zakresu
budowy dokumentów
elektronicznych i inżynierii
oprogramowania

w minimalnym
zakresie zna metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych z
zakresu budowy
dokumentów
elektronicznych i
inżynierii
oprogramowania

z drobnymi
zastrzeżeniami zna
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych z
zakresu budowy
dokumentów
elektronicznych i
inżynierii
oprogramowania

zna metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań informatycznych
z zakresu budowy
dokumentów
elektronicznych i
inżynierii
oprogramowania

nie potrafi porozumiewać się w
środowisku zawodowym
stosując różne techniki, w tym
wykorzystujące narzędzia
informatyczne

minimalnym zakresie
student potrafi
porozumiewać się w
środowisku
zawodowym stosując
różne techniki, w tym
wykorzystujące
narzędzia
informatyczne

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
porozumiewać się w
środowisku
zawodowym stosując
różne techniki, w tym
wykorzystujące
narzędzia
informatyczne

potrafi porozumiewać
się w środowisku
zawodowym stosując
różne techniki, w tym
wykorzystujące
narzędzia
informatyczne

nie potrafi analizować
sposobów działania
dokumentów elektronicznych i
oceniać istniejące realizacje
takich dokumentów
przynajmniej w zakresie ich
funkcjonalności

w minimalnym
zakresie potrafi
analizować sposoby
działania dokumentów
elektronicznych i
oceniać istniejące
realizacje takich
dokumentów
przynajmniej w
zakresie ich
funkcjonalności

potrafi z drobnymi
zastrzeżeniami
analizować sposoby
działania dokumentów
elektronicznych i
oceniać istniejące
realizacje takich
dokumentów
przynajmniej w
zakresie ich
funkcjonalności

potrafi analizować
sposoby działania
dokumentów
elektronicznych i
oceniać istniejące
realizacje takich
dokumentów
przynajmniej w
zakresie ich
funkcjonalności

nie potrafi ocenić na
podstawowym poziomie
przydatność rutynowych metod
i narzędzi informatycznych
oraz wybrać i zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do inżynierii
dokumentów elektronicznych

w minimalnym
zakresie potrafi ocenić
przydatność
rutynowych metod i
narzędzi
informatycznych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do inżynierii
dokumentów
elektronicznych

potrafi z drobnymi
zastrzeżeniami ocenić
na podstawowym
poziomie przydatność
rutynowych metod i
narzędzi
informatycznych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do inżynierii
dokumentów
elektronicznych

potrafi ocenić na
podstawowym
poziomie przydatność
rutynowych metod i
narzędzi
informatycznych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do inżynierii
dokumentów
elektronicznych

mając daną specyfikację
dokumentu elektronicznego nie
projektuje, nie implementuje i
nie testuje go

mając daną
specyfikację
dokumentu
elektronicznego testuje
ten system używając
właściwych metod,
technik i narzędzi

mając daną
specyfikację
dokumentu
elektronicznego
implementuje i testuje
go używając
właściwych metod,
technik i narzędzi

mając daną
specyfikację
dokumentu projektuje,
implementuje i testuje
go używając
właściwych metod,
technik i narzędzi
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P_K01

nie ma świadomości ważności
i nie rozumie pozatechnicznych
aspektów swojej działaności.

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki
swojej działalności, w tym wpływ tej działalności na środowisko i
związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

45

30

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

20

20

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

78

63

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

36/1,5

30/1,2

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

P. Wróblewski: MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, Helion 2015

M. Dziewoński, Oficjalny podręcznik OpenOffice.ux.pl wer. 3

K. H. Goldberg, XML. Szybki start. Wydanie II, Helion 2014

https://en.wikipedia.org/wiki/Application_software

http://www.openoffice.com.pl/06/szkoly-organizacje.html
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

D. Borycki: Microsoft Office 2013. Praktyczne programowanie makr i dodatków, Helion 2014

Diller A., Latex wiersz po wierszu, „Helion”, Gliwice 2001

Holzner S., Sekrety RSS, „Helion”, Gliwice 2007
Inne materiały dydaktyczne:



Materiały dydaktyczne udostępniane w WWW przez uczelnie wyższe z różnych krajów np.
http://www.w3schools.com
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

kierunkowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi badaniami
naukowymi
1/2
dr inż. Zbigniew Filutowicz
podstawy programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wybranych języków implementacji
webowego interfejsu użytkownika

K_W05

P_W02

Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie komunikacji człowiek-komputer ze
szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących użytkowników aplikacji
webowych

K_W05

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi opracować implementację programową nieskomplikowanego interfejsu
użytkownika z wykorzystaniem technologii HTML i CSS w sposób pozwalający na
jego późniejsze modyfikacje.

223

K_U09, K_U12

Kierunkowe przedmioty fakultatywne

P_U02

Student stosuje metody grafiki komputerowej 2D do rozwiązywania prostych zadań
obrazowania danych, realizacji graficznej interfejsów użytkownika

K_U13

P_U03

Student potrafi przy projektowaniu interfejsu użytkownika uwzględniać różne aspekty,
dla przykładu potrzeby użytkowników, prawa czy kulturowe

K_U22

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość swojej roli i rozumie konieczność projektowania interfejsu
użytkownika nie tylko wedle własnego pomysłu, ale dostosowania go do potrzeb
przyszłych użytkowników

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykład:

W1

Podstawowe pojęcia dotyczące interfejsów użytkownika w aplikacjach webowych

P_W02

W2

Analiza aplikacji z tekstowym, graficznym i multimedialnym interfejsem użytkownika,
Aplikacje desktopowe i internetowe.

P_W02

W3

Projektowanie interfejsu użytkownika, layout interfejsu. Architektura informacji.

P_W02

W4

Adaptacyjny interfejs użytkownika, Personalizacja
Dynamiczny interfejs użytkownika. Interfejs socjalny.

P_W02

W5

interfejsu

użytkownika,

Renderowanie interfejsu użytkownika z wykorzystaniem HTML i CSS.
Analiza przykładowych projektów w technice XML i CSS.

P_W01

Standardy języka znacznikowego HTM i jego rozwój.
W6

Implementacja widoku w HTML, od ramek, tabelek, warstw do HTML5 oraz HTML
5.1.

P_W01

W7

Rozwój i standardy kaskadowych arkuszy stylów CSS, CSS2 i CSS3.

P_W01

W8

Wykorzystanie kaskadowych stylów CSS do renderowania HTML’a i XML’a

P_W01

W9

Witryny responsywne. Frameworki do CSS

P_W01

W10

Zewnętrzne, osadzone w dokumencie HTML i w znacznikach style CSS.

P_W01

W11

Dziedziczenie stylów CSS, ich kaskadowość i priorytety.

P_W01

W12

Dynamiczny HTML po stronie przeglądarki webowej – programowanie w języku
imperatywnym..

P_W01

W13

Modele interfejsu użytkownika. Wzorzec architektoniczny interfejsu użytkownika
MVC.

W14

Znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i konieczność ich uwzględnienia. Pozatechniczne aspekty
i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje

W15

Wykład podsumowujący. Dalszy rozwój oprogramowania użytkowego
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Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

laboratorium:

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

L2

Praca projektowa polegająca na zaprojektowaniu interfejsu użytkownika oraz jego
implementacja z wykorzystaniem HTML i CSS

P_K01
P_W01 , P_W02
P_W01 , P_W02
P_U01, P_U02
P_U03, P_K01

L3

Praca projektowa polegająca na zaprojektowaniu interfejsu użytkownika oraz jego
implementacja z wykorzystaniem HTML i frameworków CSS.

P_W01 , P_W02
P_U01 ,P_U02
P_U03, P_K01
P_W01 , P_W02

L4

Testowanie umiejętności posługiwania się językiem HTML.

P_U01, P_U02
P_U03, P_K01

L5

P_W01 , P_W02

Testowanie umiejętności posługiwania się arkuszami stylów CSS i wybranymi
frameworkami CSS

P_U01, P_U02
P_U03, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustny sprawdzian zaliczający z wiedzy

W, L

P_W02

Ustny sprawdzian zaliczający z wiedzy

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U02

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U03

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
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P_W01

P_W02

P_U01

P_U02

P_U03

nie ma uporządkowanej wiedzy
w zakresie wybranych języków
implementacji webowego
interfejsu użytkownika

w minimalnym
zakresie ma
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
wybranych języków
implementacji
webowego interfejsu
użytkownika

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
wybranych języków
implementacji
webowego interfejsu
użytkownika

ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie
wybranych języków
implementacji
webowego interfejsu
użytkownika

nie ma uporządkowanej wiedzy
w zakresie komunikacji
człowiek-komputer ze
szczególnym uwzględnieniem
aspektów dotyczących
użytkowników aplikacji
webowych

w minimalnym
zakresie ma
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
komunikacji człowiekkomputer ze
szczególnym
uwzględnieniem
aspektów dotyczących
użytkowników
aplikacji webowych

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
komunikacji człowiekkomputer ze
szczególnym
uwzględnieniem
aspektów dotyczących
użytkowników
aplikacji webowych

ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie
komunikacji człowiekkomputer ze
szczególnym
uwzględnieniem
aspektów dotyczących
użytkowników
aplikacji webowych

nie potrafi opracować
implementacji programowej
nieskomplikowanego interfejsu
użytkownika z wykorzystaniem
technologii HTML i CSS w
sposób pozwalający na jego
późniejsze modyfikacje

w minimalnym
zakresie potrafi
opracować
implementację
programową
nieskomplikowanego
interfejsu użytkownika
z wykorzystaniem
technologii HTML i
CSS w sposób
pozwalający na jego
późniejsze
modyfikacje

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
opracować
implementację
programową
nieskomplikowanego
interfejsu użytkownika
z wykorzystaniem
technologii HTML i
CSS w sposób
pozwalający na jego
późniejsze
modyfikacje

potrafi opracować
implementację
programową
nieskomplikowanego
interfejsu użytkownika
z wykorzystaniem
technologii HTML i
CSS w sposób
pozwalający na jego
późniejsze
modyfikacje

nie umie stosować metod
grafiki komputerowej 2D do
rozwiązywania prostych zadań
obrazowania danych, realizacji
graficznej interfejsów
użytkownika

w minimalnym
zakresie stosuje
metody grafiki
komputerowej 2D do
rozwiązywania
prostych zadań
obrazowania danych,
realizacji graficznej
interfejsów
użytkownika

z drobnymi
zastrzeżeniami stosuje
metody grafiki
komputerowej 2D do
rozwiązywania
prostych zadań
obrazowania danych,
realizacji graficznej
interfejsów
użytkownika

stosuje metody grafiki
komputerowej 2D do
rozwiązywania
prostych zadań
obrazowania danych,
realizacji graficznej
interfejsów
użytkownika

nie potrafi przy projektowaniu
interfejsu użytkownika
uwzględniać różne aspekty, dla
przykładu potrzeby
użytkowników, prawa czy
kulturowych

potrafi w minimalnym
zakresie potrafi przy
projektowaniu
interfejsu użytkownika
uwzględniać różne
aspekty, dla przykładu
potrzeby
użytkowników, prawa
czy kulturowe

potrafi z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
przy projektowaniu
interfejsu użytkownika
uwzględniać różne
aspekty, dla przykładu
potrzeby
użytkowników, prawa
czy kulturowe

potrafi przy
projektowaniu
interfejsu użytkownika
uwzględniać różne
aspekty, dla przykładu
potrzeby
użytkowników, prawa
czy kulturowe
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P_K01

nie ma świadomości swojej roli
i nie rozumie konieczności
projektowania interfejsu
użytkownika nie tylko wedle
własnego pomysłu, ale
dostosowania go do potrzeb
przyszłych użytkowników.

ma świadomość swojej roli i rozumie konieczność projektowania
interfejsu użytkownika nie tylko wedle własnego pomysłu, ale
dostosowania go do potrzeb przyszłych użytkowników

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

44

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

36/1,5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

60/2,4

60/2,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Gajda W., HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty, Helion, 2007
Syed Fazle Rahman, Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! Helion 2014
MCFarland D. S., CSS nieoficjalny podręcznik, Helion 2007
Huddleston R., XML. Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem XML, CSS, XHTML oraz XSLT. Niebieski
podręcznik, Helion 2010
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Sokół R., Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie II, Helion 2007

Rosenfeld L., Morville P., Architektura informacji w serwisach internetowych, Helion 2003.
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały dydaktyczne udostępniane w WWW przez firmy i uczelnie wyższe z różnych krajów np.
http://www.w3.org , http://www.w3schools.com
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi badaniami
naukowymi
1/2
Dr Krzysztof Przybyszewski
Znajomość podstawowego oprogramowania użytkowego
biurowego i aplikacji systemu Windows

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej polegające na realizacji
w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej studenta określonych projektów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe metody i zasady stosowane przy projektowaniu reprezentacji
graficznych i symbolicznych systemów, procesów i przepływów

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę fizyczną i techniczną do opisu systemów,
procesów i przepływów oraz tworzenia reprezentacji graficznych i symbolicznych ich
modeli.
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P_U02

Student potrafi zbudować reprezentację graficzną (i symboliczną) prostego systemu,
procesu lub przepływu wykorzystując do tego odpowiednie narzędzia

K_U12
K_U13
K_U22

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. Ogólna charakterystyka projektowania graficznego.

P_W01

W2

Pojęcie systemu, procesu i przepływów

P_W01

W3

Sposoby reprezentacji systemów, procesów i przepływów.

P_W01

W4

Model: jego cechy i sposoby reprezentacji

P_W01

W5

Reprezentacje graficzne i symboliczne modeli

P_W01

W6

Projektowanie grafiki a projektowanie graficzne

P_W01

W7

Podstawowe pojęcia i zasady projektowania graficznego.

P_W01, P_U01

W8

Sposoby i metody projektowania graficznego. Elementy projektu graficznego.
Stosowana symbolika.

P_W01, P_U01

W9

Struktura i funkcjonalności programów wykorzystywanych w projektowaniu
graficznym

W10

W11

Znaczenie barwy w projektowaniu reprezentacji graficznej

P_W01
P_U01, P_U02
P_W01
P_U01, P_U02
P_W01

Wykład podsumowujący.

P_U01, P_U02

Lp.

laboratorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P_K01

L2

Wykorzystanie specjalizowanych programów do projektowania graficznego (MS Visio,
AutoCAD). Projekty: plan mieszkania, plan miejscowości, mapa wybranego obszaru,
schemat blokowy wybranego algorytmu, mapa witryny internetowej, schemat prostego
układu elektrycznego, rysunek techniczny prostego elementu mechanicznego.

L3

L4

P_W01
P_U01
P_K01

Wykorzystanie wybranych edytorów grafiki (Corel Draw lub Ilustrator, Photoshop) do
wykonania projektów graficznych. Projekty: plan miejscowości, mapa cyfrowa
wybranego obszaru, schemat blokowy wybranego algorytmu, mapa witryny
internetowej, schemat prostego układu elektrycznego

P_W01

Pokaz możliwości budowy modeli geometrycznych 3D przy pomocy edytora grafiki
3D.

P_U02
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VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie ustne wszystkich tematów uwzględniające ocenę laboratorium.

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Zna podstawowe
zasady stosowane przy
projektowaniu
reprezentacji
graficznych systemów

Zna podstawowe
metody i zasady
stosowane przy
projektowaniu
reprezentacji
graficznych i
symbolicznych
systemów, procesów i
przepływów

Zna metody i zasady
stosowane przy
projektowania
reprezentacji
graficznych i
symbolicznych
systemów, procesów i
przepływów

Potrafi wykorzystać
nabytą wiedzę
fizyczną i techniczną
do opisu systemów,
procesów i
przepływów

Potrafi wykorzystać
nabytą wiedzę
fizyczną i techniczną
do opisu systemów,
procesów i
przepływów oraz
tworzenia
reprezentacji
graficznych ich modeli

Potrafi wykorzystać
nabytą wiedzę
fizyczną i techniczną
do opisu systemów,
procesów i
przepływów oraz
tworzenia reprezentacji
graficznych i
symbolicznych ich
modeli.

P_U02

Nie potrafi zbudować
reprezentacji graficznej (lub
symbolicznej) prostego
systemu, procesu lub
przepływu

Potrafi zbudować
reprezentację
graficzną prostego
systemu, procesu lub
przepływu

Potrafi zbudować
reprezentację
graficzną i
symboliczną prostego
systemu, procesu lub
przepływu

Potrafi zbudować
reprezentację graficzną
i symboliczną prostego
systemu, procesu lub
przepływu
wykorzystując do tego
odpowiednie narzędzia

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Efekty
kształcenia

P_W01

P_U01

Nie zna podstawowych metod i
zasad stosowanych przy
projektowaniu reprezentacji
graficznych i symbolicznych
systemów, procesów i
przepływów

Nie potrafi wykorzystać
nabytej wiedzy fizycznej i
technicznej do opisu systemów,
procesów i przepływów lub
tworzenia reprezentacji
graficznych i symbolicznych
ich modeli.
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VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

45

30

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

44

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

36/1,5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

60/2,4

60/2,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Anderson S. i inni,: Grafika PC bez tajemnic. Wydawnictwo Intersoftland, Warszawa, 1995
Foley James D., van Dam Andries, Feiner Steven K., Hughes John F., Philips Richard L.: Wprowadzenie do grafiki
komputerowej, WNT, Warszawa, 2001

Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej. WNT 1990
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Angel E., Interactive Computer Graphics, Addison-Wesley, New York, 2005

Arnheim R.: Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Kraków, 2005

Bryła A., Grafika komputerowa 3ds Max, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa 2010

Shirley P., Fundamentals of Computer Graphics, sec. ed. A K Peters, 2005
Inne materiały dydaktyczne:



Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Grafika_komputerowa_i_wizualizacja
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WYKORZYSTANIE WZORCÓW W TECHNOLOGIACH INTERNETOWYCH
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi badaniami
naukowymi
2/3
dr inż. Zbigniew Filutowicz
Podstawy programowania, Interfejsy użytkownika

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

15

4

2

36

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w projektowaniu
witryn internetowych ze szczególnym uwzględnieniem wzorców – framework’ów w
technologiach internetowych

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student ma umiejętność instalacji aplikacji internetowych typu systemów zarządzania
treścią CMS-CMF

K_U12

P_U02

Student potrafi ocenić przydatność systemów zarządzania treścią CMS-CMF oraz
wybrać i zastosować odpowiednie oprogramowanie

K_U19
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P_U03

Student potrafi zaprojektować i wdrożyć do użycia system zarządzania treścią
używając właściwych metod, technik i narzędzi

K_U20

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość ważności i rozumie potrzeby wynikające z ograniczonej
wiedzy informatycznej przyszłych użytkowników systemów zarządzania treścią i
odporności systemu na działania nawet złośliwe i hackerskie

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Podstawowe pojęcia dotyczące Pojęcia dobrej praktyki inżynierskiej, paradygmatu.

P_W01

W2

Pojęcie wzorca projektowego i antywzorca.

P_W01

W3

Biblioteki oprogramowania, API interfejs programistyczny

P_W01

W4

Wzorce architektoniczne w informatyce

P_W01

W5

Pojęcie Framework, Kreatory aplikacji desktopowych i webowych, Inżynieria
oprogramowania a szablony, wielokrotne użycie kodu

P_W01

W6

Systemy zarządzania treścią CMS, zastosowania, przykłady, popularność

P_W01

W7

CMF, Content Management Framework - aplikacja będąca CMS, platforma
programistyczna, która pozwala tworzyć dowolnego rodzaju dedykowane rozwiązania
internetowe

P_W01

W8

Wykorzystanie kaskadowych stylów CSS do renderowania HTML’a i XML’a

P_W01

W9

Przykładowe Web Application Framework

P_W01

W10

Przykładowe systemy CMF komercyjne i wolnodostępowe

P_W01

W11

Technologie programistyczne wykorzystywane w CMF.

P_W01

W12

Dynamiczny HTML po stronie przeglądarki webowej – programowanie w języku
imperatywnym.

P_W01

W13

Web 2.0, chmura obliczeniowa, Web Services, architektura OOP, COP, SOA

P_W01

W14

Znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i konieczność ich uwzględnienia. Pozatechniczne aspekty
i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje

P_W01
P_K01

W15

Wykład podsumowujący. Dalszy rozwój technologii CMS/CMF

P_W01

Lp.

laboratorium:

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia
zajęć.

L2

Praca projektowa zespołowa polegająca na zaprojektowaniu aplikacji webowej
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P_W01
L3

Implementacja projektu aplikacji w wybranych technologiach

P_U01, P_U02
P_U03, P_K01
P_W01

L4

Testowanie umiejętności instalacji oprogramowania CMS i jego administrowaniem.

P_U01, P_U02
P_U03, P_K01
P_W01

L5

Testowanie umiejętności z zakresu możliwości rozwoju aplikacji CMF - CMS

P_U01, P_U02
P_U03, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustny sprawdzian zaliczający z wiedzy

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji, zadanie zespołowe

L

P_U02

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji, zadanie zespołowe

L

P_U03

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji, zadanie zespołowe

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

P_W01

nie zna podstawowych metod,
technik i narzędzi stosowanych
w projektowaniu witryn
internetowych ze szczególnym
uwzględnieniem wzorców –
framework’ów w
technologiach internetowych,

w minimalnym
zakresie zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane w
projektowaniu witryn
internetowych ze
szczególnym
uwzględnieniem
wzorców –
framework’ów w
technologiach
internetowych

z drobnymi
zastrzeżeniami zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane w
projektowaniu witryn
internetowych ze
szczególnym
uwzględnieniem
wzorców –
framework’ów w
technologiach
internetowych

zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane w
projektowaniu witryn
internetowych ze
szczególnym
uwzględnieniem
wzorców –
framework’ów w
technologiach
internetowych

P_U01

nie ma umiejętność instalacji
aplikacji internetowych typu
systemów zarządzania treścią
CMS-CMF

w minimalnym
zakresie ma
umiejętność instalacji
aplikacji

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
umiejętność instalacji
aplikacji

ma umiejętność
instalacji aplikacji
internetowych typu
systemów zarządzania

Efekty
kształcenia
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treścią CMS-CMF

internetowych typu
systemów zarządzania
treścią CMS-CMF

internetowych typu
systemów zarządzania
treścią CMS-CMF

nie potrafi ocenić przydatności
systemów zarządzania treścią
CMS-CMF oraz wybrać i
zastosować odpowiednie
oprogramowanie

w minimalnym
zakresie potrafi ocenić
przydatność systemów
zarządzania treścią
CMS-CMF oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie
oprogramowanie

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
ocenić przydatność
systemów zarządzania
treścią CMS-CMF
oraz wybrać i
zastosować
odpowiednie
oprogramowanie

potrafi ocenić
przydatność systemów
zarządzania treścią
CMS-CMF oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie
oprogramowanie

P_U03

nie potrafi zaprojektować i
wdrożyć do użycia system
zarządzania treścią używając
właściwych metod, technik i
narzędzi

w minimalnym
zakresie potrafi
zaprojektować i
wdrożyć do użycia
system zarządzania
treścią używając
właściwych metod,
technik i narzędzi

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
zaprojektować i
wdrożyć do użycia
system zarządzania
treścią używając
właściwych metod,
technik i narzędzi

potrafi zaprojektować i
wdrożyć do użycia
system zarządzania
treścią używając
właściwych metod,
technik i narzędzi

P_K01

nie ma świadomości ważności i
nie rozumie potrzeb
wynikających z ograniczonej
wiedzy informatycznej
przyszłych użytkowników
systemów zarządzania treścią i
odporności systemu na
działania nawet złośliwe i
hackerskie.

P_U02

ma świadomość ważności i rozumie potrzeby wynikające z ograniczonej
wiedzy informatycznej przyszłych użytkowników systemów zarządzania
treścią i odporności systemu na działania nawet złośliwe i hackerskie

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

44

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5

26/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

15/0,6

10/0,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do

100/4

100/4

ECTS
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prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

W. Howil, CMS praktyczne projekty, Helion 2007

Shuen A., Web 2.0 Przewodnik po strategiach, Helion 2009

Derr M., Symes T., Joomla Tworzenie stron WWW, Helion2009
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Bud E. Smith, Michael McCallister, WordPress od podszewki, Helion 2011

Brzózka P., Moodle dla nauczycieli i trenerów, Helion 2011

Sosna Ł., Joomla darmowy system CMS, Nakom 2006..
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały dydaktyczne udostępniane w WWW przez firmy i uczelnie wyższe z różnych krajów np.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_framewor
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ELEMENTY PROGRAMOWANIA W JĘZYKACH SKRYPTOWYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
podstawowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi badaniami
naukowymi
2/3
dr inż. Jan Makuch
podstawy programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

15

4

2

36

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna zasady projektowania i wykorzystania aplikacji skryptowych.

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wykorzystać aplikacje skryptowe w interfejsach użytkownika.

K_U12

P_U02

Student potrafi ocenić przydatność wybranych środowisk i narzędzi projektowania
skryptów

K_U19

P_U03

Student potrafi uruchomić skrypty i przetestować ich działanie

K_U20

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Student dostosowuje swoje działania do wymogów użytkownika

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

W1

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykład wprowadzający. Uzasadnienie potrzeby programowania
skryptowych. Krótki przegląd istniejących języków skryptowych.

w językach

P_W01

Języki skryptowe

W2

W3

W4

Historia języków skryptowych, stan obecny, rozpowszechnienie języków
skryptowych.
 Cykl życia oprogramowania – etapy i koszty z nimi związane.
 Klasyfikacja języków programowania, wspólne cechy języków skryptowych.
 Programy skryptowe a automatyzacja pracy administratora.
Techniki przetwarzania tekstu, podstawy
 Wyrażenia regularne. Regularyzacja danych tekstowych.
 Bash - język powłoki Unix - wprowadzenie.
 Użyteczne programy przetwarzające tekst (filtrowanie plików).
Język Bash







Przeznaczenie języka Bash.
Historia języka Bash.
Wiersz poleceń w systemach Linux. Polecenia wiersza poleceń.
Konstrukcje języka Bash: zmienne, wyrażenia arytmetyczne, funkcje, sprawdzanie
warunków, instrukcje warunkowe, instrukcje wyboru, instrukcje pętli, instrukcja
read.
Skrypty. Przekazywanie danych do skryptu.
Integracja z system operacyjnym.



Język AWK.

P_W01

P_W01

P_W01

Język PHP

W5








Przeznaczenie języka PHP.
Historia języka PHP.
Wykonywanie po stronie serwera.
Integracja w źródłach stron internetowych.
Struktury kontrolne, funkcje.
Optymalizacja.

P_W01

Język JavaScript
W6







Przeznaczenie języka JavaScript.
Historia języka JavaScript.
Integracja w stronach internetowych, wykonywanie po stronie klienta.
Struktury kontrolne, funkcje.
Model DOM (Document Object Model). JSON (JavaScript Object Notation).
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Język Perl

W7

W8








Przeznaczenie języka Perl.
Historia języka Perl.
Główne cechy.
Interpreter.
Dynamiczne typy.
Struktury kontrolne. Funkcje. Operacje wejścia/wyjścia. Wyrażenia regularne.



CPAN (Comprehensive Perl Archive Network).

Wykład podsumowujący.

P_W01

P_W01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

laboratorium:

P_W01, P_W01

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Zapoznanie studentów z systemami linuksowymi. Podstawowe polecenia wiersza
poleceń. Przetwarzanie potokowe. Skrypty. Praca z terminalem.
Przetwarzanie potokowe danych tekstowych. Modułowość programów systemu UNIX.
Przykłady łączenia programów celem filtrowania danych. Współpraca poleceń cat,
grep, egrep, cut, tr, awk, itp. Program gnuplot. Skrypty filtrujące dane tekstowe.

P_W01
P_U01, P_U02

Powtarzalne procesy i ich automatyzacja. Wstęp do programowania z użyciem
skryptów. Prosta wizualizacja danych. Skrypty do przetwarzania danych.

P_U01, P_U02

L2

L3

P_U01 , P_U02
P_U03, P_K01

P_U03, P_K01
P_W01
P_U03, P_K01

L4

L5

L6

L7

Bash: studenci rozwiązują kilka zadań programistycznych (w formie skryptów
realizujących określone procesy). Pierwsze dwa zadania według krótkiej instrukcji,
pozostałe samodzielnie.

P_U01, P_U02
P_U03, P_K01
P_W01

PHP: studenci rozwiązują kilka zadań programistycznych (w formie skryptów
włączonych w plik w języku HTML). Pierwsze dwa zadania według krótkiej
instrukcji, pozostałe samodzielnie.

P_U01, P_U02
P_U03, P_K01

JavaScript: studenci rozwiązują kilka zadań programistycznych (w formie skryptów
włączonych w plik w języku HTML). Pierwsze dwa zadania według krótkiej
instrukcji, pozostałe samodzielnie.
Perl: studenci rozwiązują kilka zadań programistycznych. Pierwsze dwa zadania
według krótkiej instrukcji, pozostałe samodzielnie.

P_W01

P_W01
P_U01, P_U02
P_U03, P_K01
P_W01
P_U01, P_U02
P_U03, P_K01
P_W01

L5

Zaliczenie laboratorium.

P_U01, P_U02
P_U03, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Ustny/pisemny sprawdzian zaliczający z wiedzy
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Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U02

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U03

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U04

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_U01

P_U02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

nie zna zasad wykorzystania
aplikacji skryptowych

zna zasady
wykorzystania
aplikacji skryptowych

zna zasady
projektowania i
wykorzystania
aplikacji skryptowych

zna zasady
projektowania i
wykorzystania
aplikacji skryptowych
oraz potrafi uzasadnić
ich wprowadzenie

nie potrafi wykorzystać
aplikacji skryptowych w
interfejsach użytkownika

potrafi wykorzystać
aplikacje skryptowe w
interfejsach
użytkownika wzorując
się na
przedstawionych
wzorcach

potrafi wykorzystać
aplikacje skryptowe w
interfejsach
użytkownika wzorując
się na samodzielnie
pozyskanych
wzorcach

potrafi wykorzystać
aplikacje skryptowe w
interfejsach
użytkownika

nie potrafi ocenić przydatności
wybranych środowisk i
narzędzi projektowania
skryptów

potrafi w stopniu
wystarczającym
ocenić przydatności
wybranych środowisk
i narzędzi
projektowania
skryptów

potrafi w stopniu
dobrym ocenić
przydatności
wybranych środowisk
i narzędzi
projektowania
skryptów

doskonale potrafi
ocenić przydatności
wybranych środowisk i
narzędzi projektowania
skryptów

potrafi uruchomić
skrypty

potrafi uruchomić
skrypty i z pomocą
przetestować ich
działanie

potrafi uruchomić
skrypty i przetestować
ich działanie

P_U03

nie potrafi uruchomić skryptów

P_K01

nie dostosowuje swoch działań
do wymogów użytkownika

dostosowuje swoje działania do wymogów użytkownika

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia

ECTS

stacjonarne
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Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

44

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5

26/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

15/0,6

10/0,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





C. Newham, B. Rosenblatt, Bash – wprowadzenie, Helion, 2006.
D. Sklar. PHP 5 – Wprowadzenie. O'Reilly 2006.
Sh. Powers. JavasScript – Wprowadzenie. O'Reilly 2007.
L. Wall, T. Christansen, J. Orwant. Perl – Programowanie. O'Reilly 2001.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Sarath Lakshman, Skrypty powłoki systemu Linux. Receptury, Helion.
Friedl J.E.F., "Wyrażenia regularne", Helion, Gliwice 2001.R., Matlab – Obliczenia numeryczne i ich zastosowanie,
Wydawnictwo Nakom, Warszawa 1997, ISBN 83-85060-85-5

Inne materiały dydaktyczne:



Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
http://www.zgapa.pl/zgapedia/J%C4%99zyki_skryptowe-758

241

Kierunkowe przedmioty fakultatywne

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
podstawowy /fakultatywny / powiązany z prowadzonymi badaniami
naukowymi
3/6
dr inż. Konrad Grzanek, dr inż. Zbigniew Filutowicz
Algorytmy i złożoność, Języki i paradygmaty oprogramowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

15

15

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

15

4

2
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III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium / projekt

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania jako
dziedziny wiedzy informatyki oraz zna problemy związane z tą dziedziną wiedzy.

K_W05

P_W02

Student ma wiedzę na temat produkcji i cyklu życia oprogramowania

K_W06

P_W03

Student zna podstawowe diagramy stosowane w modelowaniu, specyfikacji potrzeb
oraz projektowaniu systemów informatycznych

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do opisu i analizy procesów biznesowych,
tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki
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P_U02

Student wykorzystuje wiedzę do optymalizacji modeli w postaci diagramów

K_U07

P_U03

Student ma umiejętność formułowania modeli i ich implementacji stosując wybrane
środowisko graficzne

K_U08

P_U04

Student potrafi stworzyć model obiektowy nieskomplikowanego systemu
informatycznego w sposób pozwalający na jego późniejsze modyfikacje

K_U09

P_U05

Student potrafi ocenić na podstawowym poziomie przydatność metod i narzędzi do
implementacji diagramów wykorzystywanych do modelownia systemów
informatycznych

K_U19

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość ważności i rozumie potrzeby stosowania diagramów do
dokumentowania budowy i funkcjonalności systemów informatycznych oraz do
komunikacji ze zleceniodawcą i użytkownikami.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

W1

Wykład:

Wykład wprowadzający. Ogólna charakterystyka zagadnień związanych z inżynierią
oprogramowania, koszty oprogramowania

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03

W2

W3

Inżynieria oprogramowania a kompetencje inżynierów, kształcenie wyższe oraz
produkcja oprogramowania. Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Etyka i
profesjonalna praktyka w inżynierii oprogramowania w wydaniu amerykańskim
Analiza i projektowanie procesów biznesowych oraz analiza i projektowanie systemów
teleinformatycznych. Diagramy BPMN 2.0

P_W01
P_W02
P_W03
P_W01
P_W02
P_W03
P_W01

W4

Diagramy UML. Diagram przypadków użycia: relacje i modelowanie

P_W02
P_W03

W5

Diagramy aktywności: wprowadzenie Diagramy aktywności: modelowanie wybranych
przykładów procesów obliczeniowych i biznesowych

P_W01
P_W02
P_W03

W6

Diagramy sekwencji: wprowadzenie, modelowanie zależności czasowych. Diagramy
klas: modelowanie

P_W01
P_W02
P_W03

W7

Projektowanie i implementacja oprogramowania. Testowanie, pielęgnacji i cyklu życia
oprogramowania

P_W01
P_W02
P_W03
P_W01

W8

Relacja IS-A na diagramach klas, realizacja w modelu relacyjnym

P_W02
P_W03
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W9

P_W01

Związki referencyjne na diagramach klas, asocjacja i kompozycja Diagramy
komponentów i inne diagramy UML

P_W02
P_W03

W10

W11

Inne dziedziny działalności inżynierskiej i ich odniesienia do inżynierii
oprogramowania. Amerykańskie standardy inżynierii oprogramowania. Swebok IEEE
Computer Society

P_W01

Pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej
działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane
decyzje. Wypalenie zawodowe informatyków.

P_W01

P_W02
P_W03

P_W02
P_W03
P_W01

W12

Metodyki prowadzenia projektów informatycznych

P_W02
P_W03
P_W01

W13

Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi

P_W02
P_W03

W14

Problemy i porażki inżynierii oprogramowania. Zapobieganie nieprawidłowościom
inżynierii oprogramowania. Pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierainformatyka, w tym wpływ tej działalności na środowisko i związaną z tym
odpowiedzialność za podejmowane decyzje

P_W01
P_W02
P_W03
P_K01
P_W01

W15

Podsumowanie wykładu, dalszy rozwój inżynierii oprogramowania

P_W02
P_W03
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

laboratorium / projekt

P/L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P/L2

Wybór przedsięwzięcia biznesowego oraz zakresu jego automatyzacji w postaci
systemu informatycznego. Opracowywanie modeli UML w postaci diagramów
przypadków użycia, diagramów aktywności i sekwencji

P/L3

Zespołowa analiza i modyfikacja zaproponowanych modeli systemów informatycznych

P/L4

Opracowywanie diagramów klas oraz modelu relacyjnego danych

P/L5

Zespołowa analiza wykonanych modeli oraz projektowanie ich implementacji

P_U01- P_U05
P_K01
P_U01- P_U05
P_K01
P_U01- P_U05
P_K01
P_U01- P_U05
P_K01
P_U01- P_U05
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji
Wiedza:
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Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK
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P_W01

Końcowy egzamin w postaci ustnej

W

P_W02

Końcowy egzamin w postaci ustnej

W

P_W03

Końcowy egzamin w postaci ustnej

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

P/L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

P/L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

P/L

P_U04

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

P/L

P_U05

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

P/L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

PL

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

P_W01

nie ma uporządkowanej wiedzy
w zakresie inżynierii
oprogramowania jako
dziedziny wiedzy informatyki
oraz nie zna problemów
związanych z tą dziedziną
wiedzy.

w minimalnym
zakresie ma
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
inżynierii
oprogramowania jako
dziedziny wiedzy
informatyki oraz zna
problemy związane z
tą dziedziną wiedzy.

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
inżynierii
oprogramowania jako
dziedziny wiedzy
informatyki oraz zna
problemy związane z
tą dziedziną wiedzy.

ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie
inżynierii
oprogramowania jako
dziedziny wiedzy
informatyki oraz zna
problemy związane z
tą dziedziną wiedzy.

P_W02

nie ma wiedzy na temat
produkcji i cyklu życia
oprogramowania

w minimalnym
zakresie ma wiedzę na
temat produkcji i
cyklu życia
oprogramowania

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
wiedzę na temat
produkcji i cyklu życia
oprogramowania

ma wiedzę na temat
produkcji i cyklu życia
oprogramowania

nie zna podstawowych
diagramów stosowanych w
modelowaniu, specyfikacji
potrzeb oraz projektowaniu
systemów informatycznych

w minimalnym
zakresie zna
podstawowe diagramy
stosowane w
modelowaniu,
specyfikacji potrzeb
oraz projektowaniu
systemów
informatycznych

z drobnymi
zastrzeżeniami zna
podstawowe diagramy
stosowane w
modelowaniu,
specyfikacji potrzeb
oraz projektowaniu
systemów
informatycznych

zna podstawowe
diagramy stosowane w
modelowaniu,
specyfikacji potrzeb
oraz projektowaniu
systemów
informatycznych

Efekty
kształcenia

P_W03
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nie potrafi wykorzystać nabytą
wiedzę do opisu i analizy
procesów biznesowych,
tworzenia modeli, zapisu
algorytmów oraz innych
działań w obszarze
informatyki.

w minimalnym
zakresie potrafi
wykorzystać nabytą
wiedzę do opisu i
analizy procesów
biznesowych,
tworzenia modeli,
zapisu algorytmów
oraz innych działań w
obszarze informatyki.

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
wykorzystać nabytą
wiedzę do opisu i
analizy procesów
biznesowych,
tworzenia modeli,
zapisu algorytmów
oraz innych działań w
obszarze informatyki

potrafi wykorzystać
nabytą wiedzę do
opisu i analizy
procesów
biznesowych,
tworzenia modeli,
zapisu algorytmów
oraz innych działań w
obszarze informatyki

nie umie wykorzystywać
wiedzy do optymalizacji
modeli w postaci diagramów

w minimalnym
zakresie wykorzystuje
wiedzę do
optymalizacji modeli
w postaci diagramów

z drobnymi
zastrzeżeniami
wykorzystuje wiedzę
do optymalizacji
modeli w postaci
diagramów

wykorzystuje wiedzę
do optymalizacji
modeli w postaci
diagramów

nie ma umiejętności
formułowania modeli i ich
implementacji stosując
wybrane środowisko graficzne

w minimalnym
zakresie ma
umiejętność
formułowania modeli i
ich implementacji
stosując wybrane
środowisko graficzne

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
umiejętność
formułowania modeli i
ich implementacji
stosując wybrane
środowisko graficzne

ma umiejętność
formułowania modeli i
ich implementacji
stosując wybrane
środowisko graficzne

P_U04

nie potrafi stworzyć modelu
obiektowego
nieskomplikowanego systemu
informatycznego w sposób
pozwalający na jego późniejsze
modyfikacje

w minimalnym
zakresie potrafi
stworzyć model
obiektowy
nieskomplikowanego
systemu
informatycznego w
sposób pozwalający na
jego późniejsze
modyfikacje

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
stworzyć model
obiektowy
nieskomplikowanego
systemu
informatycznego w
sposób pozwalający na
jego późniejsze
modyfikacje

potrafi stworzyć model
obiektowy
nieskomplikowanego
systemu
informatycznego w
sposób pozwalający na
jego późniejsze
modyfikacje.

P_U05

nie potrafi ocenić na
podstawowym poziomie
przydatności metod i narzędzi
do implementacji diagramów
wykorzystywanych do
modelownia systemów
informatycznych

w minimalnym
zakresie potrafi ocenić
przydatność metod i
narzędzi do
implementacji
diagramów
wykorzystywanych do
modelownia systemów
informatycznych

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
ocenić przydatność
metod i narzędzi do
implementacji
diagramów
wykorzystywanych do
modelownia systemów
informatycznych

potrafi ocenić na
podstawowym
poziomie przydatność
metod i narzędzi do
implementacji
diagramów
wykorzystywanych do
modelownia systemów
informatycznych

P_K01

nie ma świadomości ważności i
nie rozumie potrzeby
stosowania diagramów do
dokumentowania budowy i
funkcjonalności systemów
informatycznych oraz do
komunikacji ze zleceniodawcą
i użytkownikami.

P_U01

P_U02

P_U03

ma świadomość ważności i rozumie potrzeby stosowania diagramów do
dokumentowania budowy i funkcjonalności systemów informatycznych
oraz do komunikacji ze zleceniodawcą i użytkownikami.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
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Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

35

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

15

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

28

51

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

41/1,7

30/1,2

25/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

60/3

60/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu



Sommerville Ian, Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003
Booch, Grady, The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley Publishing Company, ISBN: 978-0-32126797-9

Swebok IEEE, https://www.computer.org/web/swebok
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, David West , Head First Object-Oriented Analysis and Design. Edycja polska
(Rusz głową!), 2008

Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman, Struktura i interpretacja programów komputerowych,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
Inne materiały dydaktyczne:


Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice http://www.acm.org/about/se-code
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I. GENERAL BASIC INFORMATION ABOUT THE SUBJECT (MODULE)

IMPLEMENTATION OF SOFTWARE SYSTEMS
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Organizational Unit of the Degree Program:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Computer Science, 1st degree

Degree Program Name, Level:

PAN-ACADEMIC

Educational Profile:
All specialties

Name of the Specialty:
Type of the Educational Module:

Basic / Related to scientific research
3/6

Year of studies / Semester:
Coordinator:

Konrad Grzanek, PhD

Entry requirements (resulting from the ordering
of courses):

Algorithms and Algorithmic Complexity, Programming Principles,
Analysis and Modeling of Software Systems

II. FORMS OF TEACHING AND NUMBER OF HOURS
Lectures

Exercises

Parlors

Labs

Workshop

Project

Seminar

konsultac
je

Examination /
Assessment

Summary

Stationary

15

15

15

4

2

51

Nonstationary

10

10

15

4

2

41

III. METHODS OF REALIZATION OF DIDACTIC ACTIVITIES
Forms of Teaching

Didactic Methods

Lecture

The lecture is conducted using a method that supports multimedia presentations.

Lab / Project

Computer lab
IV. LEARNING OBJECTIVES CONCERNED

WITH REFERENCE TO LEARNING OUTCOMES FOR THE FIELD OF STUDY AND AREAS
No.

Description of the learning outcomes

Reference to the
objectives

Knowledge:
P_W01

The student has an orderly, theoretically based knowledge of algorithms and their
complexity, languages and programming paradigms, and IT system security.

K_W05

P_W02

The student has knowledge about the design and implementation of software by objectoriented methods; has basic knowledge about testing, maintenance and software life
cycle.

K_W06

P_W03

The student knows the basic methods, techniques and tools used in solving
uncomplicated IT tasks in the field of analysis, design and construction of IT systems,
operating systems, computer networks

K_W07

Skills:
P_U01

Student is able to use the acquired mathematical, physical and technical knowledge to
describe and simulate processes, create models, implement algorithms and perform
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other activities in the field of computer science.
P_U02

The student uses mathematical, physical and technical knowledge to optimize software
solutions; is able to use appropriate analytical methods and computational experiments
to formulate and solve IT tasks.

K_U07

P_U03

Student has the ability to formulate algorithms and their implementation using at least
one of the commonly used programming environments; is able to assess the
computational complexity of algorithms, optimize them, find weaknesses and errors
and develop a test plan.

K_U08

P_U04

Student will be able to create an object model and program implementation of an
uncomplicated IT system in a way allowing for its subsequent modification.

K_U09

P_U05

Student is able to assess (at a basic level) the suitability of routine IT methods and tools
and to select and apply appropriate methods and tools to typical IT problems.

K_U19

Social Competences:
P_K01

The student is aware of the importance and understands non-technical aspects and
effects of the activity of an IT engineer, including the impact of this activity on the
environment and the related responsibility for decisions taken.

K_K02

V. THE CONTENT OF TRAINING
No.

Lecture:

Reference to the
learning outcomes
P_W01

W1

IT project management - basic concepts. Standard and custom-made systems.

P_W02
P_W03
P_W01

W2

Role of the consulting company and the ordering party.

P_W02
P_W03
P_W01

W3

Project schedule management, milestones, implementation schemes.

P_W02
P_W03
P_W01

W4

Classical and agile methodologies.

P_W02
P_W03
P_W01

W5

Implementation-supporting software tools.

P_W02
P_W03
P_W01

W6

PRINCE methodology.

P_W02
P_W03
P_W01

W7

Formal scheduling methods: PERT, CPM.

P_W02
P_W03
P_W01

W8

Cost management.

P_W02
P_W03
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P_W01
W9

Quality management.

P_W02
P_W03
P_W01

W10

Communication management in teams.

P_W02
P_W03
P_W01

W11

Types of contracts.

P_W02
P_W03
P_W01

W12

Risk management, crisis management.

P_W02
P_W03
P_W01

W13

Project life cycle.

P_W02
P_W03
P_W01

W14

P_W02

Software versioning.

P_W03
P_K01
P_W01

W15

Problems of legacy software, evolution of IT systems.

P_W02
P_W03

No.

lab / project

Reference to the
learning outcomes
P_U01- P_U05

P/L1

Project selection.

P/L2

Determining the contract, the aim of the project.

P/L 3

Feasibility study.

P/L 4

Strategic objectives of the organisation.

P/L 5

Division of the project into stages.

P/L 6

Defining requirements.

P/L 7

Organization of tests.

P/L 8

Creation of a schedule (MS Project).

P/L 9

Risk identification.

P_K01
P_U01- P_U05
P_K01
P_U01- P_U05
P_K01
P_U01- P_U05
P_K01
P_U01- P_U05
P_K01
P_W01
P_W02, P_W03
P_W01
P_W02, P_W03
P_W01
P_W02, P_W03
P_W01
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P_W02, P_W03
P/L 10

P_W01

Closing the project, analysis of experiences.

P_W02, P_W03

VI. METHODS FOR VERIFYING LEARNING OUTCOMES
Learning
outcome

Form of classes in which LO is
verified

Verification Method
Knowledge:

P_W03

Final Written Exam, Project Evaluation

Lecture, Lab, Project

P_W04

Final Written Exam, Project Evaluation

Lecture, Lab, Project

P_W05

Final Written Exam, Project Evaluation

Lecture, Lab, Project

P_W07

Final Written Exam, Project Evaluation

Lecture, Lab, Project

Skills:
P_U09

Project preparation, evaluation of laboratory activities

Lab

P_U13

Project preparation, evaluation of laboratory activities

Lab

P_U15

Project preparation, evaluation of laboratory activities

Lab

P_U16

Project preparation, evaluation of laboratory activities

Lab

InzP_U02

Project preparation, evaluation of laboratory activities

Lab

InzP_U05

Project preparation, evaluation of laboratory activities

Lab

InzP_U07

Project preparation, evaluation of laboratory activities

Lab

Social Competences:
P_K02

Evaluation of activities during classes

Lab

P_K04

Evaluation of activities during classes

Lab

InzP_K01

Evaluation of activities during classes

Lab

VII. CRITERIA FOR ASSESSING THE LEARNING OUTCOMES ACHIEVED
Learning
Outcomes

P_W01

Negative

Grades 3,0-3,5

Grades 4,0-4,5

Grade

Student:

Student:

Student:

Student:

Does not have an orderly,
theoretically based knowledge
of algorithms and their
complexity, operating systems,
network technologies,
languages and programming
paradigms, human-computer
communication, artificial
intelligence, databases,
software engineering and
security of information
systems.

Has a basic,
theoretically based
knowledge of
algorithms and their
complexity, operating
systems, network
technologies,
languages and
programming
paradigms, humancomputer
communication,
artificial intelligence,
databases, software
engineering and IT
systems security.

Has an orderly,
theoretically based
knowledge of
algorithms and their
complexity, operating
systems, network
technologies,
languages and
programming
paradigms, humancomputer
communication,
artificial intelligence,
databases, software
engineering and IT
system security.

Has a very well
structured, theoretically
based knowledge of
algorithms and their
complexity, operating
systems, network
technologies, languages
and programming
paradigms, humancomputer communication,
artificial intelligence,
databases, software
engineering and IT
system security.
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Has no knowledge of design
and implementation of
software with object-oriented
methods; has basic knowledge
of testing, maintenance and
software life cycle.

Has elementary
knowledge of design
and implementation of
software with objectoriented methods; has
basic knowledge of
testing, maintenance
and software life cycle.

Has knowledge of
design and
implementation of
software with objectoriented methods; has
basic knowledge of
testing, maintenance
and software life cycle.

Has a very deep
knowledge of design and
implementation of
software with objectoriented methods; has
basic knowledge of
testing, maintenance and
software life cycle.

Does not know the basic
methods, techniques and tools
used in solving uncomplicated
IT tasks in the scope of
analysis, design and
construction of IT systems,
operating systems, computer
networks.
and distributed systems,
graphics and multimedia
systems, artificial intelligence,
databases, software
engineering and security of
information systems.

Knows the basic
methods, techniques
and tools used in
solving uncomplicated
IT tasks in the scope of
analysis, design and
construction of IT
systems, operating
systems, computer
networks.
and distributed
systems, graphics and
multimedia systems,
artificial intelligence,
databases, software
engineering and
security of information
systems.

Knows quite good the
basic methods,
techniques and tools
used in solving
uncomplicated IT tasks
in the scope of
analysis, design and
construction of IT
systems, operating
systems, computer
networks.
and distributed
systems, graphics and
multimedia systems,
artificial intelligence,
databases, software
engineering and
security of information
systems.

Knows very well the
basic methods,
techniques and tools used
in solving uncomplicated
IT tasks in the scope of
analysis, design and
construction of IT
systems, operating
systems, computer
networks.
and distributed systems,
graphics and multimedia
systems, artificial
intelligence, databases,
software engineering and
security of information
systems.

Is unable to use the acquired
mathematical, physical and
technical knowledge to
describe and simulate
processes, create models,
implement algorithms and
perform other activities in the
field of computer science.

Is partially able to use
the acquired
mathematical, physical
and technical
knowledge to describe
and simulate
processes, create
models, implement
algorithms and
perform other
activities in the field of
computer science.

Is able to use the
acquired mathematical,
physical and technical
knowledge to describe
and simulate
processes, create
models, implement
algorithms and
perform other
activities in the field of
computer science.

Is perfectly able to use
the acquired
mathematical, physical
and technical knowledge
to describe and simulate
processes, create models,
implement algorithms
and perform other
activities in the field of
computer science.

P_U02

Is not able to formulate
algorithms and their
implementation using at least
one of the commonly used
programming environments; is
not able to assess the
computational complexity of
algorithms, optimize them,
find weaknesses and errors in
them and develop a test plan.

Is partially able to
formulate algorithms
and their
implementation using
at least one of the
commonly used
programming
environments; is not
able to assess the
computational
complexity of
algorithms, optimize
them, find weaknesses
and errors in them and
develop a test plan.

Is able to formulate
algorithms and their
implementation using
at least one of the
commonly used
programming
environments; is not
able to assess the
computational
complexity of
algorithms, optimize
them, find weaknesses
and errors in them and
develop a test plan.

Is able in a very large
extent to formulate
algorithms and their
implementation using at
least one of the
commonly used
programming
environments; is not able
to assess the
computational
complexity of algorithms,
optimize them, find
weaknesses and errors in
them and develop a test
plan.

P_U03

Is not able to create an objectoriented model and program

Is partially able to
create an object-

Is able to create a
good object-oriented

Is able to create a close to
perfect object-oriented

P_W02

P_W03

P_U01
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implementation of even an
uncomplicated IT system in a
way allowing for its
subsequent modifications.

P_U04

P_U05

P_K01

oriented model and
program
implementation of
even an uncomplicated
IT system in a way
allowing for its
subsequent
modifications.

model and program
implementation of
even an uncomplicated
IT system in a way
allowing for its
subsequent
modifications.

model and program
implementation of even
an uncomplicated IT
system in a way allowing
for its subsequent
modifications.

Is not able to assess even at the
basic level the usefulness of
routine methods and IT tools
and select and apply
appropriate methods and tools
to typical IT problems.

Is able (at an
elementary level) to
assess even at the basic
level the usefulness of
routine methods and IT
tools and select and
apply appropriate
methods and tools to
typical IT problems.

Is able to assess even
at the basic level the
usefulness of routine
methods and IT tools
and select and apply
appropriate methods
and tools to typical IT
problems.

Is fully able to assess
even at the basic level the
usefulness of routine
methods and IT tools and
select and apply
appropriate methods and
tools to typical IT
problems.

Is not able to assess even at the
basic level the usefulness of
routine methods and IT tools
and select and apply
appropriate methods and tools
to typical IT problems.

Is able (at an
elementary level) to
assess even at the basic
level the usefulness of
routine methods and IT
tools and select and
apply appropriate
methods and tools to
typical IT problems.

Is able to assess even
at the basic level the
usefulness of routine
methods and IT tools
and select and apply
appropriate methods
and tools to typical IT
problems.

Is fully able to assess
even at the basic level the
usefulness of routine
methods and IT tools and
select and apply
appropriate methods and
tools to typical IT
problems.

Is not aware of the importance
and does not understand nontechnical aspects and effects of
the activity of an IT engineer,
including the impact of this
activity on the environment
and the related responsibility
for decisions taken.

Is partially aware of
the importance and
does not understand
non-technical aspects
and effects of the
activity of an IT
engineer, including the
impact of this activity
on the environment
and the related
responsibility for
decisions taken.

Is aware of the
importance and does
not understand nontechnical aspects and
effects of the activity
of an IT engineer,
including the impact of
this activity on the
environment and the
related responsibility
for decisions taken.

Is fully aware of the
importance and does not
understand non-technical
aspects and effects of the
activity of an IT engineer,
including the impact of
this activity on the
environment and the
related responsibility for
decisions taken.

VIII. STUDENT'S WORKLOAD - HOURS AND BALANCE OF ECTS POINTS
Student’s Workload
Type of
Stationary Mode

Non-stationary
Mode

Participation in didactic hours (lectures, parlors, project, lab, workshops,
seminars) – SUM of hours from point II.

45

35

Examination / Assessment

2

2

Participation in consultations

4

4

Project / essay

15

10

Individual preparation for classes

28

51

ECTS Activity

253

Kierunkowe przedmioty fakultatywne

6

6

Summary student’s workload (25h = 1 ECTS) SUM of hours/ECTS

100/4

100/4

Student’s workload in a direct contact with the teacher

51/2

41/1,7

30/1,2

25/1

Student's workload within the framework of classes related to practical
professional preparation

60/3

60/3

Student's workload during the classes related to the preparation for conducting
the scientific research

100/4

100/4

Preparation for didactic hours

Student’s workload during practical classes

IX. BIBLIOGRAPHY ON THE SUBJECT AND OTHER TEACHING MATERIALS
Basic bibliography:



Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012
Extended bibliography:


Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Red. J Werewka. AGH, Kraków 2012.

Schwaber K.: Sprawne zarządzanie projektami. APN Promise, Warszawa 2005.
Other teaching materials:
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Pozostałe przedmioty realizowane na kierunku

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA KIERUNKU
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SEMINARIUM DYPLOMOWE I PROJEKT DYPLOMOWY
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

wszystkie
kierunkowy / specjalnościowy / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym / powiązany z prowadzonymi badaniami
naukowymi
3/6, 4/7
Dr hab. inż. Andrzej Cader,
Wszystkie dotychczasowe przedmioty kierunkowe i specjalnościowe

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

10

30

60

10

10

120

Studia
niestacjonarne

10

30

40

10

10

100

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Seminarium
Projekt

Metody dydaktyczne
Seminarium wspomagane prezentacjami multimedialnymi.
Projekt realizowany przez dwa semestry, zaplanowany, zaakceptowany i nadzorowany
przez promotora.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu kierunkowego

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać
wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

K_U01

P_U02

Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy
inżynierskiej oraz potrafi w sposób przejrzysty, wykorzystując nomenklaturę fachową,
zaprezentować swoją pracę dyplomową oraz wykonany projekt lub wyniki
przeprowadzonych badań.

K_U02

255

Pozostałe przedmioty realizowane na kierunku

P_U03

Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji projektu dyplomowego i
pracy dyplomowej.

K_U03

P_U04

Student potrafi dobrać materiały źródłowe do przeglądowej, wstępnej części pracy i
poprawnie zacytować je w pracy oraz potrafi korzystać z naukowych baz danych,

K_U04

P_U05

Student potrafi przygotować krótką pracę monograficzną bądź dokumentację
techniczną projektu inżynierskiego,

K_U18

P_U06

Student potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i
zastosować odpowiednie metody i narzędzia do wykonania pracy i projektu
dyplomowego.

K_U19

Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę
pracy dyplomowej oraz potrafi określić cel i założenia do planowanych badań,
stworzyć harmonogram działań.

K_U21

P_U08

Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich.

K_U22

P_U09

Student stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa pracy obowiązujące w branży IT.

K_U23

P_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie i uwzględnia wpływ swojego projektu i pracy na otoczenie.

K_K02

P_K02

Student zachowuje się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowe oraz
chętnie uwzględnia uwagi promotora i innych zleceniodawców.

K_K03

P_K03

Student potrafi pracować pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać
wyznaczonych przez niego terminów oraz bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność
za całokształt swojej pracy i projektu.

K_K04

P_K04

Student potrafi docenić wartość swojej pracy i projektu oraz chce i umie go promować
w środowisku zawodowym i społecznym.

K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

S1

Seminarium:

Układ treściowy i zasady przygotowania publikacji naukowej.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia
P_U03, P_U04
P_K02, P_K03
P_U02

S2

Analiza poszczególnych zamierzeń studentów.

P_U07, P_U08
P_U09, P_K01
P_K02, P_K03

S3

Kwerenda literatury do wybranego tematu pracy.

P_U01, P_U04
P_K01, P_K03
P_U02

S4

Określenie roboczej wersji planu pracy.

P_U06, P_U08
P_K02, P_K03

S5

Omówienie poszczególnych elementów pracy.

S6

Daty i chronologia działań oraz możliwe do wykorzystania materiały pomocnicze.
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P_U04, P_K01
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P_K02, P_K03
S7

Przypisy oraz opis bibliograficzny wydawnictw zwartych i artykułów.

S8

Ilustracje, karta tytułowa.

P_U02, P_U08
P_K02, P_K03
P_U02, P_U08
P_K02, P_K03
P_U02

S9

P_U03, P_U04

Język oraz wymogi edytorskie.

P_U05, P_K01
P_K02, P_K03

S10

Materiał statystyczny, jego analiza i sposób prezentacji.

S11

Wstęp jako istotny element pracy.

P_U02, P_U08
P_K02, P_K03
P_U02, P_U08
P_K02, P_K03
P_U04 ,P_U06

S12

Metody i narzędzia badań poszczególnych seminarzystów.

P_U07, P_K02
P_K03, P_K04

S13

P_U01, P_U04

Kwerenda bieżąca nowości wydawniczych.

P_K01, P_K03
P_U02
P_U03, P_U04

S14

Informacje o postępie badań (wywiadach, ankietyzacji, itp.).

P_U05, P_U07
P_U08, P_K01
P_K02, P_K04

S15

Dyskusja nad treścią prezentowanych kolejnych rozdziałów prac dyplomowych
poszczególnych studentów.

Lp.

Projekt:

P_U02, P_U05
P_K01, P_K04
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia
P_U02, P_U06

P1

Określenie założeń projektu dla każdego uczestnika seminarium indywidualnie.

P_U07, P_K01
P_K02, P_K03
P_U02, P_U06

P2

Określenie zakresu prac projektowych.

P_U07, P_K01
P_K02, P_K03
P_U04

P3

Dobór metodyki badań lub narzędzi wykonawczych projektu.

P_U06, P_K02
P_K03, P_K04
P_U04

P4

Określenie harmonogramu prac dla każdego uczestnika seminarium indywidualnie.

P_U06 , P_K02
P_K03 ,P_K04

P5

Prezentacja i analiza częściowych wyników prac – modyfikacje harmonogramów i
założeń projektów.
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P_K01 - P_K04
P_U03, P_U04
P_U05, P_U06
P6

Prezentacja i analiza końcowego efektu projektu.

P_U07, P_U09
P_K01, P_K02
P_K03, P_K04

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Umiejętności:

P_U01 –
P_U09

Egzamin dyplomowy.
Projekt, prezentacja, wypowiedź ustna, udział w dyskusji, obserwacja

S,L

Kompetencje społeczne:
P_K01 P_K05

Egzamin dyplomowy.
Projekt, prezentacja, wypowiedź ustna, udział w dyskusji, obserwacja

S, L, P

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_U01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

nie potrafi pozyskiwać
informacji z literatury,
baz danych i innych
źródeł.

potrafi pozyskiwać
informacje z literatury,
baz danych i innych
źródeł.

potrafi pozyskiwać
informacje z literatury,
baz danych i innych
źródeł; integrować
uzyskane informacje,
dokonywać ich
interpretacji.

potrafi pozyskiwać
informacje z literatury,
baz danych i innych
źródeł; potrafi integrować
uzyskane informacje,
dokonywać ich
interpretacji, a także
wyciągać wnioski oraz
formułować i uzasadniać
opinie.

P_U02

nie ma wiedzę w
problematyce, której
dotyczy temat pracy
inżynierskiej oraz nie
potrafi zaprezentować
swojej pracy dyplomowej
oraz wykonanego
projektu.

ma wiedzę w
problematyce, której
dotyczy temat pracy
inżynierskiej oraz potrafi
w sposób przejrzysty,
zaprezentować swoją
pracę dyplomową

ma wiedzę w
problematyce, której
dotyczy temat pracy
inżynierskiej oraz potrafi
w sposób przejrzysty,
zaprezentować swoją
pracę dyplomową oraz
wykonany projekt.

ma rozszerzoną wiedzę w
problematyce, której
dotyczy temat pracy
inżynierskiej oraz potrafi
w sposób przejrzysty,
wykorzystując
nomenklaturę fachową,
zaprezentować swoją
pracę dyplomową oraz
wykonany projekt lub
wyniki
przeprowadzonych badań.

P_U03

nie potrafi opracować
dokumentację dotyczącej
realizacji projektu
dyplomowego lub pracy
dyplomowej.

potrafi opracować
dokumentację dotyczącą
pracy dyplomowej.

potrafi opracować
dokumentację dotyczącą
realizacji projektu
dyplomowego i pracy
dyplomowej.

potrafi opracować
dokumentację dotyczącą
realizacji i wdrożenia
projektu dyplomowego i
pracy dyplomowej.

P_U04

nie potrafi dobrać

potrafi dobrać materiały

potrafi dobrać materiały

potrafi dobrać materiały
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materiałów źródłowych
do pracy.

źródłowe do pracy.

źródłowe do
przeglądowej, wstępnej
części pracy i poprawnie
zacytować je w pracy.

źródłowe do
przeglądowej, wstępnej
części pracy i poprawnie
zacytować je w pracy
oraz potrafi korzystać z
naukowych baz danych,

P_U05

nie potrafi przygotować
dokumentacji technicznej
projektu inżynierskiego,

potrafi przygotować
uproszczoną
dokumentację techniczną
projektu inżynierskiego,

potrafi przygotować
dokumentację techniczną
projektu inżynierskiego,

potrafi przygotować
krótką pracę
monograficzną bądź
dokumentację techniczną
projektu inżynierskiego,

P_U06

nie potrafi ocenić
przydatności metod i
narzędzi
informatycznych do
wykonania pracy i
projektu dyplomowego.

potrafi ocenić
przydatność metod i
narzędzi
informatycznych do
wykonania pracy i
projektu dyplomowego.

potrafi ocenić przydatność
metod i narzędzi
informatycznych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody do
wykonania pracy i
projektu dyplomowego.

potrafi ocenić
przydatność metod i
narzędzi informatycznych
oraz wybrać i zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do wykonania
pracy i projektu
dyplomowego.

P_U07

nie potrafi sprecyzować
swoje zainteresowania i
kierując się tym wybrać
tematykę pracy
dyplomowej.

potrafi sprecyzować
swoje zainteresowania i
kierując się tym wybrać
tematykę pracy
dyplomowej.

potrafi sprecyzować
swoje zainteresowania i
kierując się tym wybrać
tematykę pracy
dyplomowej oraz potrafi
określić cel i założenia do
planowanych badań.

potrafi sprecyzować
swoje zainteresowania i
kierując się tym wybrać
tematykę pracy
dyplomowej oraz potrafi
określić cel i założenia do
planowanych badań,
stworzyć harmonogram
działań

P_U08

nie ma świadomość
konsekwencji naruszenia
praw autorskich osób
trzecich.

ma świadomość
konsekwencji naruszenia
praw autorskich osób
trzecich.

ma świadomość
konsekwencji naruszenia
praw autorskich osób
trzecich.

ma świadomość
konsekwencji naruszenia
praw autorskich osób
trzecich.

P_U09

nie stosuje zasad higieny
i bezpieczeństwa pracy
obowiązujących w
branży IT

stosuje zasady higieny i
bezpieczeństwa pracy
obowiązujące w branży
IT

stosuje zasady higieny i
bezpieczeństwa pracy
obowiązujące w branży IT

stosuje zasady higieny i
bezpieczeństwa pracy
obowiązujące w branży
IT

P_K01

nie rozumie wpływu
swojego projektu i pracy
na otoczenie

rozumie wpływ swojego
projektu i pracy na
otoczenie

rozumie i uwzględnia
wpływ swojego projektu i
pracy na otoczenie

rozumie i uwzględnia
wpływ swojego projektu i
pracy na otoczenie

P_K02

nie zachowuje się w
sposób profesjonalny,
przestrzega zasad etyki
zawodowe.

zachowuje się w sposób
profesjonalny,
przestrzega zasad etyki
zawodowe.

zachowuje się w sposób
profesjonalny, przestrzega
zasad etyki zawodowe
oraz chętnie uwzględnia
uwagi promotora.

zachowuje się w sposób
profesjonalny, przestrzega
zasad etyki zawodowe
oraz chętnie uwzględnia
uwagi promotora i innych
zleceniodawców.

potrafi dotrzymywać
ustalonych terminów.

potrafi pracować pod
kierunkiem
doświadczonego opiekuna
i dotrzymywać
wyznaczonych przez
niego terminów.

potrafi pracować pod
kierunkiem
doświadczonego
opiekuna i dotrzymywać
wyznaczonych przez
niego terminów oraz
bierze na siebie całkowitą

P_K03

nie potrafi dotrzymywać
ustalonych terminów.
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odpowiedzialność za
całokształt swojej pracy i
projektu.

P_K04

nie potrafi docenić
wartość swojej pracy i
projektu.

potrafi docenić wartość
swojej pracy i projektu.

potrafi docenić wartość
swojej pracy i projektu
oraz chce go promować w
środowisku zawodowym i
społecznym.

potrafi docenić wartość
swojej pracy i projektu
oraz chce i umie go
promować w środowisku
zawodowym i
społecznym.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

100

80

Egzamin/zaliczenie

10

10

Udział w konsultacjach

10

10

Projekt / esej

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

135

155

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

300/12

300/12

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

120/4,9

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

100/4

80/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

250/10

250/10

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

300/12

300/12

ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, LexisNexis, Warszawa 2003.

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydaw. Poznańskie, Poznań 2005.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:







Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 1999.
Pieter J., Kryteria ocen i recenzje prac naukowych, PWN, Warszawa 1978.
Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1985.
Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1997.
Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydawnictwo Żak Warszawa 1995.
Zbroińska B., Piszę pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta, Wydawnictwo AŚ im. Jana
Kochanowskiego, Kielce 2005.
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały dostarczane bezpośrednio studentom i umieszczane na platformie konsultacjeowej
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAKTYKI
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

INFORMATYKA, I stopień
OGÓLNO-AKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym / powiązany z
prowadzonymi badaniami naukowymi
4/7
dr inż. Józef Paszkowski
BHP i ergonomia – znajomość podstawowych pojęć i zasad pracy zgodnej z
wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomicznego kształtowania
środowiska pracy.

Wymagania wstępne (wynikające z
następstwa przedmiotów):

Problemy społeczne i zawodowe informatyki.
Programowanie – podstawowe umiejętności.
Przedmioty specjalizacyjne - według programu studiów.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Praktyki

Suma godzin

Studia
stacjona
rne

150

150

Studia
niestacjo
narne

150

150

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Praktyka

Metody dydaktyczne
Uczestniczenie w pracy zakładu w zakresie zgodnym z kierunkiem studiów – z
wykonywaniem obowiązków i zadań pracowników (częściowym lub całkowitym)

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma wiedzę dotyczącą sposobu realizacji zadań z dziedziny IT, projektów lub
procesów informatycznych i stosowanym w przedsiębiorstwie technologiom IT.

K_W05

P_W02

Student ma podstawową wiedzę z przepisów BHP, regulaminów pracowniczych i
procedur wybranego przedsiębiorstwa

K_W08
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K_W10
Umiejętności:
P_U01

Student realizuje zadania w projekcie lub procesie informatycznym z
wykorzystaniem wybranej (obowiązującej w przedsiębiorstwie – miejscu odbywania
praktyki) metody i technologii.

K_U02
K_U08 - K_U15 i K_U18 K_U22
K_U23

P_U02

Student potrafi samodzielnie organizować stanowisko pracy, planować pracę własną
w ramach wykonywanych zadań, zgodnie z wymaganą metodyką udokumentować
wykonywane prace i je zaprezentować w zespole i/lub przedstawić przełożonemu.

K_U18
K_U19
K_U03
K_U23

P_U03

Student potrafi rozpoznawać własne kompetencje i możliwości na rynku pracy

K_U23

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość potrzeby ciągłego dostosowywania swojej wiedzy do
zmieniających się potrzeb informacyjnych organizacji gospodarczych

K_K01

P_K02

Student potrafi docenić rolę i znaczenie rozwiązań i technologii informatycznych w
organizacjach gospodarczych,

K_KO2

P_K03

Student współdziała w zespole i/lub z przedstawicielem klienta i ma świadomość roli
społecznej absolwenta informatyki

K_K03
K_K04
K_K05
K_K06
V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

ZAJĘCIA RAMOWE PRAKTYK:

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

Z1

Zapoznanie się z obowiązującymi w zakładzie, (w którym odbywają się praktyki)
przepisami BHP i przepisami przeciw pożarowymi.

P_W02

Z2

Zapoznanie się z organizacją przedsiębiorstwa, strukturami, regulaminami i
procedurami..

P_W02

Z3

Zapoznanie się z dokumentacją produktów (wyrobów lub usług), ustalaniem kosztów
i ich rozliczaniem oraz sposobem przyjmowania zleceń.

P_W02

Z4

Zapoznanie się z działem produkcyjnym, tj. wykonywaniem prac technologicznych i
logistycznych takich jak: projektowanie elementów i urządzeń (kreślenie, użycie
oprogramowania typu CAD, narzędzi gromadzenia i dystrybucji dokumentacji
technicznej) obróbka maszynowa i używane maszyny i urządzenia,

P_W02

Z5

Zapoznanie się z działem logistyki i użytkowanym w dziale oprogramowaniem:
transport wewnętrzny i zewnętrzny, gospodarka magazynowa, utrzymania ruchu.

P_W02

Z6

Zapoznanie się z działem zaopatrzenia i użytkowanym w dziale oprogramowaniem.

P_W01
P_W02
P_W01
Z7

Zapoznanie się z działem sprzedaży i użytkowanym w dziale oprogramowaniem.

Z8

Zapoznanie się z działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL) i użytkowanym w
dziale oprogramowaniem.
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Z9

Zapoznanie się z działem IT i organizacją przetwarzania danych.

P_W01, P_W02

Z10

Zapoznanie się z działem administracyjnym i użytkowanym w dziale
oprogramowaniem.

P_W01, P_W02

Z11

Przyjęcie zadań pracownika na wybranym (wybranych) stanowisku (-ach), z
wykonywaniem obowiązków i wykonywaniem zadań pracowniczych zgodnie z
potrzebami przedsiębiorstwa, możliwościami i kompetencjami praktykanta zgodnie z
tematem praktyk i kierunkiem specjalizacji studenta – praktykanta.

P_W02

Lp.

PRACE NA RZECZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia
P_U01 - P_U03

Z12

Prace projektowe systemów informatycznych.

P_K01
P_K02, P_K03

Z13

Z14

Z15

Z16

Z17

Z18

Z19

Z20

Z21

Z22

P_U01

Prace z zakresu programowania aplikacji.

P_U03, P_K03

Prace z zakresu implementacji i wdrożenia aplikacji webowych / witryn
internetowych

P_U01
P_U03, P_K03
P_U01, P_U02

Prace serwisowe sprzętu IT.

P_U03, P_K03
P_U01, P_U02

Prace projektowe sieci komputerowych.

P_U03, P_K03
P_U01

Prace z zakresu instalacji i konfiguracji sieci komputerowych

P_U02, P_K03
P_U02

Prace z zakresu administracji sieci komputerowych.

P_U03, P_K03
P_U02

Prace z zakresu administracji systemów informatycznych

P_U03, P_K03
P_U02

Prace z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

P_U03, P_K03
P_U02

Przygotowanie lub prowadzenie szkoleń z dziedziny IT

P_U03, P_K03
P_U02

Inne prace z zakresu IT

P_U03, P_K03
VI. METODY ZERYFIKACJI EFEKTÓZ KSZTAŁCENIA

Efekty
kształce
nia

Forma zajęć, W ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ocena wykonanych prac - opinia pracodawcy

Praktyka

P_W02

Ocena wykonanych prac - opinia pracodawcy

Praktyka
Umiejętności:
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P_U01

Ocena wykonanych prac - opinia pracodawcy

Praktyka

P_U02

Ocena wykonanych prac - opinia pracodawcy

Praktyka

P_U03

Ocena wykonanych prac - opinia pracodawcy

Praktyka

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja, ocena wykonanych prac - opinia pracodawcy

Praktyka

P_K02

Obserwacja, ocena wykonanych prac - opinia pracodawcy

Praktyka

P_K03

Obserwacja, ocena wykonanych prac - opinia pracodawcy

Praktyka

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓZ KSZTAŁCENIA
Efekty
kształce
nia

P_W01

P_W02

P_U01

P_U02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Nie posiada wiedzy
dotyczącej sposobu realizacji
zadań z dziedziny IT,
projektów lub procesów
informatycznych i
stosowanych w
przedsiębiorstwie technologii
IT

Posiada na
podstawowym
poziomie wiedzę
dotyczącą sposobu
realizacji zadań z
dziedziny IT,
projektów lub
procesów
informatycznych i
stosowanych w
przedsiębiorstwie
technologii IT

Posiada na dobrym
poziomie wiedzę
dotyczącą sposobu
realizacji zadań z
dziedziny IT,
projektów lub
procesów
informatycznych i
stosowanych w
przedsiębiorstwie
technologii IT.

Posiada na bardzo dobrym
poziomie wiedzę dotyczącą
sposobu realizacji zadań z
dziedziny IT, projektów lub
procesów informatycznych i
stosowanych w przedsiębiorstwie
technologii IT.

Nie posiada podstawowej
wiedzy z przepisów BHP,
regulaminów pracowniczych
i procedur wybranego
przedsiębiorstwa

Posiada na
podstawowym
poziomie podstawową
wiedzę z przepisów
BHP, regulaminów
pracowniczych i
procedur wybranego
przedsiębiorstwa

Posiada na dobrym
poziomie wiedzę z
przepisów BHP,
regulaminów
pracowniczych i
procedur wybranego
przedsiębiorstwa
technologiom IT

Posiada na bardzo dobrym
poziomie wiedzę z przepisów
BHP, regulaminów
pracowniczych i procedur
wybranego przedsiębiorstwa

Nie potrafi samodzielnie
realizować zadań w projekcie
lub w procesie
informatycznym z
wykorzystaniem wybranej
(obowiązującej w
przedsiębiorstwie – miejscu
odbywania praktyki) metod i
technologii.

Potrafi w stopniu
dostatecznym
realizować zadania w
projekcie lub w
procesie
informatycznym z
wykorzystaniem
wybranej
(obowiązującej w
przedsiębiorstwie –
miejscu odbywania
praktyki) metod i
technologii.

Potrafi w stopniu
dobrym samodzielnie
realizować zadania w
projekcie lub w
procesie
informatycznym z
wykorzystaniem
wybranej
(obowiązującej w
przedsiębiorstwie –
miejscu odbywania
praktyki) metod i
technologii.

Potrafi w stopniu bardzo dobrym
samodzielnie realizować zadania
w projekcie lub w procesie
informatycznym z
wykorzystaniem wybranej
(obowiązującej w
przedsiębiorstwie – miejscu
odbywania praktyki) metod i
technologii.

Nie potrafi organizować
stanowiska pracy, planować
pracy własnej w ramach
wykonywanych zadań,.

Potrafi w stopniu
dostatecznym
(minimalnym)
organizować

Potrafi w stopniu
dobrym organizować
stanowisko pracy,
planować pracę

Potrafi w stopniu bardzo dobrym
organizować stanowisko pracy,
planować pracę własną w ramach
wykonywanych zadań,. zgodnie z
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P_U03

P_K01

P_K02

P_K03

zgodnie z wymaganą
metodyką udokumentować
wykonywane prace i ich
zaprezentować w zespole
i/lub przedstawić
przełożonemu.

stanowisko pracy,
planować pracę
własną w ramach
wykonywanych
zadań,. zgodnie z
wymaganą metodyką
udokumentować
wykonywane prace i je
zaprezentować w
zespole i/lub
przedstawić
przełożonemu.

własną w ramach
wykonywanych
zadań,. zgodnie z
wymaganą metodyką
udokumentować
wykonywane prace i je
zaprezentować w
zespole i/lub
przedstawić
przełożonemu.

wymaganą metodyką
udokumentować wykonywane
prace i je zaprezentować w
zespole i/lub przedstawić
przełożonemu.

Nie potrafi rozpoznać
własnych kompetencji i
możliwości na rynku pracy

Potrafi w stopniu
dostatecznym
rozpoznawać własne
kompetencje i
możliwości na rynku
pracy

Potrafi w stopniu
dobrym rozpoznawać
własne kompetencje i
możliwości na rynku
pracy

Potrafi w stopniu bardzo dobrym
rozpoznawać własne
kompetencje i możliwości na
rynku pracy

Nie rozumie potrzeby
ciągłego dostosowywania
swojej wiedzy do
zmieniających się potrzeb
informacyjnych organizacji
gospodarczych.

Rozumie w stopniu
dostatecznym
potrzebę ciągłego
dostosowywania
swojej wiedzy do
zmieniających się
potrzeb
informacyjnych
organizacji
gospodarczych

Rozumie w stopniu
dobrym potrzebę
ciągłego
dostosowywania
swojej wiedzy do
zmieniających się
potrzeb
informacyjnych
organizacji
gospodarczych

Rozumie w stopniu bardzo
dobrym potrzebę ciągłego
dostosowywania swojej wiedzy
do zmieniających się potrzeb
informacyjnych organizacji
gospodarczych

Nie potrafi docenić roli i
znaczenia rozwiązań i
technologii informatycznych
w organizacjach
gospodarczych,

Potrafi w stopniu
dostatecznym docenić
rolę i znaczenie
rozwiązań i
technologii
informatycznych w
organizacjach
gospodarczych,

Potrafi w stopniu
dobrym docenić rolę i
znaczenie rozwiązań i
technologii
informatycznych w
organizacjach
gospodarczych,

Potrafi w stopniu bardzo dobrym
rdocenić rolę i znaczenie
rozwiązań i technologii
informatycznych w organizacjach
gospodarczych,

Nie potrafi współdziałać w
zespole i/lub z
przedstawicielem klienta i nie
ma świadomości roli
społecznej absolwenta
informatyki.

Potrafi w stopniu
dostatecznym
współdziałać w
zespole i/lub z
przedstawicielem
klienta i ma
świadomość roli
społecznej absolwenta
informatyki.

Potrafi w stopniu
dobrym współdziałać
w zespole i/lub z
przedstawicielem
klienta i ma
świadomość roli
społecznej absolwenta
informatyki.

Potrafi w stopniu bardzo dobrym
współdziałać w zespole i/lub z
przedstawicielem klienta i ma
świadomość roli społecznej
absolwenta informatyki.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA –WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktyZności

Studia
Studia niestacjonarne

ECTS

stacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
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projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II
Udział w konsultacjach
Projekt / esej
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

150 / 6

150 / 6

Obciążenie studenta w ramach zajęć Z bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

150/6

150/6

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

150 / 6

150 / 6

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

150 / 6

150 / 6

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce”, MIKOM, Warszawa, 2003

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Kisielnicki J., Systemy informacyjne biznesu.

Cieciura Marek, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press&IT, Warszawa 2006
Inne materiały dydaktyczne:



Materiały pomocnicze do wykładów przedmiotów specjalizacyjnych, np. Inżynierii oprogramowania ,
Materiały i prospekty organizacji, technologii i produkcji przedsiębiorstwa, w szczególności branży IT
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PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - SIECI I SYSTEMY
KOMPUTEROWE
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROJEKTOWANIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Sieci i systemy komputerowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
2/4
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP, MCP
Sieci komputerowe

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Projekt prowadzony w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01
P_W02

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy projektowaniu
wykonaniu okablowania strukturalnego

K_W07

Student ma wiedzę w zakresie: projektowania okablowania strukturalnego oraz

K_W07

o trendach rozwojowych okablowania
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P_W03

Student zna zasady projektowania sieci komputerowych, doboru urządzeń pasywnych i
aktywnych, Zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy projektowaniu sieci

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą projektu oprogramowania
strukturalnego oraz jego realizacji, umie przygotować i przedstawić tekst oraz
prezentację zawierający omówienie wyników realizacji projektu.

K_U03

P_U02

Student ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych przewodowych,
bezprzewodowych, lub mieszanych.

K_U10

P_U03

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych technologii (metod i narzędzi) sieci
komputerowych oraz wybrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia do
wykonywanych zadań.

K_U19

P_U04

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do administracji systemami i sieciami, budowy
elementów projektów

P_U05
P_U06

Student potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej .
Student potrafi dokonać analizy istniejących struktur okablowania i ocenić
zastosowane w nich rozwiązania

K_U10
K_U19
K_U10
K_U19

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu okablowania strukturalnego i jest przekonany o konieczności
ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach okablowania strukturalnego
różnorodność światopoglądową i kulturową zleceniodawców i stara się do ich
wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający

P_W01

W2

Rozwój systemów okablowania sieci komputerowych.

P_W01

W3

Kategoryzacja okablowania i pasywnych urządzeń sieciowych.

P_W01

W4

Przegląd dostępnych na rynku urządzeń służących do budowy systemów okablowania
strukturalnego.

P_W01

W5

Metody projektowania systemów strukturalnych.

P_W02

W6

Oprogramowanie wspierające prace projektowe. Metodologia wykonania
dokumentacji technicznej systemu okablowania strukturalnego na potrzeby
przykładowego budynku

P_W03

W7

Wykład podsumowujący

P_W01

Lp.

laboratorium:
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przedmiotowych
efektów
kształcenia
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L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

L2

Analiza wymagań zamawiającego, wprowadzenie do projektowania okablowania.
Dokumentacja projektowa, kosztorys. Rysunek techniczny w projekcie okablowania
strukturalnego.

P_K01
P_W02, P_W03
P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_K02
P_W02, P_W03

L3

P_U01, P_U02

Określenie ilości i lokalizacji punktów abonenckich.

P_U03, P_U05
P_K02

Dobór urządzeń pasywnych:
L4






P_W02, P_W03

Szafy teleinformatyczne + wyposażenie
Okablowanie
Panele krosowe i gniazda
Podłoga techniczna

P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

L5

P_U01, P_U02

Kosztorys projektu, dokumentacja projektowa

P_U03, P_U06
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Obrona projektu

W

P_W02

Zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

P_W03

Obrona projektu

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
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Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_W03

P_U01

P_U02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Nie zna podstawowch metody,
techniki i narzędzia stosowane
przy projektowaniu wykonaniu
okablowania strukturalnego

W dostatecznym
zakresie zna:
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
projektowaniu
wykonaniu
okablowania
strukturalnego

Zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy projektowaniu
wykonaniu
okablowania
strukturalnego

Bardzo dobrze zna:
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
projektowaniu
wykonaniu
okablowania
strukturalnego

Ma wiedzę w zakresie:
projektowania
okablowania
strukturalnego

Ma wiedzę w zakresie:
projektowania
okablowania
strukturalnego oraz o
trendach rozwojowych
okablowania

Ma rozległą wiedzę w
zakresie:
projektowania
okablowania
strukturalnego oraz o
trendach rozwojowych
okablowania.

Zna zasady
projektowania sieci
komputerowych oraz
doboru urządzeń
pasywnych i
aktywnych

Zna zasady
projektowania sieci
komputerowych oraz
doboru urządzeń
pasywnych i
aktywnych, a także zna
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy projektowaniu
sieci

Nie ma wiedzy w zakresie:
projektowania okablowania
strukturalnego

Nie zna zasad projektowania
sieci komputerowych

Zna zasady
projektowania sieci
komputerowych

Nie potrafi opracować
dokumentacji dotycząeją
projektu oprogramowania
strukturalnego

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oprogramowania
strukturalnego.

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oprogramowania
strukturalnego oraz
jego realizacji.

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oprogramowania
strukturalnego oraz
jego realizacji, umie
przygotować i
przedstawić tekst oraz
prezentację
zawierający
omówienie wyników
realizacji projektu.

Nie ma umiejętności
projektowania prostych sieci
komputerowych

Posiada umiejętność
projektowania
prostych sieci
komputerowych
przewodowych

Posiada umiejętność
projektowania
prostych sieci
komputerowych
przewodowych oraz
bezprzewodowych.

Posiada umiejętność
projektowania
prostych sieci
komputerowych
przewodowych oraz
bezprzewodowych, a
także mieszanych
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Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii (metod i
narzędzi) sieci
komputerowych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do
wykonywanych zadań.

Nie potrafi ocenić przydatnocić
rutynowych technologii sieci
komputerowych

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologiisieci
komputerowych

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii sieci
komputerowych oraz
wybrać odpowiednie
metody i narzędzia do
wykonywanych zadań.

P_U04

Nie potrafić wykorzystać
podstawowe funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania sieciowego
do administracji systemami

Potrafić wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji
systemami

Potrafić wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji
systemami i sieciami

Potrafić wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji
systemami i sieciam
oraz budowy
elementów projektów

P_U05

Nie potrafi pełnić funkcji
administratora sieci
komputerowej

W ograniczonym
zakresie potrafi pełnić
funkcję administratora
sieci komputerowej

Potrafi pełnić funkcję
administratora sieci
komputerowej

Potrafi pełnić funkcję
administratora sieci
komputerowej w pełni
samodzielnie

Potrafi dokonać
analizy istniejących
struktur okablowania

Potrafi dokonać
analizy istniejących
struktur okablowania i
z pomocą ocenić
zastosowane w nich
rozwiązania

Potrafi dokonać
analizy istniejących
struktur okablowania i
ocenić zastosowane w
nich rozwiązania

P_U03

P_U06

Nie potrafi dokonać analizy
istniejących struktur
okablowania

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Stara się dostosować do wymogów zleceniodawców

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

44

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

36/1,5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Boczyński T., Janoś T., Kaczmrek S., (red.), Vademecum Teleinformatyka, IDG Poland, Warszawa 2002

Goetzen P. i In. „Projektowanie sieci komputerowych”, PUW, 2005

Oppenheimer P., Projektowanie sieci metodą Top-Down, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 .
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ADMINISTROWANIE SIECIAMI LINUX
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Systemy i sieci komputerowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
2/4
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP, MCP
Podstawy sieci komputerowych, podstawowa wiedza z zakresu
poruszania się po systemie Linux

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultacj
e

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

2

2

49

Studia
niestacjonarne

10

20

2

2

34

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna: strukturę i funkcjonalności systemu Linux.

K_W05, K_W07

P_W02

Student ma wiedzę w zakresie: instalacji i podstawowej obsługi (administracji) systemu
Linux

K_W05, K_W07

P_W03

Student zna podstawowe metody zarządzania, techniki i narzędzia wykorzystywane w
systemie Linux

K_W05, K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą projektu/laboratorium oraz jego
realizacji w systemie Linux oraz umie ją odpowiednio zaprezentować
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P_U02

Student dokonać analizy zainstalowanych modułów systemu Linux i ocenić
zastosowane w nich rozwiązania

K_U10

P_U03

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych technologii sieci komputerowych oraz
wybrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia do konfiguracji danej instalacji
systemu Linux.

K_U19

P_U04

Student potrafić wykorzystać funkcjonalności specjalizowanego oprogramowania
sieciowego do administracji systemami Linux oraz budowy elementów środowiska

K_U10

Student rozumie pozatechniczne uwarunkowań działalności administrator systemu
Linuxi i dostosowuje się do nich.

K_U10

P_U05
P_U06

Student zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy administrowaniu systemem
Linux i potrafi je wykorzystać

K_U19

K_U19
K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający

P_W01

W2

Architektura wybranych sieciowych systemów operacyjnych, usługi systemowe i
sieciowe.

P_W01

W3

Dobór sieciowego systemu operacyjnego (SSO) do platformy sprzętowej.

P_W01

W4

Instalacja SSO.

P_W01

W5

Planowanie i wdrażanie infrastruktury sieci na przykładzie sieci Microsoft i Linux.

P_W02

W6

Wybrane polecenia systemu Linux w praktyce administratora.

P_W03

W7

Zarządzanie kontami użytkowników. Systemy plików a bezpieczeństwo informacji.

P_W01

Lp.

L1

laboratorium:

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_K01
P_W02, P_W03

L2

Instalacja systemu serwerowego. Instalacja oprogramowania klienckiego.

P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_K02
P_W02, P_W03

L3

P_U01, P_U02

Utworzenie bazy użytkowników.

P_U03, P_U05
P_K02
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P_W02, P_W03
L4

Prawa dostępu do plików i katalogów. Tworzenie backup i odtwarzanie systemu z
backup.

P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

L5

P_U01, P_U02

Wybrane polecenia systemu Linux.

P_U03, P_U06
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie ustne

W

P_W02

Zaliczenie ustne oraz zaliczenie ćwiczeń laboratoriach

W, L

P_W03

Zaliczenie ustne oraz zaliczenie ćwiczeń laboratoriach

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Nie zna struktury i
funkcjonalności systemu Linux.

W dostatecznym zakresie
zna strukturę i
funkcjonalności systemu
Linux.

Zna strukturę
systemu Linux i
podstawowe
funkcjonalności
systemu Linux.

Bardzo dobrze zna
strukturę i
funkcjonalności
systemu Linux.

275

Przedmioty specjalnościowe - Sieci i systemy komputerowe

P_W02

Nie ma wiedzy w zakresie:
instalacji i podstawowej obsługi
(administracji) systemu Linux

W dostatecznym zakresie
ma wiedzę w zakresie:
instalacji i podstawowej
obsługi (administracji)
systemu Linux.

Ma wiedzę w
zakresie: instalacji i
podstawowej obsługi
(administracji)
systemu Linux.

Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
w zakresie: instalacji
i podstawowej
obsługi
(administracji)
systemu Linux.

P_W03

Nie zna podstawowch metod
zarządzania, technik i narzędzi
wykorzystywanych w systemie
Linux

Zna podstawowe metody
zarządzania
wykorzystywane w
systemie Linux

Zna podstawowe
metody zarządzania i
techniki
wykorzystywane w
systemie Linux

Zna podstawowe
metody zarządzania,
techniki i narzędzia
wykorzystywane w
systemie Linux

Potrafi opracować
uproszczoną
dokumentację dotyczącą
projektu/laboratorium w
systemie Linux

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą
projektu/laboratoriu
m oraz jego realizacji
w systemie Linux

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą
projektu/laboratorium
oraz jego realizacji w
systemie Linux oraz
umie ją odpowiednio
zaprezentować

Potrafi z pomocą
dokonać analizy
zainstalowanych
modułów systemu Linux

Potrafi samodzielnie
dokonać analizy
zainstalowanych
modułów systemu
Linux

Potrafi samodzielnie
dokonać analizy
zainstalowanych
modułów systemu
Linux i ocenić
zastosowane w nich
rozwiązania

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
konfiguracji danej
instalacji systemu
Linux.

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii sieci
komputerowych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody
i narzędzia do
konfiguracji danej
instalacji systemu
Linux.

Potrafi wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji
systemami Linux

Potrafi wykorzystać
zaawansowane
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji
systemami Linux
oraz budowy
elementów
środowiska

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

Nie potrafi opracować
dokumentacj dotyczącą
projektu/laboratorium w
systemie Linux

Nie potrafi dokonać analizy
zainstalowanych modułów
systemu Linux

Nie potrafi ocenić przydatność
rutynowych technologii sieci
komputerowych do
konfiguracji danej instalacji
systemu Linux..

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do
administracji systemami Linux

W ograniczonym
zakresie potrafi ocenić
przydatność rutynowych
technologii sieci do
konfiguracji danej
instalacji systemu Linux.

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji systemami
Linuź.
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P_U05

Nie rozumie pozatechniczne
uwarunkowań działalności
administrator systemu Linuxi

Rozumie część
pozatechnicznych
uwarunkowań
działalności administrator
systemu Linuxi

Rozumie
pozatechniczne
uwarunkowań
działalności
administrator
systemu Linuxi

P_U06

Nie zna metod, technik i
narzędzi stosowane przy
administrowaniu systemem
Linux

W ograniczonym
zakresie zna metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
administrowaniu
systemem Linux

Zna metody, techniki
i narzędzia
stosowane przy
administrowaniu
systemem

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Rozumie
pozatechniczne
uwarunkowań
działalności
administrator
systemu Linuxi i
dostosowuje się do
nich.
Zna metody, techniki
i narzędzia stosowane
przy administrowaniu
systemem Linux i
potrafi je
wykorzystać

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

Stara się dostosować do wymogów zleceniodawców

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

56

69

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

49/2

34/1,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Kapusta P., Skowrońska-Kapusta A., Goetzen P. Szelejak A. Krysiak K. Akademia Administracji Systemem Linux,
Wydawnictwo SWSPIZ, 2009, T1, T2 i T3 (biblioteka)
Hudson, A., Hudson P., Ubuntu LTS. Księga eksperta, Helion 2009.
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Inne materiały dydaktyczne:




Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
Strony dystrybucji Ubuntu: http://www.ubuntu.com/ http://www.ubuntu.pl/
Free Online Books http://www.linux.org/docs/online_books.html
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SIECI BEZPRZEWODOWE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Sieci i systemy komputerowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/5
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP, MCP
Podstawy sieci komputerowych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Semina
rium

konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie:
technologii bezprzewodowych.

K_W05, K_W07

P_W02

Student zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy badaniu sieci
bezprzewodowych (przepustowość, poziom zabezpieczeń)

K_W05, K_W07

P_W03

Student ma wiedzę o obecnym stanie oraz trendach rozwojowych bezprzewodowych
sieci komputerowych

K_W05, K_W07

Umiejętności:
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P_U01

Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą projektu oraz jego realizacji, umie
przygotować i przedstawić tekst oraz prezentację zawierający omówienie wyników
realizacji projektu.

K_U03

P_U02

Student potrafi zaprojektować sieci komputerowe bezprzewodowe lub mieszane

K_U10

P_U03

Student potrafi ocenić na podstawowym poziomie przydatność rutynowych technologii
sieci komputerowych oraz wybrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia do
projektowania sieci bezprzewodowych

K_U19

P_U04

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do administracji sieciami bezprzewodowymi

P_U05

Student potrafić pełnić funkcję administratora sieci bezprzewodowej

K_U10
K_U19
K_U10
K_U19

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. Metody modulacji cyfrowej.

P_W01

W2

Zjawiska fizyczne ograniczające wykorzystanie łączy bezprzewodowych.

P_W01

W3

Protokoły dostępu do łącza i mechanizmy zapobiegania kolizjom.

P_W01

W4

Bilans energetyczny łącza radiowego.

P_W01

W5

Standardy telefonii bezprzewodowej  NMT, GSM, UMTS, DECT6, i in.

P_W02

W6

Sieci WLAN: IEEE 802.11x, HiPeRLAN, sieci kratowe, IrDA, BlueTooth.

P_W03

W7

Kontrolery sieci bezprzewodowych

P_W01

Lp.

laboratorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P_K01

Pomiary przepustowości w sieciach WLAN wsttcp.zip
L2

Konfiguracja routera/AP bezprzewodowego
Konfiguracja połączenia bezprzewodowego w trybie Bridge

P_W02, P_W03
P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_K02
P_W02, P_W03

L3

Konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą kontrolera firmy Cisco

P_U01, P_U02
P_U03, P_U05
P_K02
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P_W02, P_W03
L4

P_U01, P_U02

Zabezpieczenie dostępu do sieci bezprzewodowej za pomocą serwera RADIUS

P_U03, P_U04
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

L5

P_U01, P_U02

Łamanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowych, analiza ruchu (WEP)

P_U03, P_U06
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie ustne

W

P_W02

Zaliczenie ustne, zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

P_W03

Zaliczenie ustne oraz zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Ma wiedzę w zakresie
technologii
bezprzewodowych

Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
w zakresie
technologii
bezprzewodowych

Bardzo dobrze zna
technologie
bezprzewodowe

Nie ma wiedzy w zakresie
technologii bezprzewodowych
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P_W02

P_W03

Nie ma wiedzy nt. metod,
technik i narzędzi stosowanych
do badaniu sieci
bezprzewodowych

Nie ma wiedzy o obecnym
stanie bezprzewodowych sieci
komputerowych

Ma wiedzę nt. metod,
technik i narzędzi
stosowanych do
badania sieci
bezprzewodowych

Ma szeroka wiedzę
nt. metod, technik i
narzędzi
stosowanych do
badania sieci
bezprzewodowych

Częściowo ma wiedzę o
obecnym stanie
bezprzewodowych sieci
komputerowych

Ma wiedzę o
obecnym stanie
bezprzewodowych
sieci komputerowych

Ma wiedzę o
obecnym stanie oraz
współczesnych
trendach
rozwojowych
bezprzewodowych
sieci komputerowych

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji,
umie przygotować i
przedstawić tekst
zawierający
omówienie wyników
realizacji projektu

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji,
umie przygotować i
przedstawić tekst
oraz prezentację
zawierającą
omówienie wyników
realizacji projektu

W dostatecznym zakresie
ma wiedzę nt. metod,
technik i narzędzi
stosowanych do adania
sieci bezprzewodowych

P_U01

Nie umie opracować
dokumentacji projektu

Potrafi opracować
uproszczoną
dokumentację dotyczącą
projektu oraz jego
realizacji

P_U02

Nie ma umiejętności
projektowania prostych sieci
bezprzewodowych

Potrafi w ograniczonym
zakresie zaprojektować
proste sieci komputerowe
bezprzewodowe

Potrafi
zaprojektować proste
sieci komputerowe
bezprzewodowe

Potrafi
zaprojektować sieci
komputerowe
bezprzewodowe lub
mieszane.

Nie potrafi ocenić na
podstawowym poziomie
przydatność rutynowych
technologii (metod i narzędzi)
sieci komputerowych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednich metod i narzędzi
do projektowania sieci
bezprzewodowych

Potrafi ocenić w
ograniczonym zakresie
ocenić przydatność
potrafi ocenić na
podstawowym poziomie
ocenić przydatność
rutynowych technologii
(metod i narzędzi) sieci
komputerowych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody i
narzędzia do
projektowania sieci
bezprzewodowych

Potrafi na
podstawowym
potrafi ocenić na
podstawowym
poziomie ocenić
przydatność
rutynowych
technologii (metod i
narzędzi) sieci
komputerowych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody
i narzędzia do
projektowania sieci
bezprzewodowych

Potrafi ocenić
przydatność potrafi
ocenić na
podstawowym
poziomie ocenić
przydatność
rutynowych
technologii (metod i
narzędzi) sieci
komputerowych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody
i narzędzia do
projektowania sieci
bezprzewodowych

Nie potrafi wykorzystać
podstawowe funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do
administracji sieciami
bezprzewodowymi

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji sieciami
bezprzewodowymi

Potrafi wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji
sieciami
bezprzewodowymi

Potrafi wykorzystać
zaawansowane
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
administracji
sieciami
bezprzewodowymi

P_U03

P_U04

282

Przedmioty specjalnościowe - Sieci i systemy komputerowe

W ograniczonym
zakresie potrafi pełnić
funkcję administratora
sieci bezprzewodowej

Potrafić potrafi
pełnić funkcję
administratora sieci
bezprzewodowej

Potrafi pełnić funkcję
zaawansowanego
administratora sieci
bezprzewodowej

P_U05

Nie potrafi pełnić funkcję
administratora sieci
bezprzewodowej

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Stara się dostosować do wymogów zleceniodawców

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Nowicki K., Woźniak J., Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, Office. Wyd. Politechniki Warszawskiej, 2002.

Boczyński T., (oprac.), Vademecum teleinformatyka praca zbiorowa, Wyd. „IDG Poland”, Warszawa 2002.

Hodyr K., Sieci bezprzewodowe, PUW, 2004.
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ANALIZA RUCHU SIECIOWEGO
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Systemy i sieci komputerowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/5
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP, MCP
Podstawy sieci komputerowych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

konsult
acje

Egzamin/z
aliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma wiedzę niezbędną do rozumienia charakteru ruchu sieciowego

K_W05, K_W07

P_W02

Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie: analizy
ruchu sieciowego

K_W05, K_W07

P_W03

Student aa wiedzę z zakresu wpływu parametrów konfiguracji sieci na ruch sieciowy

K_W05, K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student umie opracować dokumentację dotyczącą projektu/laboratorium oraz jego
realizacji, umie przygotować i przedstawić tekst oraz prezentację zawierający
omówienie wyników swoich prac.
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P_U02

Student potrafi dokonać krytycznej analizy wykorzystywanych systemów i ocenić
zastosowane w nich rozwiązania

K_U10

P_U03

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych technologii sieci komputerowych oraz
wybrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia do analizy ruchu sieciowego.

K_U19

P_U04

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do analizy ruchu sieciowego

P_U05

P_U06

Student potrafi dokonać krytycznej analizy wykorzystywanych technologii i ocenić
zastosowane w nich rozwiązania pod katem możliwości ich wykorzystania w procesie
kształtowania ruchu sieciowego
Student potrafi zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia do analizy ruchu
sieciowego

K_U10
K_U19
K_U10
K_U19

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający

P_W01

W2

Podstawowe definicje i terminologia inżynierii ruchu (pojęcie ruchu, natężenie ruchu,
definicja średniego natężenia obsługiwanego i oferowanego)

P_W01

W3

Strumienie zgłoszeń i obsługi a strumień Poissona

P_W01

W4

Podstawowe definicje i terminologia inżynierii ruchu (pojęcie ruchu, natężenie ruchu,
definicja średniego natężenia obsługiwanego i oferowanego)

P_W01

Strumienie zgłoszeń i obsługi a strumień Poissona
Charakterystyki podstawowych modeli ruchu i przykładowe aplikacje
W5

 M/M/n model Erlanga dla ruchu Real Time (VoIP, IPTV, …)

P_W02

 M/G/R PS dla ruchu TCP (Web browning)
W6,7

Mechanizmy kontroli w protokole TCP

P_W03

Definicje modeli VoIP, Web browning i FTP wg ETSI i MWIF
 czas między zgłoszeniami
W8,9

W10

W11

 wielkość zgłoszenia pakietowego


wielkość pakietów w zgłoszeniu



ilość pakietów w zgłoszeniu

P_W01

P_W01, P_W02

Mapowanie ruch do klas QoS (DiffServ)

P_W03

Podział ruchu na U-Plane, C-Plane i M-Plane
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Analiza ruchu w praktyce: model ruchu pojedynczej aplikacji, łącza Internetowego w
małej firmie, łącza ISP

P_W01, P_W02

W14

Przykładowe narzędzia do analizy ruchu DPI, ntop, wireshark, tcpdump

P_W01, P_W02

W15

Wykład podsumowujący.

P_W01, P_W02

W12,13

Lp.

L1

P_W03

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

laboratorium:

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P_K01
P_W02, P_W03

L2

P_U01, P_U02

Analiza ruchu dla aplikacji typu Real time (VoIP, Radio, IPTV, CounterStrike)

P_U03, P_U04
P_K02
P_W02, P_W03

L3

P_U01, P_U02

Analiza ruchu dla aplikacji typu streaming (YouTube, Spotify, onet.video…)

P_U03, P_U05
P_K02
P_W02, P_W03

L4

Analiza ruchu dla aplikacji typu FTP, Analiza ruchu dla aplikacji typu Web browsing

P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

L5

P_U01, P_U02

Analiza ruchu łącza internetowego ISP

P_U03, P_U06
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Egzamin ustny

W

P_W02

Egzamin ustny oraz zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

P_W03

Egzamin ustny oraz zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L
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Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

P_W01

Nie ma uporządkowanej i
podbudowanej teoretycznie
wiedzy w zakresie: ruchu
sieciowego

W dostatecznym zakresie
ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie: ruchu
sieciowego

Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
w zakresie: ruchu
sieciowego

Bardzo dobrze zna:
zagadnienia ruchu
sieciowego

P_W02

Nie ma wiedzy o obecnym
stanie oraz współczesnych
trendach rozwojowych ruchu
sieciowego

W dostatecznym zakresie
ma wiedzę o obecnym
stanie oraz
współczesnych trendach
ruchu sieciowego.

Ma wiedzę o
obecnym stanie oraz
współczesnych
trendach ruchu
sieciowego.

W rozszerzonym
zakresie ma wiedzę o
obecnym stanie oraz
współczesnych
trendach ruchu
sieciowego.

P_W03

Nie ma wiedzy z zakresu
wpływu parametrów
konfiguracji sieci na ruch
sieciowy

W dostatecznym zakresie
ma wiedzę z zakresu
wpływu parametrów
konfiguracji sieci na ruch
sieciowy

Ma wiedzę z zakresu
wpływu parametrów
konfiguracji sieci na
ruch sieciowy

W rozszerzonym
zakresie ma wiedzę z
zakresu wpływu
parametrów
konfiguracji sieci na
ruch sieciowy

Potrafi opracować
standardową
dokumentację
dotyczącą
projektu/laboratoriu
oraz jego realizacji

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą
projektu/laboratorium
oraz jego realizacji,
umie przygotować i
przedstawić tekst
oraz prezentację
zawierający
omówienie wyników
realizacji swoich prac

Potrafi dokonać
krytycznej analizy
wykorzystywanych
systemów

Potrafi dokonać
krytycznej analizy
wykorzystywanych
systemów i
elementów i ocenić
zastosowane w nich
rozwiązania pod
katem możliwości ich
wykorzystania
analizie ruchu
sieciowego

Efekty
kształcenia

P_U01

P_U02

Nie potrafi opracować
dokumentację dotyczącą
projektu/laboratorium oraz jego
realizacji

Nie potrafi dokonać krytycznej
analizy wykorzystywanych
systemów i ocenić zastosowane
w nich rozwiązania

Potrafi opracować
uproszczoną
dokumentację dotyczącą
projektu/laboratorium
oraz jego realizacji

Potrafi dokonać w
ograniczonym zakresie
dokonać krytycznej
analizy
wykorzystywanych
systemów
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P_U03

P_U04

Nie potrafi ocenić przydatności
rutynowych technologii sieci
komputerowych do analizy
ruchu sieciowego.

W ograniczonym
zakresie potrafi ocenić
przydatność rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
analizy ruchu
sieciowego.

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
analizy ruchu
sieciowego.

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii sieci
komputerowych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody
i narzędzia do analizy
ruchu sieciowego

Nie potrafi wykorzystać
podstawowch funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do
analizy ruchu sieciowego

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do analizy
ruchu sieciowego.

Potrafi wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
analizy ruchu
sieciowego.

Potrafi wykorzystać
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
analizy ruchu
sieciowego

Nie potrafi dokonać krytycznej
analizy wykorzystywanych
technologii

Potrafi z pomocą
dokonać krytycznej
analizy
wykorzystywanych
technologii

Potrafi samodzielnie
dokonać krytycznej
analizy
wykorzystywanych
technologii

Potrafi dokonać
krytycznej analizy
wykorzystywanych
technologii i ocenić
zastosowane w nich
rozwiązania pod
katem możliwości ich
wykorzystania w
procesie
kształtowania ruchu
sieciowego

P_U06

Nie potrafi zastosować
odpowiednich metody, techniki
i narzędzia do analizy ruchu
sieciowego

W ograniczonym
zakresie potrafi
zastosować odpowiednie
metody, techniki i
narzędzia do analizy
ruchu sieciowego

Na poziomie
podstawowym,
potrafi zastosować
odpowiednie metody,
techniki i narzędzia
do analizy ruchu
sieciowego

Potrafi zastosować
odpowiednie metody,
techniki i narzędzia
do analizy ruchu
sieciowego

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową
i kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

P_U05

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4
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Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Villy B. Iversen, Teletraffic Engineering and Network Planning, COM
Course 34340, Technical University of Denmark, September 2004
ITU-T, „ITU-T E.600: Terms and Definitions of Traffic Engineering,” ITU-T, 1988/2007.
ITU-T, "ITU-T E.800: Terms and Definistions Related to Quality of Service and Network Performance Including
Dependability," ITU-T, Geneva, 1993.

X. Li, Radio Access Network Dimensioning for 3G UMTS, Vieweg+Teubner Verlag, 2011.

M. G. A. W. P. Z. Maciej Stasiak, Modelling and Dimensioning of Mobile Wireless Networks: From GSM to LTE, A
John Wiley and Sons, 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WYMIAROWANIE W SIECIACH IP
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Systemy i sieci komputerowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/5
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP, MCP
Analiza ruchu sieciowego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

konsulta
cje

Praktyki

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy konfigurowaniu sieci z i bez
określonych wymagań QoS

K_W05, K_W07

P_W02

Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie
konfigurowania sieci IP

K_W05, K_W07

P_W03

Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o wpływie parametrów
konfiguracji sieci na wymiarowanie)

K_W05, K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi opracować dokumentację projektu sieci IP i jego realizacji oraz w
odpowiedni sposób ją zaprezentować
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P_U02

Student potrafi dokonać analizy wykorzystywanych metod i ocenić zastosowane w nich
rozwiązania pod katem możliwości ich wykorzystania przy wymiarowaniu sieci IP.

K_U10

P_U03

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych technologii sieci komputerowych oraz
wybrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia do wymiarowania sieci IP

K_U19

P_U04

Student potrafi wykorzystać podstawowe funkcjonalności specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do wymiarowania sieci IP.

K_U10

Student potrafi pełnić funkcję administratora sieci wykorzystującego właściwości
zwymiarowanych sieci IP.

K_U10

P_U05
P_U06

Student potrafi projektować wykorzystanie różnicy pomiędzy ruchem elastycznym a
ruchem Real time

K_U19

K_U19

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

W1

W2

W3,4,5

Wykład wprowadzający

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01

Wprowadzenie do wymiarowania sieci IP
 wymiarowanie a planowanie i optymalizacja sieci IP
 wymiarowanie nowej sieci (greenfield)
 wymiarowanie nowych usług na bazie istniejącej sieci
 wymiarowanie nowej technologii na bazie istniejących usług
Podstawowe definicje i terminologia w inżynierii ruchu związana z wymiarowaniem
sieci
 analiza przyszłego ruchu (planowanie usług i ich wykorzystanie)
 godziny szczytu
 ruch oferowany (Erlang, kbps, …)
 specyficzne parametry ruchu dla technologii mobilnych
 docelowe parametry QoS (opóźnienie, prawdopodobieństwo blokady

P_W01

P_W01

W6

Metody wymiarowania interfejsu bez gwarancji QoS (overbooking)

P_W01

W7

Metody wymiarowania interfejsu z gwarancją QoS (Erlang, MD-Erlang, M/G/R PS, …)

P_W02

W8

Wymiarowanie ruchu usług czasu rzeczywistego na przykładzie VoIP

P_W03

W9

Wymiarowanie ruchu elastycznego (TCP)

P_W01

W10,11

Wpływ konfiguracji sieci na wymiarowanie
 algorytmy routingu
 topologia sieci
 technologia transportowa
 narzędzie QoS

P_W01
P_W02
P_W03
P_W01

W12

Agregacja łączy i współczynnik multipleksacji

P_W02
P_W03
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P_W01
W13

Wymiarowanie łącza dostępu do Internetu dla małego ISP

P_W02
P_W03

W14

P_W01

Planowanie i dobór urządzeń na podstawie zwymiarowanego ruchu

P_W02
P_W01
W15

Wykład podsumowujący.

P_W02
P_W03

Lp.

L1

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

laboratorium:
Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Analiza systemu monitoringowego i wyodrębnienie obecnego i przyszłego ruchu dla
małego operatora ISP.

P_K01
P_W02 - P_W03

L2

Zwymiarowanie łącza do Internetu bez gwarancji QoS (overbooking).

P_U01 - P_U03
P_U04, P_K02
P_W02, P_W03

L3

Zwymiarowanie łącza do serwera Video streaming z gwarancją QoS (Erlang).

P_U01, P_U02
P_U03, P_U05
P_K02
P_W02, P_W03

L4

Zwymiarowanie łącza VPN pomiędzy dwoma oddziałami firmy (QoS dla RDP).

P_U01, P_U02
P_U03 ,P_U04
P_U05, P_K02
P_W02

L5

Dobór urządzeń dla zwymiarowanego ruchu.

P_W03 ,P_U01
P_U02, P_U03
P_U06, P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Zaliczenie ustne

W

P_W02

Zaliczenie ustne oraz zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

P_W03

Zaliczenie ustne oraz zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L
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P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

P_W01

Nie zna: metod, technik i
narzędzi stosowanych przy
wymiarowaniu sieci IP

W dostatecznym stopniu
zna metody, techniki i
narzędzia stosowane przy
wymiarowaniu sieci IP.

Zna metody, techniki
i narzędzia
stosowane przy
wymiarowania sieci
IP.

P_W02

Nie ma uporządkowanej i
podbudowanej teoretycznie
wiedzy w zakresie:
konfigurowania sieci IP

W dostatecznym zakresie
ma uporządkowaną w
zakresie: konfigurowania
sieci IP

Ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie:
konfigurowania sieci
IP

P_W03

Nie ma wiedzy o wpływie
parametrów konfiguracji sieci
na wymiarowanie

Ma częściową wiedzę o
wpływie parametrów
konfiguracji sieci na
wymiarowanie

Ma wiedzę o
wpływie parametrów
konfiguracji sieci na
wymiarowanie

Nie umie opracować
dokumentacji projektu

Potrafi opracować
uproszczoną
dokumentację dotyczącą
projektu oraz jego
realizacji

Potrafi opracować
pełną dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji

Nie potrafi dokonać analizy
metod wykorzystywanych przy
wymiarowaniu sieci IP

Potrafi dokonać analizy
metod
wykorzystywanych przy
wymiarowaniu sieci IP z
pomocą prowadzącego

Potrafi samodzielnie
dokonać analizy
metod
wykorzystywanych
przy wymiarowaniu
sieci IP

Bardzo dobrze zna
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy wymiarowania
sieci IP.
Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
w zakresie:
konfigurowania sieci
IP.
Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę o
wpływie parametrów
konfiguracji sieci na
wymiarowanie
Potrafi opracować
pełną dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji
oraz w odpowiedni
sposób ją
zaprezentować
Potrafi dokonać
analizy
wykorzystywanych
metod i ocenić
zastosowane w nich
rozwiązania pod
katem możliwości ich
wykorzystania przy
wymiarowaniu sieci
IP

Efekty
kształcenia

P_U01

P_U02
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Nie potrafi ocenić przydatność
rutynowych technologii sieci
komputerowych do
wymiarowania sieci IP

Potrafi z pomocą ocenić
ocenić przydatność
przydatność rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
wymiarowania sieci IP

P_U04

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do
wymiarowania sieci IP

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
wymiarowania sieci IP.

P_U05

Nie potrafi pełnić funkcji
administratora sieci
komputerowej

W ograniczonym
zakresie potrafi pełnić
funkcję administratora
sieci

P_U06

Nie potrafi wykorzystywać
różnicy pomiędzy ruchem
elastycznym a ruchem Real
time

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

P_U03

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystywać różnicę
pomiędzy ruchem
elastycznym a ruchem
Real time
Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Potrafi z pomocą
wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
wymiarowania sieci
IP.
Z pomocą potrafi
pełnić funkcję
administratora sieci
wykorzystującego
właściwości
zwymiarowanych
sieci IP

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii sieci
komputerowych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody
i narzędzia do
wymiarowania sieci
IP
Potrafi samodzielnie
wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
wymiarowania sieci
IP.
Potrafi samodzielnie
pełnić funkcję
administratora sieci
wykorzystującego
właściwości
zwymiarowanych
sieci IP

Potrafi
wykorzystywać
różnicę pomiędzy
ruchem elastycznym
a ruchem Real time

Potrafi projektować
wykorzystanie
różnicy pomiędzy
ruchem elastycznym
a ruchem Real time

Potrafi samodzielnie
ocenić przydatność
rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
wymiarowania sieci
IP

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

Stara się dostosować do wymogów zleceniodawców

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Villy B. Iversen, Teletraffic Engineering and Network Planning, COM
Course 34340, Technical University of Denmark, September 2004
E. Crawley, R. N. (1998). A Framework for QoS-based Routing in the Internet. IETF.
ITU-T. (1988/2007). ITU-T E.600: Terms and Definitions of Traffic Engineering. ITU-T.
ITU-T. (1993). ITU-T E.800: Terms and Definistions Related to Quality of Service and Network Performance
Including Dependability. Geneva: ITU-T.

Li, X. (2011). Radio Access Network Dimensioning for 3G UMTS . Vieweg+Teubner Verlag.

Maciej Stasiak, M. G. (2010). Modelling and Dimensioning of Mobile Wireless Networks: From GSM to LTE . A John
Wiley and Sons.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


X. Li, U. Toseef, T. Weerawardane, W. Bigos, D. Dulas , C. Goerg, A. Timm-Giel, and A. Klug, Dimensioning of the
LTE Access Transport Network for Elastic Internet Traffic
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROJEKTOWANIE ZABEZPIECZEŃ SIECI KOMPUTEROWYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Sieci i systemy komputerowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/6
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP, MCP
Sieci komputerowe, Projektowanie sieci

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

konsulta
cje

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna zasady zabezpieczania sieci komputerowych.

K_W05, K_W07

P_W02

Student zna metody, narzędzia programowe i sprzętowe wykorzystywane przy
zabezpieczaniu systemów i sieci komputerowych

K_W05, K_W07

P_W03

Student zna zasady wdrażania polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

K_W05, K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą projektu zabezpieczeń oraz jego
realizacji oraz odpowiednio ją zaprezentować.
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P_U02

Student potrafi projektować zabezpieczenia sieci komputerowych przewodowych,
bezprzewodowych i mieszanych.

K_U10

P_U03

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod zabezpieczania sieci
komputerowych oraz wybrać i zastosować odpowiednie do realizacji stawianych zadań

K_U19

P_U04

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do zabezpieczenia sieci przed nieuprawnionym dostępem

K_U10

Student, pełniąc funkcję administratora sieci komputerowej potrafi w praktyce
zabezpieczyć zarządzaną sięc przed atakami.

K_U10

Student potrafi zabezpieczać transmitowane dane przed nieuprawnionym odczytem

K_U10

P_U05
P_U06

K_U19

K_U19

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający

P_W01

W2

Procedura projektowania sieci. Audyt, dokumentacja projektowa, założenia do projektu.

P_W01

W3

Audyt bezpieczeństwa

P_W01

W4

Dobór urządzeń warstw 1-7 na potrzeby projektowanej sieci (elementy bezpieczeństwa).
Przegląd istniejących rozwiązań na rynku produktów sieciowych.

P_W01

W5

Projekt zabezpieczenia dostępu do sieci przedsiębiorstwa

P_W02

W6

Omówienie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa

P_W03

W7

Wykład podsumowujący

P_W01

Lp.

laboratorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P_K01
P_W02, P_W03

L2

Omówienie procedur projektowych (projekt sieci komputerowej), Audyt

P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_K02
P_W02, P_W03

L3

Dobór urządzeń warstwy 2 IOS/OSI (port-security, 802.1p), dobór urządzeń warstwy 3
IOS/OSI (aspekt bezpieczeństwa)

P_U01, P_U02
P_U03, P_U05
P_K02
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P_W02, P_W03
L4

Dobór usług bezpieczeństwa(IPS/ Firewall)

P_U01, P_U02

Dobór oprogramowania zabezpieczającego sieć i systemy informatyczne

P_U03, P_U04
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

L5

P_U01, P_U02

Kosztorys projektu, dokumentacja projektowa

P_U03, P_U06
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Obrona projektu

W

P_W02

Obrona projektu

W, L

P_W03

Obrona projektu

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Nie zna zasad zabezpieczania
sieci komputerowych

W dostatecznymzakresie
zna zasady
zabezpieczania sieci
komputerowych

Zna podstawowe
zasady
zabezpieczania sieci
komputerowych

Bardzo zna zasady
zabezpieczania sieci
komputerowych
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P_W02

Nie zna metod i narzędzi
wykorzystywanych przy
zabezpieczaniu systemów i
sieci komputerowych.

W dostatecznym zakresie
zna metody, narzędzia
programowe i sprzętowe
wykorzystywane przy
zabezpieczaniu systemów
i sieci komputerowych

Zna metody,
narzędzia
programowe i
sprzętowe
wykorzystywane
przy zabezpieczaniu
systemów i sieci
komputerowych

Doskonale zna
metody, narzędzia
programowe i
sprzętowe
wykorzystywane
przy zabezpieczaniu
systemów i sieci
komputerowych

P_W03

Nie zna zasad wdrażania
polityki bezpieczeństwa w
przedsiębiorstwie

W ograniczonym
zakresie zna zasady
wdrażania polityki
bezpieczeństwa w
przedsiębiorstwie

Dobrze zna zasady
wdrażania polityki
bezpieczeństwa w
przedsiębiorstwie

Doskonale zna
zasady wdrażania
polityki
bezpieczeństwa w
przedsiębiorstwie

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

Nie umie opracować
dokumentacji projektu
zabezpieczeń sieci

Potrafi opracować
uproszczoną
dokumentację dotyczącą
projektu zabezpieczeń
sieci oraz jego realizacji

Potrafi opracować
pełną dokumentację
dotyczącą projektu
zabezpieczeń sieci
oraz jego realizacji

Potrafi opracować
pełną dokumentację
dotyczącą projektu
zabezpieczeń sieci
oraz jego realizacji
oraz w odpowiedni
sposób ją
zaprezentować

Nie potrafi projektować
zabezpieczenia sieci
komputerowych

Z pomocą potrafi
projektować
zabezpieczenia sieci
komputerowych
przewodowych i
bezprzewodowych

Potrafi projektować
zabezpieczenia sieci
komputerowych
przewodowych i
bezprzewodowych

Potrafi projektować
zabezpieczenia sieci
komputerowych
przewodowych,
bezprzewodowych i
mieszanych.

Nie potrafi ocenić przydatność
rutynowych metod
zabezpieczania sieci
komputerowych

Potrafi ocenić
przydatność rutynowych
metod zabezpieczania
sieci komputerowych

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych metod
zabezpieczania sieci
komputerowych oraz
z pomocą wybrać i
zastosować
odpowiednie do
realizacji stawianych
zadań

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych metod
zabezpieczania sieci
komputerowych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie do
realizacji stawianych
zadań.

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do
zabezpieczenia sieci przed
nieuprawnionym dostępem

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
zabezpieczenia sieci
przed nieuprawnionym
dostępem

Z pomocą potrafi
wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
zabezpieczenia sieci
przed
nieuprawnionym
dostępem

Potrafić wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
zabezpieczenia sieci
przed
nieuprawnionym
dostępem
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Nie potrafi pełnić funkcję
administratora sieci
komputerowej

Potrafi pełnić funkcję
administratora sieci
komputerowej.

Pełniąc funkcję
administratora sieci
komputerowej potrafi
z pomocą
zabezpieczyć
zarządzaną sieć przed
atakami

P_U06

Nie potrafi zabezpieczać
transmitowanych danych przed
nieuprawnionym odczytem

W ograniczonym
zakresie i z pomocą
potrafi zabezpieczać
transmitowane dane
przed nieuprawnionym
odczytem

Z pomocą potrafi
zabezpieczać
transmitowane dane
przed
nieuprawnionym
odczytem

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Stara się dostosować do
wymogów
zleceniodawców

Uwzględnia w wykonywanych projektach
różnorodność światopoglądową i kulturową
zleceniodawców i stara się do ich wymogów
dostosować

P_U05

Pełniąc funkcję
administratora sieci
komputerowej potrafi
w praktyce
zabezpieczyć
zarządzaną sięc przed
atakami
Samodzielnie potrafi
zabezpieczać
transmitowane dane
przed
nieuprawnionym
odczytem

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:

Boczyński T., Janoś T., Kaczmrek S., (red.), Vademecum Teleinformatyka, IDG Poland, Warszawa 2002

Goetzen P. i In. „Projektowanie sieci komputerowych”, PUW, 2005

Oppenheimer P., Projektowanie sieci metodą Top-Down, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 .
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROJEKTOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Sieci i systemy komputerowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/6
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP, MCP
Sieci komputerowe

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

konsult
acje

Egzamin/z
aliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Projekt prowadzony w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy projektowaniu
sieci komputerowych

K_W05, K_W07

P_W02

Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie:
projektowania sieci komputerowych oraz wiedzę o obecnym stanie i współczesnych
trendach rozwojowych urządzeń sieciowych

K_W05, K_W07

P_W03

Student ma wiedzę w zakresie doboru urządzeń pasywnych i aktywnych oraz zna
metody, techniki i narzędzia stosowane przy projektowaniu sieci

K_W05, K_W07

Umiejętności:
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P_U01

Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą projektu sieci komputerowej oraz
jego realizacji oraz potrafi ją zaprezentować w odpowiedni sposób

K_U03

P_U02

Student ma umiejętność projektowania sieci komputerowych przewodowych,
bezprzewodowych lub mieszanych.

K_U10

P_U03

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych technologii do projektowania sieci
komputerowych oraz wybrać i zastosować odpowiednie

K_U19

P_U04

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do projektowania sieci komputerowych

P_U05
P_U06

Student potrafi utworzyć panel administracyjny zaprojektowanych sieci komputerowej
Student potrafi dokonać analizy zaprojektowanych sieci i ocenić zastosowane w nich
rozwiązania

K_U10
K_U19
K_U10
K_U19

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. Procedura projektowania sieci.

P_W01

W2

Audyt, dokumentacja projektowa, założenia do projektu. Projekt dostępu do sieci
Internet

P_W01

W3

Schemat sieci: warstwa 1,2, 3 wg modelu ISO/OSI

P_W01

W4

Dobór urządzeń warstw 1,2 na potrzeby projektowanej sieci. Przegląd istniejących
rozwiązań na rynku produktów sieciowych.

P_W01

W5

Dobór urządzeń warstwy 3 na potrzeby projektowanej sieci. Przegląd istniejących
rozwiązań na rynku produktów sieciowych.

P_W02

W6

Dobór urządzeń warstw wyższych na potrzeby projektowanej sieci. Przegląd
istniejących rozwiązań na rynku produktów sieciowych.

P_W03

W7

Wykład podsumowujący

P_W01

Lp.

L1

laboratorium:

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_K01
P_W02, P_W03

L2

P_U01, P_U02

Audyt

P_U03, P_U04
P_K02
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P_W02, P_W03
L3

P_U01, P_U02

Dobór urządzeń warstwy 1 i 2 IOS/OSI. Dobór urządzeń warstwy 3 IOS/OSI.

P_U03, P_U05
P_K02
P_W02, P_W03

L4

P_U01, P_U02

Dobór serwerów i stacji roboczych. Dobór oprogramowania.

P_U03, P_U04
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

L5

P_U01, P_U02

Kosztorys projektu, dokumentacja projektowa

P_U03, P_U06
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustna obrona projektu

W

P_W02

Ustna obrona projektu

L

P_W03

Ustna obrona projektu

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
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P_W01

P_W02

P_W03

P_U01

P_U02

P_U03

Nie zna podstawowych metod,
technik i narzędzi stosowanych
przy projektowaniu sieci
komputerowych

Nie ma wiedzy w zakresie:
projektowania sieci
komputerowych

Nie ma wiedzy w zakresie
doboru urządzeń pasywnych i
aktywnych

Nie umie opracować
dokumentacji projektu sieci
komputerowej

Nie ma umiejętność
projektowania prostych sieci
komputerowych

Nie potrafi ocenić przydatności
rutynowych technologii do
projektowania sieci
komputerowych

W dostatecznym zakresie
zna podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
projektowaniu sieci
komputerowych

Zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy projektowaniu
sieci komputerowych

Bardzo dobrze zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
projektowaniu sieci
komputerowych

Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
w zakresie:
projektowania sieci
komputerowych

Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
w zakresie:
projektowania sieci
komputerowych oraz
wiedzę o obecnym
stanie i
współczesnych
trendach
rozwojowych
urządzeń sieciowych.

Ma wiedzę w
zakresie doboru
urządzeń pasywnych
i aktywnych oraz zna
metody i techniki

Ma wiedzę w
zakresie doboru
urządzeń pasywnych
i aktywnych oraz zna
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy projektowaniu
sieci

Potrafi opracować
uproszczoną
dokumentację dotyczącą
projektu sieci
komputerowej

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
sieci komputerowej
oraz jego realizacji

potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
sieci komputerowej
oraz jego realizacji
oraz potrafi ją
zaprezentować w
odpowiedni sposób

Potrafi w ograniczonym
zakresie zaprojektować
prostą sieć komputerową

Potrafi
zaprojektować proste
sieci komputerowe
przewodowe,
bezprzewodowe lub
mieszane

Potrafi
zaprojektować sieci
komputerowe
przewodowe,
bezprzewodowe lub
mieszan

Potrafi ocenić
przydatność rutynowych
technologii do
projektowania sieci
komputerowych

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii do
projektowania sieci
komputerowych oraz
wybrać odpowiednie

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii do
projektowania sieci
komputerowych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie

Ma wiedzę w zakresie:
projektowania sieci
komputerowych

Ma wiedzę w zakresie
doboru urządzeń
pasywnych i aktywnych
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P_U04

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do
projektowania sieci
komputerowych

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
projektowania sieci
komputerowych.

Potrafi wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
projektowania sieci
komputerowych

Potrafi wykorzystać
zaawansowane
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
projektowania sieci
komputerowych

P_U05

Nie potrafi utworzyć panelu
administracyjnego
zaprojektowanej sieci
komputerowej

Z pomocą potrafi
utworzyć panel
administracyjny
zaprojektowanych sieci
komputerowej

Samodzielnie potrafi
utworzyć
uproszczony panel
administracyjny
zaprojektowanych
sieci komputerowej.

Samodzielnie potrafi
utworzyć panel
administracyjny
zaprojektowanych
sieci komputerowej.

W ograniczonym
zakresie potrafi dokonać
analizy
zaprojektowanych sieci

Potrafi dokonać
krytycznej analizy
zaprojektowanych
sieci i ocenić
zastosowane w nich
rozwiązania

Potrafi dokonać
kompleksowej
analizy
zaprojektowanych
sieci i ocenić
zastosowane w nich
rozwiązania

P_U06

Nie potrafi dokonać analizy
zaprojektowanych sieci

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Stara się dostosować do wymogów zleceniodawców

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2
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Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Boczyński T., Janoś T., Kaczmrek S., (red.), Vademecum Teleinformatyka, IDG Poland, Warszawa 2002
 Goetzen P. i In. „Projektowanie sieci komputerowych”, PUW, 2005
 Oppenheimer P., Projektowanie sieci metodą Top-Down, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 .
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

QOS W SIECIACH IP
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Systemy i sieci komputerowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
6/6
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP, MCP
Analiza ruchu sieciowego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

konsult
acje

Egzamin/z
aliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01
P_W02

P_W03

Student zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy konfigurowaniu sieci z i bez
określonych wymagań QoS

K_W05, K_W07

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie: konfigurowania
sieci IP
Student ma wiedzę o obecnym stanie oraz współczesnych trendach rozwojowych QoS,
Ma wiedzę z zakresu wpływu parametrów konfiguracji sieci na QoS,
Ma wiedzę niezbędną do rozumienia różnicy pomiędzy modelami QoS (DiffServ i
IntegServ)

K_W05, K_W07

Umiejętności:
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P_U01

Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą projektu jakości usług sieciowych
oraz jego realizacji oraz umie ją zaprezentować w odpowiedni sposób.

K_U03

P_U02

Student potrafi dokonać analizy zaimplementowanej QoS i ocenić zastosowane
rozwiązania

K_U10

P_U03

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych technologii sieci komputerowych do
implementacji QoS oraz wybrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia do
realizacji tego zadania

K_U19

P_U04

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do implementacji QoS

P_U05
P_U06

Student pełniąc funkcję administratora sieci potrafić wdrożyć QoS
Student potrafi wykorzystywać metody, techniki i narzędzia stosowane przy
administrowaniu QoS

K_U10
K_U19
K_U10
K_U19

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

W1

W2

W3,4,5

Wykład wprowadzający

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01

Wprowadzenie do wymiarowania sieci IP
 wymiarowanie a planowanie i optymalizacja sieci IP
 wymiarowanie nowej sieci (greenfield)
 wymiarowanie nowych usług na bazie istniejącej sieci
 wymiarowanie nowej technologii na bazie istniejących usług
Podstawowe definicje i terminologia w inżynierii ruchu związana z wymiarowaniem
sieci
 analiza przyszłego ruchu (planowanie usług i ich wykorzystanie)
 godziny szczytu
 ruch oferowany (Erlang, kbps, …)
 specyficzne parametry ruchu dla technologii mobilnych
 docelowe parametry QoS (opóźnienie, prawdopodobieństwo blokady

P_W01

P_W01

W6

Metody wymiarowania interfejsu bez gwarancji QoS (overbooking)

P_W01

W7

Metody wymiarowania interfejsu z gwarancją QoS (Erlang, MD-Erlang, M/G/R PS, …)

P_W02

W8

Wymiarowanie ruchu usług czasu rzeczywistego na przykładzie VoIP

P_W03

W9

Wymiarowanie ruchu elastycznego (TCP)

P_W01

W10,11

Wpływ konfiguracji sieci na wymiarowanie
 algorytmy routingu
 topologia sieci
 technologia transportowa
 narzędzie QoS

P_W01
P_W02
P_W03
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P_W01
W12

Agregacja łączy i współczynnik multipleksacji

P_W02
P_W03
P_W01

W13

Wymiarowanie łącza dostępu do Internetu dla małego ISP

P_W02
P_W03

W14

P_W01

Planowanie i dobór urządzeń na podstawie zwymiarowanego ruchu

P_W02
P_W01
W15

Wykład podsumowujący.

P_W02
P_W03

Lp.

L1

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

laboratorium
Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Analiza systemu monitoringowego i wyodrębnienie obecnego i przyszłego ruchu dla
małego operatora ISP.

P_K01
P_W02, P_W03

L2

Zwymiarowanie łącza do Internetu bez gwarancji QoS (overbooking).

P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_K02
P_W02, P_W03

L3

Zwymiarowanie łącza do serwera Video streaming z gwarancją QoS (Erlang).

P_U01, P_U02
P_U03, P_U05
P_K02
P_W02, P_W03

L4

Zwymiarowanie łącza VPN pomiędzy dwoma oddziałami firmy (QoS dla RDP).

P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

L5

Dobór urządzeń dla zwymiarowanego ruchu.

P_U01, P_U02
P_U03, P_U06
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Zaliczenie ustne

W

P_W02

Zaliczenie ustne oraz zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

P_W03

Zaliczenie ustne oraz zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L
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Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_W03

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Nie zna: metod, technik i
narzędzi stosowanych przy
konfigurowaniu sieci z i bez
określonych wymagań QoS

W dostatecznym stopniu
zna: metody, techniki i
narzędzia stosowane przy
konfigurowaniu sieci z i
bez określonych
wymagań QoS.

Zna metody, techniki
i narzędzia
stosowane przy w
konfigurowaniu sieci
z i bez określonych
wymagań QoS.

Bardzo dobrze zna:
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy w
konfigurowaniu sieci
z i bez określonych
wymagań QoS.

W dostatecznym zakresie
ma wiedzę w zakresie:
konfigurowania sieci IP

Ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie:
konfigurowania sieci
IP

Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
w zakresie:
konfigurowania sieci
IP.

Ma wiedzę o
obecnym stanie oraz
współczesnych
trendach
rozwojowych QoS
oraz wiedzę z
zakresu wpływu
parametrów
konfiguracji sieci na
QoS

Ma wiedzę o
obecnym stanie oraz
współczesnych
trendach
rozwojowych QoS
oraz wiedzę z zakresu
wpływu parametrów
konfiguracji sieci na
QoS, a także ma
wiedzę niezbędną do
rozumienia różnicy
pomiędzy modelami
QoS (DiffServ i
IntegServ)

Nie ma wiedzy w zakresie:
konfigurowania sieci IP

Nie ma wiedzy o obecnym
stanie oraz współczesnych
trendach rozwojowych QoS,

Ma wiedzę o obecnym
stanie oraz
współczesnych trendach
rozwojowych QoS,

311

Przedmioty specjalnościowe - Sieci i systemy komputerowe

Potrafi opracować
uproszczoną
dokumentację dotyczącą
projektu oraz jego
realizacji

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji,
umie przygotować i
przedstawić tekst
zawierający
omówienie wyników
realizacji projektu

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji,
umie przygotować i
przedstawić tekst
oraz prezentację
zawierającą
omówienie wyników
realizacji projektu

Potrafi dokonać analizy
zaimplementowanej QoS

Potrafi dokonać
analizy
zaimplementowanej
QoS i z pomocą
ocenić zastosowane
rozwiązania

Student potrafi
dokonać analizy
zaimplementowanej
QoS i samodzielnie
ocenić zastosowane
rozwiązania

Nie potrafi ocenić na
podstawowym poziomie
przydatności rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
implementacji QoS

Potrafi ocenić
przydatność rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
implementacji QoS

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
implementacji QoS
oraz wybrać
odpowiednie metody
i narzędzia do
realizacji tego
zadania

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
implementacji QoS
oraz wybrać i
zastosować
odpowiednie metody
i narzędzia do
realizacji tego
zadania

P_U04

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do
implementacji QoS

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
implementacji QoS.

Potrafi wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
implementacji QoS

Potrafi wykorzystać
zaawansowane
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
implementacji QoS

P_U05

Nie potrafi pełnić funkcji
administratora sieci
komputerowej

W ograniczonym
zakresie potrafi pełnić
funkcję administratora
sieci komputerowej.

Pełniąc funkcję
administratora sieci
potrafić z pomocą
wdrożyć QoS

Pełniąc funkcję
administratora sieci
potrafić samodzielnie
wdrożyć QoS

P_U06

Nie potrafi wykorzystywać
metod, technik i narzędzi
stosowanych przy
administrowaniu QoS

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystywać metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
administrowaniu QoS

Potrafi
wykorzystywać
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy
administrowaniu
QoS

Potrafi efektywnie
wykorzystywać
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy administrowaniu
Qos

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

P_U01

P_U02

P_U03

Nie umie opracować
dokumentacji projektu

Nie potrafi dokonać analizy
zaimplementowanej QoS
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P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Stara się dostosować do
wymogów
zleceniodawców

Uwzględnia w wykonywanych projektach
różnorodność światopoglądową i kulturową
zleceniodawców i stara się do ich wymogów
dostosować.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Villy B. Iversen, Teletraffic Engineering and Network Planning, COM
Course 34340, Technical University of Denmark, September 2004
E. Crawley, R. N. (1998). A Framework for QoS-based Routing in the Internet. IETF.
ITU-T. (1988/2007). ITU-T E.600: Terms and Definitions of Traffic Engineering. ITU-T.
ITU-T. (1993). ITU-T E.800: Terms and Definistions Related to Quality of Service and Network Performance Including
Dependability. Geneva: ITU-T.
 Li, X. (2011). Radio Access Network Dimensioning for 3G UMTS . Vieweg+Teubner Verlag.
 Maciej Stasiak, M. G. (2010). Modelling and Dimensioning of Mobile Wireless Networks: From GSM to LTE . A John
Wiley and Sons.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


X. Li, U. Toseef, T. Weerawardane, W. Bigos, D. Dulas , C. Goerg, A. Timm-Giel, and A. Klug, Dimensioning of the
LTE Access Transport Network for Elastic Internet Traffic
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

QoS W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Systemy i sieci komputerowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/6
Dr inż. Piotr Goetzen
Analiza ruchu sieciowego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

konsult
acje

Egzamin/z
aliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy konfigurowaniu sieci z i bez
określonych wymagań QoS

K_W05, K_W07

P_W02

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie: konfigurowania
sieci bezprzewodowej

K_W05, K_W07

P_W03

Student ma wiedzę o obecnym stanie oraz współczesnych trendach rozwojowych QoS,
Ma wiedzę z zakresu wpływu parametrów konfiguracji sieci na QoS,
Ma wiedzę niezbędną do rozumienia różnicy pomiędzy modelami QoS (DiffServ i
IntegServ)

K_W05, K_W07
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Umiejętności:
P_U01

Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą projektu jakości usług sieciowych
oraz jego realizacji oraz umie ją zaprezentować w odpowiedni sposób.

K_U03

P_U02

Student potrafi dokonać analizy zaimplementowanej QoS i ocenić zastosowane
rozwiązania

K_U10

P_U03

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych technologii sieci komputerowych do
implementacji QoS oraz wybrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia do
realizacji tego zadania

K_U19

P_U04

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do implementacji QoS

P_U05
P_U06

Student pełniąc funkcję administratora sieci bezprzewodowej potrafić wdrożyć QoS
Student potrafi wykorzystywać
administrowaniu QoS

metody, techniki i narzędzia stosowane przy

K_U10
K_U19
K_U10
K_U19

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

W1

Wykład wprowadzający

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01

Wprowadzenie do QoS

W2






definicja usługi sieciowej
definicja QoS
parametry jakościowe usługi (E2E opóźnienie, prawdopodobieństwo blokady,
przepustowość...)
wymagane parametry QoS dla przykładowych usług (VoIP, HD Video, SSH

P_W01

Modele QoS


W3,4,5



Model Best Effort
Model Usług Zróżnicowanych (Differentationed Services) – PHB, DSCP, klasy
(EF, AF, BE)
Model Usług Zintegrowanych (Integrated Services) - rezerwacja ścieżki, RSVP
zastosowania w praktyce (LAN, WAN, GSM, UMTS, LTE, DSL, WiMAX,
WLAN)

P_W01

Narzędzia QoS na przykładzie implementacji Cisco
W6,7,8






klasyfikacja L2-L7
markowanie ruchu: CoS, IP Precedense, DSCP, MPLS, QinQ
Policing and Shaping
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Narzędzia QoS na przykładzie implementacji Cisco …
W9,10





Kolejkowanie i algorytmy obsługi kolejek (CBWFQ, LLQ, PQ,
Zarządzanie zatorami i zapobieganie kolizjom (RED, WRED, ECN

P_W02

Podstawowe zasady zarządzania ruchem i dostępem do medium w sieciach
bezprzewodowych WLAN, UMTS i WiMAX
W11

W12

W13,14,

W15

Lp.

L1





WLAN: DCF, CSMA/CA, szczeliny czasowe i algorytm dostępu do medium
UMTS: Paging, kanały dedykowane i współdzielone (DCH, DCCH, EDCA
WiMAX:

P_W03

Realizacja QoS w sieciach WLAN


P_W01

rozszerzenie 802.11e i jego implementacja w 802.11n

Przykładowa architektura i polityka E2E dla QoS modelu usług zróżnicowanych,
Przykładowa implementacja QoS dla małego operatora WLAN ISP, ISP: WLAN ->
VLAN -> IP -> Internet GW

P_W01, P_W02
P_W03
P_W01, P_W02

Wykład podsumowujący.

P_W03
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

laboratorium:

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Instalacja generatora ruchu D-ITG do przeciążania sieci

P_K01
P_W02, P_W03

L2

P_U01, P_U02

Konfiguracja mikro WLAN ISP z usługą VoIP

P_U03, P_U04
P_K02
P_W02, P_W03

L3

Analiza i ustawienie polityki QoS dla U-Plane, C-Plane i M-Plane oraz wyodrębnienie
priorytetowych usług sieciowych

P_U01, P_U02
P_U03, P_U05
P_K02
P_W02, P_W03

L4

Konfiguracja D-ITG uwzględniając priorytetowe usługi oraz przeciążenie sieci

P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

L5

Weryfikacja skuteczności zastosowanych narzędzi QoS

P_U01, P_U02
P_U03, P_U06
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat
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P_W02

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat oraz
zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

P_W03

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat oraz
zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Nie zna: metod, technik i
narzędzi stosowanych przy
konfigurowaniu sieci z i bez
określonych wymagań QoS

W dostatecznym stopniu
zna: metody, techniki i
narzędzia stosowane przy
konfigurowaniu sieci z i
bez określonych
wymagań QoS.

Zna metody, techniki
i narzędzia
stosowane przy w
konfigurowaniu sieci
z i bez określonych
wymagań QoS.

Bardzo dobrze zna:
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy w
konfigurowaniu sieci
z i bez określonych
wymagań QoS.

Nie ma wiedzy w zakresie:
konfigurowania sieci
bezprzewodowych

W dostatecznym zakresie
ma wiedzę w zakresie:
konfigurowania sieci
bezprzewodowych

Ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie:
konfigurowania sieci
bezprzewodowych

Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
w zakresie:
konfigurowania sieci
bezprzewodowych
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P_W03

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

Ma wiedzę o obecnym
stanie oraz
współczesnych trendach
rozwojowych QoS,

Ma wiedzę o
obecnym stanie oraz
współczesnych
trendach
rozwojowych QoS
oraz wiedzę z
zakresu wpływu
parametrów
konfiguracji sieci na
QoS

Ma wiedzę o
obecnym stanie oraz
współczesnych
trendach
rozwojowych QoS
oraz wiedzę z zakresu
wpływu parametrów
konfiguracji sieci na
QoS, a także ma
wiedzę niezbędną do
rozumienia różnicy
pomiędzy modelami
QoS (DiffServ i
IntegServ)

Potrafi opracować
uproszczoną
dokumentację dotyczącą
projektu oraz jego
realizacji

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji,
umie przygotować i
przedstawić tekst
zawierający
omówienie wyników
realizacji projektu

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
oraz jego realizacji,
umie przygotować i
przedstawić tekst
oraz prezentację
zawierającą
omówienie wyników
realizacji projektu

Potrafi dokonać analizy
zaimplementowanej QoS

Potrafi dokonać
analizy
zaimplementowanej
QoS i z pomocą
ocenić zastosowane
rozwiązania

Student potrafi
dokonać analizy
zaimplementowanej
QoS i samodzielnie
ocenić zastosowane
rozwiązania

Nie potrafi ocenić na
podstawowym poziomie
przydatności rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
implementacji QoS

Potrafi ocenić
przydatność rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
implementacji QoS

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
implementacji QoS
oraz wybrać
odpowiednie metody
i narzędzia do
realizacji tego
zadania

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
implementacji QoS
oraz wybrać i
zastosować
odpowiednie metody
i narzędzia do
realizacji tego
zadania

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do
implementacji QoS

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
implementacji QoS.

Potrafi wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
implementacji QoS

Potrafi wykorzystać
zaawansowane
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
implementacji QoS

Nie ma wiedzy o obecnym
stanie oraz współczesnych
trendach rozwojowych QoS,

Nie umie opracować
dokumentacji projektu

Nie potrafi dokonać analizy
zaimplementowanej QoS
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Nie potrafi pełnić funkcji
administratora sieci
komputerowej

W ograniczonym
zakresie potrafi pełnić
funkcję administratora
sieci komputerowej.

Pełniąc funkcję
administratora sieci
potrafić z pomocą
wdrożyć QoS

Pełniąc funkcję
administratora sieci
potrafić samodzielnie
wdrożyć QoS

P_U06

Nie potrafi wykorzystywać
metod, technik i narzędzi
stosowanych przy
administrowaniu QoS

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystywać metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
administrowaniu QoS

Potrafi
wykorzystywać
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy
administrowaniu
QoS

Potrafi efektywnie
wykorzystywać
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy administrowaniu
Qos

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Stara się dostosować do
wymogów
zleceniodawców

Uwzględnia w wykonywanych projektach
różnorodność światopoglądową i kulturową
zleceniodawców i stara się do ich wymogów
dostosować.

P_U05

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:



Jim Geier, Designing and Deploying 802.11n Wireless Networks, Cisco Press, 2010
Miguel Barreiros , Peter Lundqvist , QOS-Enabled Networks: Tools and Foundations (Wiley Series on Communications
Networking & Distributed Systems), Wiley; 1 edition (January 31, 2011)
 Tim Szigeti, Christina Hattingh, End-to-End QoS Network Design: Quality of Service in LANs, WANs, and VPNs, Cisco
Press (November 19, 2004)
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH SIECIOWYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Systemy i sieci komputerowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
4/7
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP, MCP
Podstawy sieci komputerowych, Administracja sieciami Linux

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

konsulta
cje

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna oprogramowanie do badania stanu zabezpieczenia sieci i systemów.

K_W05, K_W07

P_W02

Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie: analizy
bezpieczeństwa sieci i systemów

K_W05, K_W07

P_W03

Student zna zasady bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych

K_W05, K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą projektu zabezpiieczeń oraz jego
realizacji oraz umie zaprezentować w odpowiedni sposób wyniki realizacji projektu
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P_U02

Student potrafi dokonać analizy wykonanych zabezpieczeń

K_U10

P_U03

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych technologii zabezpieczeń oraz wybrać i
zastosować odpowiednie do realizacji swoich zadań

K_U19

P_U04

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności specjalizowanego
oprogramowania do realizacji zabezpieczeń sieci komputerowej

K_U10

Student, pełniąc funkcję administratora sieci komputerowej potrafi w praktyce
zabezpieczyć zarządzaną sięc przed atakami.

K_U10

P_U05
P_U06

Potrafi wdrażać wybrane usługi bezpieczeństwa, potrafi wykorzystywać metody
aktywne i pasywne badanie bezpieczeństwa systemów

K_U19

K_U19

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający

P_W01

W2

Typy ataków sieciowych (poziom zaawansowany). Ethical Hacking,

P_W01

W3

Techniki wykorzystywane do wykrywania i rozpoznawania ataków w sieciach

P_W01

W4

Metody zabezpieczania sieci komputerowych. Firewalle

P_W01

W5

Urządzenia sieciowe a ochrona transmisji i dostępu do zasobów sieciowych

P_W02

W6

Ochrona transmisji danych w różnych sieciowych systemach operacyjnych

P_W03

W7

Przykłady i analiza projektów zabezpieczeń sieci komputerowych

P_W01

Lp.

L1

laboratorium:

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_K01
P_W02, P_W03

L2

Analiza bezpieczeństwa sieci z wykorzystaniem wybranego oprogramowania
skanującego (BackTrack, WireShark)

P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_K02
P_W02, P_W03

L3

Planowanie, wdrażanie i administracja Firewalli - Linux

P_U01, P_U02
P_U03, P_U05
P_K02
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P_W02, P_W03
L4

Planowanie, wdrażanie i administracja Firewalli – pfSense/VYOS/Paloatlo Networks

P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

L5

P_U01, P_U02

VPN, rozszywanie sesji SSL

P_U03, P_U06
P_K02
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Egzamin ustny

W

P_W02

Egzamin ustny oraz zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

P_W03

Egzamin ustny oraz zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Nie zna oprogramowania do
badania stanu zabezpieczenia
sieci i systemów

W dostatecznym stopniu
zna oprogramowanie do
badania stanu
zabezpieczenia sieci i
systemów

zna oprogramowanie
do badania stanu
zabezpieczenia sieci i
systemów.

Bardzo dobrze zna
oprogramowanie do
badania stanu
zabezpieczenia sieci i
systemów.
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P_W02

Nie ma uporządkowanej i
podbudowanej teoretycznie
wiedzy w zakresie analizy
bezpieczeństwa sieci i
systemów

W dostatecznym zakresie
Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie: analizy
bezpieczeństwa sieci i
systemów.

Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
w zakresie: analizy
bezpieczeństwa sieci
i systemów

W rozszerzonym ma
uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
w zakresie: analizy
bezpieczeństwa sieci
i systemów.

P_W03

Nie zna zasad bezpieczeństwa
systemów i sieci
komputerowych

Zna niektóre zasady
bezpieczeństwa
systemów i sieci
komputerowych

Dobrze zna zasady
bezpieczeństwa
systemów i sieci
komputerowych

Doskonale zna
zasady
bezpieczeństwa
systemów i sieci
komputerowych

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
sieci komputerowej
oraz jego realizacji

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
sieci komputerowej
oraz jego realizacji
oraz potrafi ją
zaprezentować w
odpowiedni sposób

P_U01

Nie umie opracować
dokumentacji projektu sieci
komputerowej

Potrafi opracować
uproszczoną
dokumentację dotyczącą
projektu sieci
komputerowej

P_U02

Nie potrafi dokonać analizy
wykonanych zabezpieczeń

Potrafi w ograniczonym
zakresie dokonać analizy
wykonanych
zabezpieczeń

Potrafi dokonać
analizy wykonanych
zabezpieczeń

Potrafi dokonać
dogłębnej analizy
wykonanych
zabezpieczeń

Na podstawowym
poziomie potrafi
ocenić przydatność
rutynowych
technologii
zabezpieczeń oraz
wybrać odpowiednie
do realizacji swoich
zadań

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii (metod i
narzędzi) sieci
komputerowych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie metody
i narzędzia do
wykonywanych
zadań.

P_U03

Nie potrafi ocenić przydatność
rutynowych technologii
zabezpieczeń

Potrafi ocenić w
ograniczonym zakresie
przydatność rutynowych
technologii zabezpieczeń
oraz wybrać odpowiednie
do realizacji swoich
zadań

P_U04

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania do realizacji
zabezpieczeń sieci
komputerowej

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania do
realizacji zabezpieczeń
sieci komputerowej

Potrafi wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania do
realizacji
zabezpieczeń sieci
komputerowej

Potrafi wykorzystać
zaawansowane
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania do
realizacji
zabezpieczeń sieci
komputerowej

Potrafi pełnić funkcję
administratora sieci
komputerowej.

Pełniąc funkcję
administratora sieci
komputerowej potrafi
z pomocą
zabezpieczyć
zarządzaną sieć przed
atakami

Pełniąc funkcję
administratora sieci
komputerowej potrafi
w praktyce
zabezpieczyć
zarządzaną sięc przed
atakami

P_U05

Nie potrafi pełnić funkcję
administratora sieci
komputerowej
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Potrafi wdrażać
wybrane usługi
bezpieczeństwa,
potrafi
wykorzystywać
metody aktywne i
pasywne badanie
bezpieczeństwa
systemów

Potrafi wdrażać
zaawansowane usługi
bezpieczeństwa,
potrafi
wykorzystywać
metody aktywne i
pasywne badanie
bezpieczeństwa
systemów

P_U06

Nie potrafi wdrażać wybrane
usługi bezpieczeństwa, potrafi
wykorzystywać metody
aktywne i pasywne badanie
bezpieczeństwa systemów

W ograniczonym
zakresie potrafi wdrażać
wybrane usługi
bezpieczeństwa, potrafi
wykorzystywać metody
aktywne i pasywne
badanie bezpieczeństwa
systemów

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Stara się dostosować do
wymogów
zleceniodawców

Uwzględnia w wykonywanych projektach
różnorodność światopoglądową i kulturową
zleceniodawców i stara się do ich wymogów
dostosować.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Babbin J., Clark G., Orebaugh A., Pinkard B., Rash M., IPS. Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie intruzom,
Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2005
Dostalek L., Bezpieczeństwo protokołu TCP/IP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
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Inne materiały dydaktyczne:




Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
Strony dystrybucji Ubuntu: http://www.ubuntu.com/ http://www.ubuntu.pl/
Free Online Books http://www.linux.org/docs/online_books.html
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ADMINISTROWANIE USŁUGAMI KATALOGOWYMI
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Systemy i sieci komputerowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
4/7
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP, MCP
Podstawy sieci komputerowych, podstawowa wiedza z zakresu
poruszania się po systemie Linux

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

konsulta
cje

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna: strukturę i funkcjonalności usług katalogowych.

K_W05, K_W07

P_W02

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie: instalacji i
podstawowej obsługi (administracji) usługi katalogowej

K_W05, K_W07

P_W03

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy projektowaniu i
aplikacji usług katalogowych

K_W05, K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą projektu usług katalogowych oraz
jego realizacji i odpowiednio ją zaprezentować.
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P_U02

Student potrafi dokonać analizy wykorzystywanych usług katalogowych i ocenić

zastosowane w nich rozwiązania

K_U10

P_U03

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod wdrażania usług katalogowych
oraz wybrać i zastosować odpowiednie do realizacji stawianych zadań

P_U04

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do realizacji usług katalogowych

K_U10

Student, pełniąc funkcję administratora sieci komputerowej potrafi w praktyce
zarządzać usługami katalogowymi

K_U10

P_U05

P_U06

Student potrafi wykorzystać metody, techniki i narzędzia stosowane przy
administrowaniu usługami katalogowymi

K_U19

K_U19

K_U19

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający

P_W01

W2

Usługi katalogowe – rys historyczny

P_W01

W3

Współczesne usługi katalogowe X.500 i LDAP

P_W01

W4

Implementacja Usług katalogowych w systemie Linux

P_W01

W5

Implementacja usług katalogowych w systemach Microsoft

P_W02

Lp.

laboratorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P_K01
P_W02, P_W03

L2

Instalacja i uruchomienie serwera OpenLDAP w systemie Debian

P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_K02
P_W02, P_W03

L3

P_U01, P_U02

Praca z plikami LDIF

P_U03, P_U05
P_K02
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P_W02, P_W03
L4

P_U01, P_U02

Książka adresowa. Microsoft AD

P_U03, P_U04
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

L5

P_U01, P_U02

Katalog LDAP jako źródło autoryzacji

P_U03, P_U06
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie ustne

W

P_W02

Zaliczenie ustne temat oraz zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

P_W03

Zaliczenie ustne oraz zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

Nie zna struktury i
funkcjonalności usług
katalogowych

W dostatecznym stopniu
zna strukturę i
funkcjonalności usług
katalogowych.

Zna strukturę i
funkcjonalności
usług katalogowych.

Bardzo dobrze zna
strukturę i
funkcjonalności
usług katalogowych.
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P_W02

Nie ma uporządkowanej i
podbudowanej teoretycznie
wiedzy w zakresie: instalacji i
podstawowej obsługi
(administracji) usługi
katalogowej

W dostatecznym zakresie
Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie: instalacji i
podstawowej obsługi
(administracji) usługi
katalogowej

Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
w zakresie: instalacji
i podstawowej
obsługi
(administracji) usługi
katalogowej

W rozszerzonym ma
uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
w zakresie: instalacji
i podstawowej
obsługi
(administracji) usługi
katalogowej

P_W03

Nie zna podstawowych metod,
technik i narzędzi stosowanch
przy projektowaniu i aplikacji
usług katalogowych

Częściowo zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
projektowaniu i aplikacji
usług katalogowych

Zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy projektowaniu i
aplikacji usług
katalogowych

Doskonale zna
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy projektowaniu i
aplikacji usług
katalogowych

Potrafi opracować
dokumentację projektu
usług katalogowych

Potrafi opracować
dokumentację
projektu usług
katalogowych oraz
jego realizacji.

Potrafi opracować
dokumentację
projektu usług
katalogowych oraz
jego realizacji, a
także odpowiednio ją
zaprezentować.

Nie potrafi dokonać analizy
wykorzystywanych usług
katalogowych

Potrafi dokonać analizy
wykorzystywanych usług
katalogowych

Potrafi dokonać
analizy
wykorzystywanych
usług katalogowych i
z pomocą ocenić
zastosowane w nich
rozwiązania

Potrafi dokonać
analizy
wykorzystywanych
usług katalogowych i
samodzielnie ocenić
zastosowane w nich
rozwiązania

Nie potrafi ocenić przydatności
rutynowych metod wdrażania
usług katalogowych

Potrafi ocenić
przydatność rutynowych
metod wdrażania usług
katalogowych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie do realizacji
stawianych zadań

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych metod
wdrażania usług
katalogowych oraz
wybrać odpowiednie
do realizacji
stawianych zadań

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych metod
wdrażania usług
katalogowych oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie do
realizacji stawianych
zadań

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania sieciowego do
realizacji usług katalogowych

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do realizacji
usług katalogowych.

Potrafi wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
realizacji usług
katalogowych

Potrafi wykorzystać
zaawansowane
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania
sieciowego do
realizacji usług
katalogowych

Potrafi pełnić funkcję
administratora sieci
komputerowej.

Pełniąc funkcję
administratora sieci
komputerowej potrafi
zarządzać
wybranymi usługami
katalogowymi

Pełniąc funkcję
administratora sieci
komputerowej potrafi
w praktyce zarządzać
usługami
katalogowymi

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

P_U05

Nie umie opracować
dokumentacji projektu usług
katalogowych oraz jego
realizacji.

Nie potrafi pełnić funkcji
administratora sieci
komputerowej
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Potrafi
wykorzystywać
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy
administrowaniu
usługami
katalogowymi

P_U06

Nie potrafi wykorzystywać
metod, technik i narzędzi
stosowanych przy
administrowaniu usługami
katalogowymi

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystywać metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
administrowaniu
usługami katalogowymi

Potrafi doskonale
wykorzystywać
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy administrowaniu
usługami
katalogowymi

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Stara się dostosować do
wymogów
zleceniodawców

Uwzględnia w wykonywanych projektach
różnorodność światopoglądową i kulturową
zleceniodawców i stara się do ich wymogów
dostosować

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Kapusta P., Skowrońska-Kapusta A., Goetzen P. Szelejak A. Krysiak K. Akademia Administracji Systemem Linux,
Wydawnictwo SWSPIZ, 2009, T1, T2 i T3 (biblioteka)
 Hudson, A., Hudson P., Ubuntu LTS. Księga eksperta, Helion 2008
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WYKORZYSTANIE APLIKACJI OPEN SOURCE DO ZARZĄDZANIA
URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Systemy i sieci komputerowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
4/7
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP, MCP

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

konsulta
cje

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

30

4

2

66

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma wiedzę z zakresu protokołów wykorzystywanych do monitorowania i
zarządzania urządzeniami sieciowymi oraz zna metody, techniki i narzędzia stosowane
do zarządzania urządzeniami sieciowymi

K_W07, K_W05

P_W02

Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie: technologii
monitorowania sieci i urządzeń sieciowych

K_W07, K_W05

P_W03

Student zna metody, techniki i narzędzia stosowane do zarządzania urządzeniami
sieciowymi

K_W07, K_W05

Umiejętności:
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P_U01
P_U02

Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą projektu zarządzania urządzeniami
sieciowymi i jego realizacji oraz odpowiednio ją zaprezentować.
Student potrafi dokonać analizy realizowanej metodyki zarządzania urządzeniami

sieciowymi i ocenić zastosowane w niej rozwiązania

K_U03
K_U10

P_U03

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych technologii sieci komputerowych do
realizacji polityki zarządzania urządzeniami sieciowymi oraz wybrać i zastosować
odpowiednie

P_U04

Student potrafić wykorzystać podstawowe funkcjonalności oprogramowania typu
OpenSource do zarządzania urządzeniami sieciowymi.

K_U10

Student, pełniąc funkcję administratora sieci komputerowej, potrafi zastosować
oprogramowanie typu OpenSource do zarządzania urządzeniami sieciowymi

K_U10

P_U05

K_U19

K_U19

K_U19

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykład wprowadzający

P_W01

W2,3

Historia systemów zarządzania urządzeniami i systemami sieciowymi

P_W01

W4,5

Protokół SNMP

P_W01

W6,7

Implementacja SNMP w różnych systemach operacyjnych

P_W01

W8,9,10

Przegląd i porównanie oprogramowania do zarządzania urządzeniami sieciowymi i
systemami operacyjnymi

P_W02

W11-14

Projektowanie systemów zarzadzania sieciami i systemami

W1

W11

Wykład podsumowujący.

P_W03

Lp.

laboratorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Uruchomienie protokołu SNMP na różnych urządzeniach sieciowych i systemach
operacyjnych. Snmp-walk

P_K01

L2

Analiza pracy urządzeń sieciowych (routery i switche różnych producentów, Microsoft
Windows Server i oprogramowania klienckiego) do zainstalowanego oprogramowania
monitorującego

P_W02, P_W03
P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_K02
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P_W02, P_W03
L3

P_U01, P_U02

Ntop, Snmp,

P_U03, P_U05
P_K02
P_W02, P_W03

L4

P_U01, P_U02

mrtg, nagios,

P_U03, P_U04
P_U05, P_K02
P_W02, P_W03

L5

Syslog, analiza techniczna dostępnego oprogramowania do zarządzania i monitorowania
sieci i urządzeń – intslacja, konfiguracja i prezentacja działania

P_U01, P_U02
P_U03, P_U06
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat

W

P_W02

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat oraz
zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

P_W03

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat oraz
zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
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P_W01

P_W02

P_W03

P_U01

P_U02

P_U03

Ma wiedzę z zakresu
protokołów
wykorzystywanych do
monitorowania i
zarządzania urządzeniami
sieciowymi

Ma wiedzę z zakresu
protokołów
wykorzystywanych
do monitorowania i
zarządzania
urządzeniami
sieciowymi oraz zna
metody i techniki
wykorzystywane w
tym celu

Ma wiedzę z zakresu
protokołów
wykorzystywanych
do monitorowania i
zarządzania
urządzeniami
sieciowymi oraz zna
metody, techniki i
narzędzia
wykorzystywane w
tym celu

Nie ma w zakresie technologii
monitorowania sieci i urządzeń
sieciowych

ma szczątkową wiedzę w
zakresie: technologii
monitorowania sieci i
urządzeń sieciowych

Ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie:
technologii
monitorowania sieci i
urządzeń sieciowych

ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
w zakresie:
technologii
monitorowania sieci i
urządzeń sieciowych

Nie zna metod, technik i
narzędzi stosowanych do
zarządzania urządzeniami
sieciowymi

Częściowo zna metody,
techniki i narzędzia
stosowane do
zarządzania urządzeniami
sieciowymi

Zna metody, techniki
i narzędzia
stosowane do
zarządzania
urządzeniami
sieciowymi

Doskonale zna
metody, techniki i
narzędzia stosowane
do zarządzania
urządzeniami
sieciowymi

Potrafi opracować
uproszczoną
dokumentację dotyczącą
zarządzania urządzeniami
sieciowymi

Potrafi opracować
pełną dokumentację
dotyczącą projektu
zarządzania
urządzeniami
sieciowymi oraz jego
realizacji

Potrafi opracować
pełną dokumentację
dotyczącą projektu
zarządzania
urządzeniami
sieciowymi oraz jego
realizacji oraz w
odpowiedni sposób ją
zaprezentować

Potrafi dokonać analizy
realizowanej metodyki
zarządzania urządzeniami
sieciowymi

Potrafi dokonać
analizy realizowanej
metodyki
zarządzania
urządzeniami
sieciowymi i z
pomocą ocenić
zastosowane w niej
rozwiązania

Potrafi dokonać
analizy realizowanej
metodyki zarządzania
urządzeniami
sieciowymi i
samodzielnie ocenić
zastosowane w niej
rozwiązania

Potrafi ocenić
przydatność rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
realizacji polityki
zarządzania urządzeniami
sieciowymi

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
realizacji polityki
zarządzania
urządzeniami
sieciowymi oraz
wybrać odpowiednie

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
technologii sieci
komputerowych do
realizacji polityki
zarządzania
urządzeniami
sieciowymi oraz
wybrać i zastosować
odpowiednie

Nie ma wiedzy z zakresu
protokołów wykorzystywanych
do monitorowania i zarządzania
urządzeniami

Nie umie opracować
dokumentacji projektu
zarządzania urządzeniami
sieciowymi

Nie potrafi dokonać analizy
realizowanej metodyki
zarządzania urządzeniami
sieciowymi

Nie potrafi ocenić przydatność
rutynowych technologii sieci
komputerowych do realizacji
polityki zarządzania
urządzeniami sieciowymi

335

Przedmioty specjalnościowe - Sieci i systemy komputerowe

P_U04

Nie potrafi wykorzystać
podstawowych funkcjonalności
oprogramowania typu
OpenSource do zarządzania
urządzeniami sieciowymi.

Potrafi wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
oprogramowania typu
OpenSource do
zarządzania urządzeniami
sieciowymi.

Potrafi wykorzystać
funkcjonalności
oprogramowania
typu OpenSource do
zarządzania
urządzeniami
sieciowymi.

Potrafi wykorzystać
zaawansowane
funkcjonalności
oprogramowania
typu OpenSource do
zarządzania
urządzeniami
sieciowymi.
Pełniąc funkcję
administratora sieci
komputerowej,
potrafi w pełni
zastosować
oprogramowanie
typu OpenSource do
zarządzania
urządzeniami
sieciowymi

P_U05

Nie potrafi pełnić funkcji
administratora sieci
komputerowych

Potrafi pełnić funkcję
administratora seci
komputerowych

Pełniąc funkcję
administratora sieci
komputerowej,
potrafi zastosować
oprogramowanie
typu OpenSource do
zarządzania
urządzeniami
sieciowymi w
ograniczonym
zakresie

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Stara się dostosować do
wymogów
zleceniodawców

Uwzględnia w wykonywanych projektach
różnorodność światopoglądową i kulturową
zleceniodawców i stara się do ich wymogów
dostosować.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

60

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

39

69

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

66/2,6

36/1,5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2
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Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Stallings W. Protokoły SNMP i RMON. Vademecum profesjonalisty, Helion, 2003
 Boczyński T., Janoś T., Kaczmrek S., (red.), Vademecum Teleinformatyka, IDG Poland, Warszawa 2002, T1,2 i 3
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




www.solarwinds.net
http://www.spiceworks.com/free-network-monitoring-management-software/
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_network_monitoring_systems

Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ANALIZA WYDAJNOŚCI SIECI IP
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Systemy i sieci komputerowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
4/7
Dr inż. Piotr Goetzen, CCNP, CCDP, MCP

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

konsulta
cje

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

30

4

2

66

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna metody, techniki i narzędzia stosowane do monitorowania i obciążania sieci
IP.

K_W07, K_W05

P_W02

Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie:
monitorowania interfejsów i usług IP

K_W07, K_W05

P_W03

Student ma wiedzę o obecnym stanie oraz współczesnych trendach rozwojowych
monitorowania sieci komputerowych

K_W07, K_W05

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą projektu monitorowania sieci IP
oraz jego realizacji oraz odpowiednio ją zaprezentować.
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P_U02

Student potrafi dokonać analizy wykorzystywanych metod monitorowania sieci IP i
ocenić zastosowane w nich rozwiązania

K_U10

P_U03

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych monitorowania sieci IP oraz wybrać i
zastosować odpowiednie metody i narzędzia do wykonywanych zadań.

K_U19

P_U04

Student potrafi wykorzystać funkcjonalności specjalizowanego oprogramowania do
monitorowania sieci IP

K_U10
K_U19

P_U05

Student, pełniąc funkcję administratora sieci komputerowej potrafi monitorować sieci IP

K_U10
K_U19

P_U06

Student potrafi testować wydajność poszczególnych elementów sieci

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

P_K02

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

W1

Wykład wprowadzający

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01

Wprowadzenie do analizy wydajności sieci IP
W2





cel analizy wydajności
Protokół SNMP w wersjach 1, 2c i 3
podstawowe definicje z inżynierii ruchu

P_W01

Drzewo MIB i Key Performance Indicatore (KPIs) – definicja parametrów
wydajnościowych dla
W3




przykładowych usług sieciowych (WWW, WWW z SSL, Baza danych, Video
streaming, Server VPN)
przykładowych połączeń sieciowych (IP, PPP, VPN)

P_W01

W4

Ruch użytkownika (U-Plane) a wydajność łączy, elementów sieciowych i aplikacji
sieciowych

P_W01

W5

Ruch kontrolny (C-Plane) analiza wydajności serwera z usługą sieciową

P_W02

W6

Ruch zarządzający (M-Plane) analiza wydajności systemów monitoringowych

P_W03

Narzędzie OpenSource do analizy wydajności sieci
W7-9





Narzędzia do monitorowania wydajności (Cacti, …)
Narzędzia do obciążania sieci (D-ITG, …)
Narzędzia do symulacji (NS2, …)

Wydajność sieci bezprzewodowych WLAN
W10,11

W12





analiza wydajności zasobów radiowych
analiza wydajności AP
analiza wydajności serwera RADIUS

Wprowadzenie do wydajności sieci ruchomych UMTS


przykładowe KPI i ich analiza dla: NodeB, RNC, SGSN, GGSN
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Podstawowe metody do odciążenia systemów IP Load balancing i redundancja
W13,24

W15





P_W01
P_W02
P_W03

dla systemów przechowujących stan jak DHCP
dla systemów nie przechowujących stanu jak DNS
Podstawowe ataki przeciążające systemy IP DOS i DDOS

P_W01
P_W02, P_W03

Wykład podsumowujący.

Lp.

konwersatorium

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Instalacja narzędzia OpenSource Cacti do monitorowania wydajności interfejsów i
elementów sieciowych

P_K01

L2

L3

L4

L5

Monitorowanie pojedynczego elementu sieciowego w oparciu o gotowy szablon
urządzenia

P_W02
P_W03, P_U01
P_U02, P_U03
P_U04, P_K02

Wykorzystanie drzewa MIB do monitorowania specyficznych właściwości serwera
RADIUS

P_W02
P_W03, P_U01
P_U02, P_U03
P_U05, P_K02

Instalacja narzędzia D-ITG

P_W02, P_W03
P_U01, P_U02
P_U03, P_U04
P_U05, P_K02

Obciążanie interfejsów i elementów sieci ustalonym modelem ruchu (CounterStrike,
VoIP, DNS i FTP)

P_W02
P_W03, P_U01
P_U02, P_U03
P_U06,P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat

W

P_W02

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat oraz
zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

P_W03

Końcowy test wiedzy lub przygotowanie referatów na wybrany temat oraz
zaliczenie projektu na laboratoriach

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L
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P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

P_K02

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student:

Ocena bardzo dobra
Student:

P_W01

Nie zna metod, technik i
narzędzi stosowanych do
monitorowania i obciążania
sieci IP.

W dostatecznym zakresie
zna metody, techniki i
narzędzia stosowane do
monitorowania i
obciążania sieci IP.

Zn metody, techniki
i narzędzia
stosowane do
monitorowania i
obciążania sieci IP

Bardzo dobrze zna
metody, techniki i
narzędzia stosowane
do monitorowania i
obciążania sieci IP

Ma wiedzę w zakresie:
monitorowania
interfejsów i usług IP

Ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie:
monitorowania
interfejsów i usług IP

Ma uporządkowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
w zakresie:
monitorowania
interfejsów i usług IP

Ma wiedzę o obecnym
stanie monitorowania
sieci komputerowych

Ma wiedzę o
obecnym stanie oraz
współczesnych
trendach
rozwojowych
monitorowania sieci
komputerowych

Ma obszerną wiedzę
o obecnym stanie
oraz współczesnych
trendach
rozwojowych
monitorowania sieci
komputerowych

Potrafi opracować
dokumentację dotyczącą
projektu monitorowania
sieci IP

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
monitorowania sieci
IP oraz jego
realizacji

Potrafi opracować
dokumentację
dotyczącą projektu
monitorowania sieci
IP i jego realizacji
oraz odpowiednio ją
zaprezentować

Potrafi dokonać analizy
wykorzystywanych
metod monitorowania
sieci IP

Potrafi dokonać
analizy
wykorzystywanych
metod
monitorowania sieci
IP i z pomocą ocenić
zastosowane w nich
rozwiązania

Potrafi dokonać
analizy
wykorzystywanych
metod
monitorowania sieci
IP i samodzielnie
ocenić zastosowane
w nich rozwiązania

P_W02

P_W03

P_U01

P_U02

Nie ma wiedzy w zakresie:
monitorowania interfejsów i
usług IP

Nie ma wiedzy o obecnym
stanie monitorowania sieci
komputerowych

Nie potrafi opracować
dokumentacji dotyczącej
projektu monitorowania sieci IP

Nie potrafi dokonać analizy
wykorzystywanych metod
monitorowania sieci IP
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Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
monitorowania sieci
IP oraz wybrać i
zastosować
odpowiednie metody
i narzędzia do
wykonywanych
zadań

P_U03

Nie potrafi ocenić przydatności
rutynowych metod
monitorowania sieci IP

Potrafi ocenić
przydatność rutynowych
metod monitorowania
sieci IP

Potrafi ocenić
przydatność
rutynowych
monitorowania sieci
IP oraz wybrać
odpowiednie metody
i narzędzia do
wykonywanych
zadań

P_U04

Nie potrafi wykorzystać
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania do
monitorowania sieci IP

W ograniczonym
zakresie potrafi
wykorzystać
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania do
monitorowania sieci IP.

Potrafi wykorzystać
podstawowe
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania do
monitorowania sieci
IP

Potrafi wykorzystać
funkcjonalności
specjalizowanego
oprogramowania do
monitorowania sieci
IP

P_U05

Nie potrafi pełnić funkcji
administratora sieci
komputerowej

Potrafi pełnić funkcji
administratora sieci
komputerowej

Pełniąc funkcję
administratora sieci
komputerowej potrafi
częściowo
monitorować sieci IP

Pełniąc funkcję
administratora sieci
komputerowej potrafi
monitorować sieci IP

P_U06

Nie potrafi testować
wydajności poszczególnych
elementów sieci

W ograniczonym
zakresie potrafi testować
wydajność
poszczególnych
elementów sieci

Potrafi testować
wydajność
podstawowych
elementów sieci

Potrafi testować
wydajność
poszczególnych
elementów sieci

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

P_K02

Nie stara się dostosować do
wymogów zleceniodawców

Stara się dostosować do
wymogów
zleceniodawców

Uwzględnia w wykonywanych projektach
różnorodność światopoglądową i kulturową
zleceniodawców i stara się do ich wymogów
dostosować.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

60

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

39

69

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

66/2,6

36/1,5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

20/0,8
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Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

81/3,2

81/3,2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



B. Claise, Network Management: Accounting and Performance Strategies, Cisco Press, 2007
P Maggiora, C Elliot, J Thompson, R Pavone Jr, K Phelps, Performance and Fault Management: A practical Guide to
Effectively Managing Cisco Network Devices, Cisco Press, 2000
 D. Josephesen, Building a Monitoring Infrastructure with Nagios, Marzec 2007
 M. Hassan, R. Jain,Wysoko wydajne sieci IP, Helion 2004
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Cacti 0.8 beginner guide, Thomas Urban, Marzec 2011
 Villy B. Iversen, Teletraffic Engineering and Network Planning, COM
 Course 34340, Technical University of Denmark, September 2004
Inne materiały dydaktyczne:



Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
http://wazniak.mimuw.edu.pl/
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PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - GRAFIKA KOMPUTEROWA I
APLIKACJE INTERNETOWE
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WYBRANE ZASTOSOWANIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI / PRAKTYCZNY

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
2/4
dr inż. Agnieszka Siwocha
Podstawy grafiki komputerowej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Seminariu
m

Projekt

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład
prowadzony
multimedialnymi.

metodą

podającą

wspomagany

prezentacjami

Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zastosowań grafiki komputerowej i
podstawowych zagadnień dotyczących obrazów cyfrowych

K_W05

P_W02

zna oprogramowanie z zakresu grafiki i systemów multimedialnych, zna narzędzia
wykorzystywane do przetwarzania obrazów, tworzenia animacji i edycji video

K_W07

Umiejętności:
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P_U01

Wykorzystuje programy grafiki komputerowej do podstawowych zadań graficznych
(przygotowanie obrazu do druku i na strony internetowe, podstawy tworzenia
animacji, podstawy edycji filmów). Zna zastosowanie poszczególnych programów
graficznych i ich narzędzia

K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student uwzględnia w wykonywanych projektach różnorodność światopoglądową i
kulturową zleceniodawców i stara się do ich wymogów dostosować.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Ogólna charakterystyka obszarów zastosowań grafiki komputerowej.

W2

Oprogramowanie narzędziowe grafiki komputerowej - przegląd wykorzystania
zastosowań programów graficznych komercyjnych i niekomercyjnych.

P_W02

W3

Przegląd zaawansowane funkcji i możliwości wybranych programów graficznych do
przetwarzania obrazu.

P_W02

W4

Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych. Parametry obrazów w zależności od
przeznaczenia, rozdzielczość, model barw i format zapisu.

P_W01, P_W02

W5

Obraz w publikacjach klasycznych i elektronicznych. Przygotowania obrazów
cyfrowych z przeznaczenie do druku i na strony internetowe.

P_W01, P_W02

W6

Grafika w Internecie, banery reklamowe, interakcja.

P_W01, P_W02

W7

Podstawy tworzenia animacji, animacji 3D, edycji filmów wideo

P_W01, P_W02

W8

Wykład podsumowujący. Dalszy rozwój oprogramowania użytkowego

P_W01, P_W02,
P_K01

Lp.

laboratorium:

Ćw1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia
zajęć.

Ćw2

Zastosowanie edytorów grafiki rastrowej – Photoshop, PhotoPaint, zaawansowane
funkcje programów. Projekty: kompositing i fotomontaż – plakaty reklamowe,
przygotowanie do druku

Ćw3

Zastosowanie edytorów wektorowej – CorelDraw, Illustrator w połączeniu z grafiką
rastrową - Photoshop, PhotoPaint, zaawansowane funkcje programów. Projekty: druki
wielkoformatowe i reklama prasowa

Ćw4

Zastosowanie edytorów grafiki rastrowej i wektorowej – Photoshop, PhotoPaint,
CorelDraw, Illustrator. Zaawansowane funkcje programów. Projekty: gadżety
reklamowe - wizualizacja, reklama internetowa, grafika statyczna i dynamiczna

Ćw5

Prezentacja, omawianie i zaliczanie wykonanych projektów.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
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P_W01, P_W02

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01, P_W02,
P_U01
P_W01, P_W02,
P_U01
P_W01, P_W02,
P_U01
P_W01, P_W02,
P_U01
P_W01, P_W02,
P_U01
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Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustny sprawdzian zaliczający z wiedzy

W, L

P_W02

Ustny sprawdzian zaliczający z wiedzy

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

Kompetencje społeczne:
Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

P_K01

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

P_W01

nie ma wiedzy w
zakresie zastosowań
grafiki komputerowej

ma wiedzę w temacie
zastosowań grafiki
komputerowej

ma uporządkowaną wiedzę
w zakresie zastosowań
grafiki komputerowej

ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie
zastosowań grafiki
komputerowej i
zagadnień dotyczących
obrazów cyfrowych

P_W02

nie ma
uporządkowanej
wiedzę w obszarze
wykorzystania narzędzi
i funkcjonalności
oprogramowania
graficznego

w minimalnym zakresie
ma uporządkowaną
wiedzę w obszarze
wykorzystania narzędzi
i funkcjonalności
oprogramowania
graficznego

z drobnymi zastrzeżeniami
ma uporządkowaną wiedzę
w obszarze wykorzystania
narzędzi i funkcjonalności
oprogramowania
graficznego

ma uporządkowaną
wiedzę w obszarze
wykorzystania narzędzi
i funkcjonalności
oprogramowania
graficznego.

P_U01

nie wykorzystuje
programy grafiki
komputerowej do
podstawowych zadań
graficznych

w minimalnym zakresie
wykorzystuje programy
grafiki komputerowej do
podstawowych zadań
graficznych

z drobnymi zastrzeżeniami
wykorzystuje programy
grafiki komputerowej do
podstawowych zadań
graficznych

wykorzystuje programy
grafiki komputerowej do
podstawowych zadań
graficznych

P_K01

Nie jest przekonany o
wpływie zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników
na kształt i formę wykonywanego projektu i jest
przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

2

2
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Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

44

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

36/1,5

30/1,2

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Foley James D., van Dam Andries, Feiner Steven K., Hughes John F., Philips Richard L.: Wprowadzenie do grafiki
komputerowej, WNT, Warszawa, 2001
 Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej. WNT 1990
 Shelley Powers, Grafika w Internecie, Helion 2008
Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Arnheim R.: Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Kraków , 2005
Kiciak P.: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowania w grafice komputerowej. Wydawnictwo WNT
2000
 Skarbek W. (red.), Krupiczka A., Przelaskowski A., Rakowski W.: Multimedia. Algorytmy i standardy kompresji,
Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1998
 Faulkner Andrew, Chavez Conrad, Adobe Photoshop CC/CC PL. Oficjalny podręcznik, Helion, 2016
 Wood Brian, Adobe Illustrator CC/CC PL Oficjalny podręcznik, Helion, 2016
 Steve Bain, Nick Wilkinson, CorelDRAW 12, Oficjalny podręcznik, 2004
Inne materiały dydaktyczne:




https://helpx.adobe.com/photoshop/archive.html;
https://helpx.adobe.com/illustrator/archive.html;
http://product.corel.com/help/CorelDRAW/540215253/EN/Doc/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm;
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY ANIMACJI KOMPUTEROWEJ
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
2/4
Dr Krzysztof Przybyszewski
Podstawy grafiki komputerowej
Wybrane zastosowania grafiki komputerowej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

2

2

49

Studia
niestacjonarne

10

20

2

2

34

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej polegające na realizacji
w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej studenta określonych projektów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna zasady projektowania i realizacji animacji komputerowej 2D.

K_W05

P_W02

Student zna techniki i narzędzia wykorzystywane do projektowania i realizacji
animacji komputerowej 2D,

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student umie wykorzystać poznane zasady do analizy i oceny animacji
komputerowych 2D.
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P_U02

Student potrafi zaprojektować animację komputerową 2D oraz zastosować do jej
wykonania odpowiednie techniki.

K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Film animowany i animacja komputerowa.

P_W01

W2

Obszary zastosowań animacji komputerowej.

P_W01

W3

Podstawowe pojęcia techniki filmowej i animacji komputerowej (scena, dynamika
sceny, aktorzy, scenopis, storyboard, scenariusz, ujęcie, kamera, oświetlenie,
cieniowanie, rendering, projekcja).

W4

Zasady kompozycji sceny statycznej.

W5

Podstawowe techniki animacji komputerowej.

W6

Podstawowe techniki wyświetlania animacji komputerowej.

W7
W8

Lp.

P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01

Rendering sceny statycznej i dynamicznej.

P_W02

Narzędzia wykorzystywane w animacji komputerowej 2D.

laboratorium:

P_W02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P_U01
P_U02
P_K01

L2

L3

Środowisko programu animacji (Flash, JavaScript, webGL). Projektowanie
podstawowych obiektów sceny.
Właściwości i przekształcenia obiektów na scenie.
Tekst i podstawowe operacje na tekście. Właściwości tekstu. Tekst statyczny i
dynamiczny. Symbole.
Listwa czasowa i operacje na klatkach. Ustawienie odtwarzania filmu.
Animacja metodą poklatkową. Technika „skórek cebuli”.
Animacja automatyczna obiektów. Animacja automatyczna tekstu.
Podstawy języków skryptowych: ActionScript i JavaScript.
Zmienne środowiskowe. Elementy wprowadzające interaktywność.
Projektowanie i programowanie pętli sprzężenia interaktywności.
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P_W01
P_U01
P_U02
P_K01
P_W01
P_U02
P_K01
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L4

Komponenty. Projektowanie akcji komponentów.
Animacja proceduralna obiektów i symboli.
Animacja proceduralna akcji (procedury klatek listwy czasowej).

P_W02, P_U01
P_U02, P_K01
P_W01, P_W02

L5

Ocena zrealizowanych projektów.

P_U01, P_U02
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie ustne uwzględniające ocenę laboratorium.

W

P_W02

Zaliczenie ustne uwzględniające ocenę laboratorium.

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

P_W01

nie zna podstawowych zasad
projektowania animacji
komputerowej 2D.

zna podstawowe
zasady projektowania
animacji
komputerowej 2D..

zna podstawowe
zasady projektowania i
realizacji animacji
komputerowej 2D..

zna zasady
projektowania i
realizacji animacji
komputerowej 2D.

P_W02

nie zna podstawowych technik
wykorzystywanych do
projektowania i realizacji
animacji komputerowej 2D,

zna podstawowe
techniki
wykorzystywane do
projektowania
animacji
komputerowej 2D,

zna podstawowe
techniki i narzędzia
wykorzystywane do
projektowania i
realizacji animacji
komputerowej 2D,

zna techniki i
narzędzia
wykorzystywane do
projektowania i
realizacji animacji
komputerowej 2D,

P_U01

nie umie wykorzystać
poznanych zasady do analizy i
oceny animacji
komputerowych 2D.

umie wykorzystać
poznane zasady do
oceny animacji
komputerowych 2D.

umie wykorzystać
poznane zasady do
analizy i oceny
animacji
komputerowych 2D.

umie wykorzystać
poznane zasady do
analizy i oceny
złożonych animacji
komputerowych 2D.

potrafi zaprojektować
animację
komputerową 2D.

potrafi zaprojektować
prostą animację
komputerową 2D oraz
zastosować do jej
wykonania
odpowiednie techniki.

potrafi zaprojektować
prostą i złożoną
animację komputerową
2D oraz zastosować do
jej wykonania
odpowiednie techniki.

Efekty
kształcenia

P_U02

nie potrafi zaprojektować
animację komputerową 2D.
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P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

61

76

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

49/2

34/1,4

30/1,2

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Beck J., Sztuka animacji, Arkady, Warszawa, 2003.
 Urlich K., Flash CS3 Professional PL. Klatka po klatce., Helion, Gliwice 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Wawer R., Animacja komputerowa w procesie kształcenia, UMCS, Lublin, 2008
 Adobe Creative Team, Adobe After Effects CC Professional. Oficjalny podręcznik., Helion, Gliwice 2016.
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

TECHNIKI POZYSKIWANIA I PRZETWARZANIA OBRAZU RASTROWEGO
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/5
dr inż. Agnieszka Siwocha
Podstawy grafiki komputerowej
Komunikacja człowiek – komputer

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie cech obrazów cyfrowych metod
reprezentacji obrazu oraz podbudowę teoretyczną w zakresie próbkowania,
kwantyzacji i kodowania obrazu.

K_W05

P_W02

Student zna zasady przetwarzania obrazu cyfrowego oraz zna metody kodowania i
formaty zapisu obrazów

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student zna zasady pozyskiwania, przetwarzania kodowania obrazu rastrowego.
Student potrafi przeanalizować i zastosować różne sposobów przetwarzania i zapisu
obrazów.
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Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający

P_W01

W2

Obraz cyfrowy i jego cyfrowe reprezentacja. Próbkowanie, kwantyzacja i kodowanie.
Rodzaje obrazów cyfrowych. Charakterystyka obrazu statycznego

P_W01

W3

Urządzenia obrazujące. Zasada działania i podstawowe parametry charakteryzujące:
skaner (2D, 3D), aparat fotograficzny i kamerę cyfrową (przetworniki optyczne,
nośniki obrazu cyfrowego).

P_W01, P_W02

W4

Formaty zapisu obrazowych cyfrowych i ich cechy.

P_W01, P_W02

W5

Metody obróbki obrazu

P_W01, P_W02

W6

Zastosowanie histogramu i krzywych tonalnych.

P_W01, P_W02

W7

Retusz zdjęć

P_W01, P_W02

W8

Zasada działania wybranych filtrów graficznych.

P_W01, P_W02

W9

Oprogramowanie przeznaczone do akwizycji obrazów z urządzeń zewnętrznych
(komercyjne, darmowe i rozprowadzane przez producentów sprzętu).

P_W02

W10

Funkcjonalności i struktura programów służących do przetwarzania obrazów
rastrowych.

P_W02

W11

Oprogramowanie służące do przetwarzania obrazów rastrowych

P_W02

W12

Efekty specjalne wprowadzane do obrazów rastrowych (efekty artystyczne, efekty
związane z renderingiem wtórnym).

P_W02

W13

Kompositing i fotomontaż. Automatyzacja pracy - Photomerge.

P_W02

W14

Zasady kompozycji albumów cyfrowych.

P_W02

W15

Wykład podsumowujący. Dalszy rozwój oprogramowania użytkowego

Lp.

laboratorium:

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

L2

Skaner i zasady pozyskiwania obrazu rastrowego. CMS, profile barwne. Parametry
obrazów w zależności od przeznaczenia, rozdzielczość, model barw i format zapisu.
Wykonanie kompozycji lub fotomontaży oraz przygotowania obrazów cyfrowych
z przeznaczenie do druku i na strony internetowe.
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L3

Pozyskiwanie materiałów z aparatu cyfrowego, format RAW i metody jego
przetwarzania. Wykonanie kompozycji lub fotomontaży oraz przygotowania obrazów
cyfrowych z przeznaczenie do druku i na strony internetowe.

L4

Pozyskiwanie obrazów z sieci. Galerie internetowe, albumy cyfrowe, portfolio prac.
Przeglądarki graficzne. Wykonanie do wyboru galerii, albumu lub portfolio.

L5

Prezentacja, omawianie i zaliczanie wykonanych projektów.

P_W01, P_W02,
P_U01
P_W01, P_W02,
P_U01
P_W01, P_W02,
P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustny sprawdzian zaliczający z wiedzy

W, L

P_W02

Ustny sprawdzian zaliczający z wiedzy

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

Kompetencje społeczne:
Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

P_K01

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

P_W01

nie ma uporządkowanej
wiedzy w zakresie
charakterystyki obrazów
cyfrowych, ich metod
reprezentacji,
pozyskiwania
i kodowania.

w podstawowym
zakresie ma
uporządkowaną wiedzę
pod kątem
charakterystyki obrazów
cyfrowych, ich metod
reprezentacji,
pozyskiwania
i kodowania.

ma uporządkowaną
wiedzę z drobnymi
zastrzeżeniami w zakresie charakterystyki
obrazów cyfrowych, ich
metod reprezentacji,
pozyskiwania
i kodowania.

ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie
charakterystyki obrazów
cyfrowych, ich metod
reprezentacji,
pozyskiwania
i kodowania.

P_W02

nie ma uporządkowanej
wiedzę w zakresie
metod, technik i narzędzi
służących do
przetwarzania obrazu
rastrowego.

w minimalnym zakresie
ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie
metod, technik i narzędzi
służących do
przetwarzania obrazu
rastrowego.

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
uporządkowaną wiedzę
w zakresie metod,
technik i narzędzi
służących do
przetwarzania obrazu
rastrowego.

ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie
metod, technik i narzędzi
służących do
przetwarzania obrazu
rastrowego

Efekty
kształcenia
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P_U01

nie potrafi zastosować
zasad pozyskiwania,
przetwarzania i
kodowanoia obrazu
rastrowego.

w minimalnym zakresie
potrafi zastosować
zasady pozyskiwania,
przetwarzania i
kodowania obrazu
rastrowego

P_K01

Nie jest przekonany o
wpływie zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

z drobnymi
zastrzeżeniami potrafi
zastosować zasady
pozyskiwania,
przetwarzania i
kodowania obrazu
rastrowego

potrafi zastosować
zasady pozyskiwania
obrazu rastrowego,
przetwarza obraz
cyfrowy i potrafi
dokonać konwersji do
różnych formatów
graficznych z
przeznaczeniem do
druku i do Internetu,
stosując różne metody
kompresji i profile
barwne.

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Domański M., Obraz Cyfrowy, WKŁ, Warszawa, 2010
 Glyn Dewis, Photoshop. Profesjonalny retusz i fotomontaż, Helion, Gliwice 2015
 Kwaśny A.: Od skanera do drukarki, Helion, Gliwice 2001
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Faulkner Andrew, Chavez Conrad, Adobe Photoshop CC/CC PL. Oficjalny podręcznik, Helion, 2016
Kończak Sebastian, Photoshop dla e-commerce i social media, Helion, Gliwice 2015
Scott Kelby, Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie VII, Helion, Gliwice 2013
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Inne materiały dydaktyczne:




https://helpx.adobe.com/photoshop/archive.html;
https://helpx.adobe.com/pdf/bridge_reference.pdf ;
https://helpx.adobe.com/bridge/topics.html
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY PRZETWARZANIA FILMÓW CYFROWYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/5
dr inż. Agnieszka Siwocha
Podstawy grafiki komputerowej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztat
y

Seminariu
m

Projekt

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład
prowadzony
multimedialnymi.

metodą

podającą

wspomagany

prezentacjami

Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstawowych metod
przetwarzania i montażu filmowego

K_W05

P_W02

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy przetwarzaniu
materiału audio i video.

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi przy wykorzystaniu dedykowanych programów i narzędzi dokonać
montażu materiału audio i video. Zna i potrafi stosować metod kompresji i formaty
zapisu audio i video.
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Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykład:

Lp.

W1

Wykład wprowadzający. Podstawowe pojęcia przetwarzania i montażu filmowego .

W2

Etapy montażu filmowego. Scenariusz i scenopis.

P_W02

W3

Wybrane techniki przetwarzania materiałów audio i video, metody pozyskiwania
materiałów cyfrowych

P_W02

W4

Cyfrowe przetwarzanie audio i video

P_W01, P_W02

W5

Przegląd oprogramowania i narzędzi służących do przetwarzania filmu.

P_W01, P_W02

W6

Compositing, motion design - efekty specjalne

P_W01, P_W02

W7

Formaty zapisu filmów cyfrowych, metody kompresji

P_W01, P_W02

W8

Wykład podsumowujący. Kierunki rozwoju montażu filmu

P_W01, P_W02,
P_K01

P_W01, P_W02

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

laboratorium:

Ćw1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia
zajęć.

Ćw2

Zapoznanie z oprogramowaniem do przetwarzania video i audio. Narzędzia
programów. Standardowa metody pracy przetwarzania cyfrowego filmów.
Wzbogacanie projektu za pomocą tekstu, animowanie tekstu, zaawansowanych
narzędzia edycji oraz dodawanie efektów wideo. Animowanie klipów, stosowanie
spowolnionego tempa i ruchu odwrotnego, zmiana prędkości i długości kilku klipów
Edycja dźwięku, dostosowanie poziomu głośności, dodawanie przejść audio,
ulepszanie dźwięku za pomocą efektów audio.

Ćw3

Renderowanie i tworzenie plików wyjściowych.

Ćw4

Prace projektowe polegająca na montażu filmu z wykorzystaniem wybranych narzędzi
i oprogramowania.

Ćw5

Prezentacja, omawianie i zaliczanie wykonanych projektów. Analiza wybranych
narzędzi i programowania wykorzystanych do montażu prezentowanych projektów.
Ocena projektów i sprawdzian wiedzy

P_W01, P_W02,
P_U01

P_W01, P_W02,
P_U01

P_W01, P_W02,
P_U01
P_W01, P_W02,
P_U01
P_W01, P_W02,
P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji
Wiedza:
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P_W01

Ustny sprawdzian zaliczający z wiedzy

W, L

P_W02

Ustny sprawdzian zaliczający z wiedzy

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

Kompetencje społeczne:
Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

P_K01

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

P_W01

nie ma
uporządkowanej
wiedzy w zakresie
podstawowych pojęć,
metod przetwarzania i
montażu filmowego.

w podstawowym zakresie
ma uporządkowaną wiedzę
o podstawowych
pojęciach, metodach
przetwarzania i montażu
filmowym.

ma uporządkowaną
wiedzę z drobnymi
zastrzeżeniami w zakresie
podstawowych pojęć,
metod przetwarzania i
montażu filmowego.

ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie
podstawowych pojęć,
metod przetwarzania i
montażu filmowego.

P_W02

nie zna podstawowych
metod, technik i
narzędzi stosowanych
przy przetwarzaniu
materiału audio i
video.

w minimalnym zakresie
zna podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
przetwarzaniu materiału
audio i video.

z drobnymi zastrzeżeniami
zna podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
przetwarzaniu materiału
audio i video.

zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy przetwarzaniu
materiału audio i
video.

P_U01

nie potrafi przy
wykorzystaniu
dedykowanych
programów i narzędzi
dokonać montażu
materiału audio i video

w minimalnym potrafi
przy wykorzystaniu
dedykowanych programów
i narzędzi dokonać
montażu materiału audio i
video

z drobnymi zastrzeżeniami
potrafi przy wykorzystaniu
dedykowanych programów
i narzędzi dokonać
montażu materiału audio i
video

potrafi przy
wykorzystaniu
dedykowanych
programów i narzędzi
dokonać montażu
materiału audio i
video.

P_K01

Nie jest przekonany o
wpływie zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Efekty
kształcenia

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10
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Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Świerk G., Madurski Ł., Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy. Helion, Gliwice 2004
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Opracowanie zbiorowe, AdobePremiere Pro cs4. Oficjalny podręcznik, Helion, Gliwice 2009
 Maxim Jago, Adobe Premiere Pro CC. Oficjalny podręcznik, Helion, 2016
Inne materiały dydaktyczne:
 https://helpx.adobe.com/pdf/premiere_pro_reference.pdf,
 http://help.adobe.com/archive/en/premiere-pro/cs6/premiere_pro_reference.pdf,
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE INTERNETOWE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
specjalnościowy / fakultatywny // powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/5
dr inż. Zbigniew Filutowicz
Podstawy programowania, Technologie internetowe

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wybranych
zaawansowanych technologii internetowych ze szczególnym uwzględnieniem
dynamicznego interfejsu użytkownika

K_W05

P_W02

zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane do projektowania
dynamicznych interfejsów internetowych

K_W07

Umiejętności:
P_U01

ma umiejętność tworzenia nieskomplikowanych aplikacji internetowych; potrafi
zaprojektować dynamiczny interfejs użytkownika aplikacji internetowych
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P_U02

stosuje wybrane metody animacji i morfingu do realizacji dynamicznego interfejsu
użytkownika

K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość ważności i rozumie potrzeby użytkowników witryn
internetowych w zakresie dynamicznego interfejsu użytkownika

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Pojęcia dotyczące dynamiki i interaktywności witryn internetowych. Dynamika po
stronie przeglądarki internetowej i serwera http. Bogate witryny internetowe RIA

P_W02

W2

Zaawansowane technologie internetowe po stronie przeglądarki internetowej

P_W02

W3

Analiza przykładowych witryn internetowych pod kątem technologii.

P_W02

W4

Film animowany i animacja komputerowa 2D w bogatych aplikacjach internetowych.

P_W02

W5

Podstawowe pojęcia techniki filmowej i animacji komputerowej (scena, dynamika
sceny, aktorzy, scenopis, storyboard, scenariusz, ujęcie, kamera, oświetlenie,
cieniowanie, rendering, projekcja).

P_W01

W6

Narzędzia wykorzystywane w animacji komputerowej 2D

P_W01

W7

Wykorzystanie języków programowania do realizacji animacji 2D

P_W01

W8

Animacja automatyczna obiektów

P_W01

W9

Podstawy języka skryptowego do obsługi zdarzeń i sterowania animacją

P_W01

W10

Język SVG i animacje.

P_W01

W11

Banery i witryny webowe

P_W01

W12

Dynamiczny HTML po stronie przeglądarki webowej – programowanie w języku
imperatywnym JavaScript.

P_W01

W13

Ajax i asynchroniczna komunikacja aplikacji internetowych

P_W02

W14

Znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i konieczność ich uwzględnienia. Pozatechniczne aspekty
i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje

P_W01, P_K01

W15

Wykład podsumowujący. Dalszy rozwój technologii internetowych

P_W01, P_W02

Lp.

laboratorium:

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

L2

Praca projektowa polegająca na zaprojektowaniu banerów animowanych do witryny
webowej

P_W02

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_K01
P_W01 , P_W02
P_W01
P_W02, P_U01
P_U02, P_K01
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P_W01
L3

Praca projektowa polegająca na zaprojektowaniu animacji z wykorzystaniem SVG.

P_W02, P_U01
P_U02, P_K01

L4

Praca projektowa polegająca na zaprojektowaniu animacji z wykorzystaniem
JavaScript.

P_W01 , P_W02

L5

Testowanie umiejętności posługiwania się programowymi metodami tworzenia
animacji

P_W01 ,P_W02

P_U01, P_U02

P_U01,P_U02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustny egzamin z wiedzy na zaliczenie wykładów, ustny zaliczający
sprawdzian wiedzy na laboratorium

W, L

P_W02

Ustny egzamin z wiedzy na zaliczenie wykładów, ustny zaliczający
sprawdzian wiedzy na laboratorium

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U02

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

nie ma uporządkowanej,
podbudowanej teoretycznie
wiedzy w zakresie wybranych
zaawansowanych technologii
internetowych ze szczególnym
uwzględnieniem dynamicznego
interfejsu użytkownika

w minimalnym
zakresie ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie wybranych
zaawansowanych
technologii
internetowych ze
szczególnym
uwzględnieniem
dynamicznego
interfejsu użytkownika

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie wybranych
zaawansowanych
technologii
internetowych ze
szczególnym
uwzględnieniem
dynamicznego
interfejsu użytkownika

ma uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie wybranych
zaawansowanych
technologii
internetowych ze
szczególnym
uwzględnieniem
dynamicznego
interfejsu użytkownika
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P_W02

P_U01

P_U02

P_K01

nie zna podstawowych metod,
technik i narzędzi stosowanych
do projektowania
dynamicznych interfejsów
internetowych

w minimalnym
zakresie zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane do
projektowania
dynamicznych
interfejsów
internetowych

z drobnymi
zastrzeżeniami zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane do
projektowania
dynamicznych
interfejsów
internetowych

zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
do projektowania
dynamicznych
interfejsów
internetowych

nie ma umiejętności tworzenia
nieskomplikowanych aplikacji
internetowych; nie potrafi
zaprojektować dynamiczny
interfejs użytkownika aplikacji
internetowych

w minimalnym
zakresie ma
umiejętność tworzenia
nieskomplikowanych
aplikacji
internetowych; potrafi
zaprojektować
dynamiczny interfejs
użytkownika aplikacji
internetowych

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
umiejętność tworzenia
nieskomplikowanych
aplikacji
internetowych; potrafi
zaprojektować
dynamiczny interfejs
użytkownika aplikacji
internetowych

ma umiejętność
tworzenia
nieskomplikowanych
aplikacji
internetowych; potrafi
zaprojektować
dynamiczny interfejs
użytkownika aplikacji
internetowych

nie stosuje wybranych metod
animacji i morfingu do
realizacji dynamicznego
interfejsu użytkownika

w minimalnym
zakresie stosuje
wybrane metody
animacji i morfingu do
realizacji
dynamicznego
interfejsu użytkownika

z drobnymi
zastrzeżeniami stosuje
wybrane metody
animacji i morfingu do
realizacji
dynamicznego
interfejsu
użytkownika.

stosuje wybrane
metody animacji i
morfingu do realizacji
dynamicznego
interfejsu użytkownika

nie ma świadomości ważności i
nie rozumie potrzeby
użytkowników witryn
internetowych w zakresie
dynamicznego interfejsu
użytkownika

w minimalnym
zakresie ma
świadomość ważności
i rozumie potrzeby
użytkowników witryn
internetowych w
zakresie
dynamicznego
interfejsu użytkownika

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
świadomość ważności
i rozumie potrzeby
użytkowników witryn
internetowych w
zakresie
dynamicznego
interfejsu użytkownika

ma świadomość
ważności i rozumie
potrzeby
użytkowników witryn
internetowych w
zakresie dynamicznego
interfejsu
użytkownika.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

100/4

100/4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
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Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Parent Rick, Animacja komputerowa. Algorytmy i techniki, Helion 2011
 Julian Shapiro, Tworzenie animacji z użyciem języka JavaScript, Helion 2014.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Beck J., Sztuka animacji, Arkady, Warszawa, 2003.
 Urlich K., Flash CS3 Professional PL. Klatka po klatce., Helion, Gliwice 2008.
Inne materiały dydaktyczne:
 Materiały dydaktyczne udostępniane w WWW przez firmy programistyczne i uczelnie wyższe z różnych krajów np.:
 https://www.animatron.com/
 http://www.animationmentor.com/

365

Przedmioty specjalnościowe - Grafika komputerowa i aplikacje internetowe

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

INTERAKCJA W APLIKACJACH MULTIMEDIALNYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe,
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/6
dr inż. Zbigniew Filutowicz
Podstawy programowania, Technologie internetowe

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma wiedzę z zakresu języków programowania wykorzystywanych do
implementowania interakcji w aplikacjach multimedialnych

K_W05

P_W02

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy realizacji
interaktywnych aplikacji multimedialnych

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student stosuje języki programowania, metody i narzędzia pozwalające
implementować interakcję w aplikacjach multimedialnych
Kompetencje społeczne:
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P_K01

Student ma świadomość ważności i rozumie potrzeby szeroko pojętej grupy
użytkowników w zakresie interaktywnych aplikacji multimedialnych

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykład:

Lp.

W1

Aplikacje multimedialne i interakcja, hypermedia

P_W02

W2

Pojęcia dotyczące multimediów interaktywnych

P_W02

W3

Analiza przykładowych interaktywnych aplikacji multimedialnych. Gry komputerowe.

P_W02

W4

Multimedia – tekst, grafika, video, dźwięk, ruch obiektów,
użytkownikiem. Kinect i interakcja wielopunktowa.

P_W02

W5

Multimedia strumieniowe. Integracja, synchronizacja
multimedialnymi w interfejsie użytkownika

W6

Interakcja z zasobami wideo i dźwięku

P_W01

W7

Porównanie wybranych technologii implementacyjnych

P_W01

W8

Aplikacje mobilne i interakcja

P_W01

W9

Programowanie aplikacji multimedialnych przy pomocy aktualnych standardów

P_W01

W10

Język SVG i interaktywność

P_W01

W11

Inteligencja, użyteczność i funkcjonalność interfejsu użytkownika

P_W01

W12

Standardy i rozwój platform programistycznych bogatych aplikacji webowych po
stronie serwera

P_W01

i

interakcja z

sterowanie

zasobami

W13

Ajax jako technologia pozwalająca na asynchroniczną realizację interakcji aplikacji
internetowych

W14

Znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i konieczność ich uwzględnienia. Pozatechniczne aspekty
i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje

W15

Wykład podsumowujący. Dalszy rozwój interakcji w aplikacjach multimedialnych

P_W01

P_W02
P_W02

P_W01
P_K01
P_W01
P_W02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

laboratorium:

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

L2

Praca projektowa polegająca na zaprojektowaniu interaktywnej aplikacji
multimedialnej z wykorzystaniem wybranych technologii programowania

P_W01 , P_W02

L3

Testowanie umiejętności posługiwania się wybranymi technologiami aplikacji
interaktywnych i propozycja rozwoju zaprojektowanej aplikacji interaktywnej

P_W01 , P_W02
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P_W01 , P_W02

L4

Kontynuacja rozwoju interaktywnej aplikacji multimedialnej

L5

Analiza wybranych technologii programowania interaktywnych aplikacji
multimedialnych. Ocena projektu i sprawdzian wiedzy

P_U01 , P_K01
P_W01
P_W02,P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustny egzamin z wiedzy, ustny zaliczający sprawdzian wiedzy na
laboratorium

W, L

P_W02

Ustny egzamin z wiedzy, ustny zaliczający sprawdzian wiedzy na
laboratorium

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

nie ma wiedzy z zakresu
języków programowania
wykorzystywanych do
implementowania interakcji w
aplikacjach multimedialnych

w minimalnym
zakresie ma wiedzę z
zakresu języków
programowania
wykorzystywanych do
implementowania
interakcji w
aplikacjach
multimedialnych

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
wiedzę z zakresu
języków
programowania
wykorzystywanych do
implementowania
interakcji w
aplikacjach
multimedialnych

ma wiedzę z zakresu
języków
programowania
wykorzystywanych do
implementowania
interakcji w
aplikacjach
multimedialnych

nie zna podstawowych metod,
technik i narzędzi stosowanych
przy realizacji interaktywnych
aplikacji multimedialnych

w minimalnym
zakresie zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
realizacji
interaktywnych
aplikacji
multimedialnych

z drobnymi
zastrzeżeniami zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
realizacji
interaktywnych
aplikacji
multimedialnych

zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy realizacji
interaktywnych
aplikacji
multimedialnych
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P_U01

P_K01

nie stosuje języków
programowania, metod i
narzędzi pozwalających
implementować interakcję w
aplikacjach multimedialnych

w minimalnym
zakresie stosuje języki
programowania,
metody i narzędzia
pozwalające
implementować
interakcję w
aplikacjach
multimedialnych

z drobnymi
zastrzeżeniami stosuje
języki programowania,
metody i narzędzia
pozwalające
implementować
interakcję w
aplikacjach
multimedialnych.

stosuje języki
programowania,
metody i narzędzia
pozwalające
implementować
interakcję w
aplikacjach
multimedialnych

nie ma świadomości ważności i
nie rozumie potrzeby szeroko
pojętej grupy użytkowników w
zakresie interaktywnych
aplikacji multimedialnych.

w minimalnym
zakresie ma
świadomość ważności
i rozumie potrzeby
szeroko pojętej grupy
użytkowników w
zakresie
interaktywnych
aplikacji
multimedialnych.

z drobnymi
zastrzeżeniami ma
świadomość ważności
i rozumie potrzeby
szeroko pojętej grupy
użytkowników w
zakresie
interaktywnych
aplikacji
multimedialnych..

ma świadomość
ważności i rozumie
potrzeby szeroko
pojętej grupy
użytkowników w
zakresie
interaktywnych
aplikacji
multimedialnych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

44

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

36/1,5

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Jon Duckett, JavaScript i jQuery. Interaktywne strony WWW dla każdego, Helion 2015.
Chandermani, AngularJS. Praktyczne przykłady. Helion 2015
Jonathan Stark, Brian Jepson, Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript, Helion 2013
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Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Scott Rogers, Dotknij i przeciągnij. Projektowanie gier na ekrany dotykowe, Helion 2013
Juriy Bura, Paul Coates, Profesjonalne tworzenie gier internetowych dla systemu Android w językach HTML5, CSS3 i
JavaScript, Helion 2013
Inne materiały dydaktyczne:
 Materiały dydaktyczne udostępniane w WWW przez firmy programistyczne i uczelnie wyższe z różnych krajów np.:
http://www.w3schools.com/ https://alison.com/learn/multimedia-technology
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WIZUALIZACJA TRÓJWYMIAROWA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/6
Dr Krzysztof Przybyszewski
Podstawy grafiki komputerowej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej polegające na realizacji
w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej studenta określonych projektów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna: podstawowe pojęcia oraz zasady modelowania trójwymiarowej sceny
graficznej (obiektów, świateł i kamer) oraz podstawowe zasady i techniki renderingu
sceny statycznej,

K_W05

P_W02

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu modelowania 3D,

K_W07

Umiejętności:
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P_U01

Student umie: zaprojektować i wymodelować geometrię złożonych obiektów
trójwymiarowej sceny graficznej, odpowiednio dopasować właściwości powierzchni
obiektów (nałożyć teksturę).

K_U13

P_U02

Student potrafić dobra i ustawić kamery oraz potrafić zastosować odpowiednie do
wymagań projektu oświetlenie sceny i metody renderingu,

K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. Pojęcia podstawowe: rola, cele i etapy wizualizacji.

P_W01

W2

Podstawy modelowania: modelowanie za pomocą splajnów, modelowanie siatkowe,
modelowanie parametryczne, modelowanie powierzchni sklejanych, modelowanie
obiektów NURBS, obiekty złożone. Przybliżanie krzywych i powierzchni – splajny.
Modyfikatory w modelowaniu: tworzenie brył obrotowych, wytłaczanie obiektów, itp.

P_W01

W3

Pozyskiwanie modeli obiektów rzeczywistych: digitizery, techniki geodezyjnofotogrametryczne, fotografia.

W4

Podstawowe wiadomości o materiałach: praca z edytorem materiałów, biblioteki
materiałów, tworzenie materiału, shadery. Tekstury: rodzaje tekstur i techniki
mapowania, praca z mapami w edytorze materiałów, zastosowanie map proceduralnych
dla materiałów.

W5

Oświetlenie sceny: tworzenie świateł, dobór parametru światła, systemy oświetleniowe.

W6

Kamera i okno widokowe. Ustawienia kamery.

W7
W8

Renderowanie sceny: parametry i opcje renderingu, funkcja anti-aliasing
Wykład podsumowujący. Język filmu.

P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W02

Lp.

laboratorium:

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Środowisko pracy wybranego modelera (3DS Max). Modelowanie obiektów prostych
oraz ich teksturowanie. Projekty: model Ziemi lub innych obiektów astronomicznych,
modele wybranych obiektów wzorowane na obiektach rzeczywistych, model wazy lub
naczynia (wykorzystanie splajnów), model samolotu lub innego obiektu latającego.

L2

P_W01

Model aranżacji przestrzeni (trawa, drzewa, chmury, oświetlenie słoneczne –
wykorzystanie gotowych komponentów programu). Modelowanie obiektów złożonych.
Projekty: model mieszkania i domu, model roweru lub lokomotywy i wagonów.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01
P_U01
P_U02
P_K01
P_W01
P_U01
P_U02
P_K01
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L3

Modelowanie postaci. Projekt: model głowy, model ręki, model postaci dwunożnej,
model zwierzęcia. Łączenie scen, wstawianie obiektów na scenę, oświetlenie sceny.
Projekty: dom wraz z otoczeniem i umieszczonymi w nim postaciami, pokój wraz z
wyposażeniem, statki w przestrzeni kosmicznej.

P_W01
P_U02
P_K01
P_W02

L4

Oświetlenie sceny. Projekty: zmiany pory dnia w projekcie domu z otoczeniem
(symulacja odpowiedniego oświetlenia domu wieczorem i w nocy).

P_U01
P_U02
P_K01
P_W01
P_W02

L5

Rendering wykonanych projektów scen. Ocena zrealizowanych projektów.

P_U01
P_U02
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie ustne wszystkich tematów uwzględniające ocenę laboratorium.

W

P_W02

Zaliczenie ustne wszystkich tematów uwzględniające ocenę laboratorium.

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

zna: podstawowe
pojęcia oraz zasady
modelowania
trójwymiarowej sceny
graficznej (obiektów,
świateł i kamer) oraz
podstawowe zasady
renderingu sceny,

zna: podstawowe
pojęcia oraz zasady
modelowania
trójwymiarowej sceny
graficznej (obiektów,
świateł i kamer) oraz
podstawowe zasady i
techniki renderingu
sceny statycznej i
dynamicznej,

nie zna podstawowych pojęć
modelowania trójwymiarowej
sceny graficznej (obiektów,
świateł i kamer).

zna: podstawowe
pojęcia modelowania
trójwymiarowej sceny
graficznej (obiektów,
świateł i kamer).
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zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych z
zakresu modelowania
3D.

zna metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych z
zakresu modelowania
3D,

zna metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
zadań informatycznych
z zakresu
modelowania 3D,

P_U01

nie umie: zaprojektować i
wymodelować geometrii
obiektów trójwymiarowej
sceny graficznej.

umie: zaprojektować i
wymodelować
geometrię obiektów
trójwymiarowej sceny
graficznej oraz
odpowiednio
dopasować ich
właściwości.

umie: zaprojektować i
wymodelować
geometrię złożonych
obiektów
trójwymiarowej sceny
graficznej,
odpowiednio
dopasować ich
właściwości.

umie: zaprojektować i
wymodelować
geometrię złożonych
obiektów
trójwymiarowej sceny
graficznej,
odpowiednio
dopasować ich
właściwości oraz
właściwości
powierzchni obiektów
(nałożyć teksturę).

P_U02

nie potrafić dobrać i ustawić
kamer oraz nie potrafić
zastosować odpowiednie do
wymagań projektu oświetlenie
sceny i metody renderingu,

potrafić dobrać i
ustawić kamery oraz
potrafić zastosować
odpowiednie do
wymagań projektu
oświetlenie sceny,

potrafić dobrać i
ustawić kamery oraz
potrafić zastosować
odpowiednie do
wymagań projektu
oświetlenie sceny i
metody renderingu,

potrafić dobrać i
ustawić kamery oraz
potrafić zastosować
odpowiednie do
wymagań projektu
oświetlenie sceny i
metody renderingu,

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

P_W02

nie zna podstawowych metod,
technik i narzędzi stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych zadań
informatycznych z zakresu
modelowania 3D.

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
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Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Foley J. D., van Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F., Philips R. L.: Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT,
Warszawa, 1995
 Derakhshani R.L., Dariush Derakhshani D., Autodesk 3ds Max 2014. Oficjalny podręcznik, Helion, Gliwice 2014.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Angel E., Interactive Computer Graphics, Addison-Wesley, New York, 2005
 Arnheim R.: Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Kraków, 2005
 Bryła A., Grafika komputerowa 3ds Max, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa 2010
 Shirley P., Fundamentals of Computer Graphics, sec. ed. A K Peters, 2005
Inne materiały dydaktyczne:



Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Grafika_komputerowa_i_wizualizacja
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

DTP
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/6
Dr Krzysztof Przybyszewski
Podstawy grafiki komputerowej
Wybrane zastosowania grafiki komputerowej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej polegające na realizacji
w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej studenta określonych projektów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe zasady kompozycji i składu klasycznych publikacji prostych i
złożonych.

K_W05

P_W02

Student zna techniki i narzędzia wykorzystywane w DTP

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student umie wykorzystać poznane zasady do analizy i oceny publikacji klasycznych i
elektronicznych.
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P_U02

Student potrafi zaprojektować prostą i złożoną publikację klasyczną oraz zastosować
do jej wykonania odpowiednie techniki składu komputerowego.

K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. Ogólna charakterystyka DTP.

P_W01

W2

Zasady projektowania grafiki.

P_W01

W3

Charakterystyka procesu DTP

W4

Narzędzia programowe wykorzystywane w DTP

W5

Podstawowe pojęcia i standardy poligrafii.

W6

Zasady składu publikacji prostych.

W7
W8

P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02

Podstawowe oprogramowanie wykorzystywane do projektowania i składu publikacji
klasycznych.

P_W01

Układ podsumowujący.

P_W02

Lp.

Laboratorium:

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

L2

Analiza dostępnych publikacji prostych i elementów identyfikacji graficznej.

L3

Wykorzystanie edytorów graficznych (wektorowych – Ilustrator i rastrowych Photoshop) w DTP. Projekty: plakat artystyczny, ulotka reklamowa, elementy
identyfikacji graficznej firmy, broszura informacyjna.

L4

Analiza różnorodnych klasycznych publikacji złożonych. Wykorzystanie
specjalistycznego oprogramowania w DTP (WORD, Writer, Scriba, InDesign).
Projekty: publikacja naukowa, monografia, katalog, gazeta lub czasopismo tematyczne.

P_W02

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01, P_U01
P_U02, P_K01
P_W01, P_U01
P_U02, P_K01
P_W01
P_U02, P_K01
P_W02, P_U01
P_U02, P_K01
P_W01

L5

Ocena zrealizowanych projektów.

P_W02, P_U01
P_U02, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
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Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Egzamin ustny uwzględniający ocenę laboratorium.

W

P_W02

Egzamin ustny uwzględniający ocenę laboratorium.

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

P_W01

nie zna podstawowych zasad
kompozycji i składu
klasycznych publikacji
prostych i złożonych.

zna podstawowe
zasady kompozycji
klasycznych publikacji
prostych.

zna zasady
kompozycji i składu
klasycznych publikacji
prostych.

zna zasady kompozycji
i składu klasycznych
publikacji prostych i
złożonych.

P_W02

nie zna podstawowych technik
i narzędzi wykorzystywane w
DTP.

zna podstawowe
techniki
wykorzystywane w
DTP.

zna podstawowe
techniki i narzędzia
wykorzystywane w
DTP.

zna techniki i
narzędzia
wykorzystywane w
DTP.

P_U01

nie umie wykorzystać
poznanych zasady do analizy i
oceny publikacji klasycznych i
elektronicznych.

umie wykorzystać
poznane zasady do
oceny publikacji
klasycznych.

umie wykorzystać
poznane zasady do
analizy i oceny
publikacji
klasycznych.

umie wykorzystać
poznane zasady do
analizy i oceny
publikacji klasycznych
i elektronicznych.

potrafi zaprojektować
prostą publikację
klasyczną oraz
zastosować do jej
wykonania
odpowiednie techniki
składu
komputerowego.

potrafi zaprojektować
prostą i złożoną
publikację klasyczną
oraz zastosować do jej
wykonania
odpowiednie techniki
składu
komputerowego.

Efekty
kształcenia

P_U02

nie potrafi zaprojektować
prostej publikacji klasycznej.

potrafi zaprojektować
prostą publikację
klasyczną.

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta
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ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Kwaśny A. DTP. Księga eksperta, Helion, Gliwice, 2002.
 Williams R., DTP od podstaw. Projekty z klasą, Helion, Gliwice 2016
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Chwałowski R., Typografia typowej książki, Helion, Gliwice 2001
 Zakrzewski P., Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce, Helion, Gliwice 2015
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.

379

Przedmioty specjalnościowe - Grafika komputerowa i aplikacje internetowe

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

TECHNIKI PUBLIKACJI
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/6
Dr Krzysztof Przybyszewski
Podstawy grafiki komputerowej
Wybrane zastosowania grafiki komputerowej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej polegające na realizacji
w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej studenta określonych projektów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe zasady kompozycji i składu klasycznych publikacji prostych i
złożonych.

K_W05

P_W02

Student zna techniki i narzędzia wykorzystywane przy składzie publikacji,

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student umie wykorzystać poznane zasady do analizy i oceny publikacji klasycznych i
elektronicznych.
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P_U02

Student potrafi zaprojektować prostą i złożoną publikację klasyczną oraz zastosować
do jej wykonania odpowiednie techniki składu komputerowego.

K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. Zasady projektowania grafiki.

P_W01

W2

Elementy przyciągające uwagę.

P_W01

W3

Znaczenie barwy w projektowaniu układu graficznego.

W4

Charakterystyka procesu składu publikacji (prepress).

W5

Podstawowe pojęcia i standardy poligrafii.

W6

Charakterystyka procesu druku i prac wykończeniowych (press i postpress)

W7
W8

P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02

Podstawowe oprogramowanie wykorzystywane do projektowania i składu publikacji
klasycznych.

P_W01

Podstawowe pojęcia montażu filmowego

P_W02

Lp.

Laboratorium:

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

L2

Wykorzystanie edytorów graficznych (wektorowych – Ilustrator i rastrowych Photoshop) do projektowania i składu prostych publikacji klasycznych. Projekty: plakat
artystyczny, ulotka reklamowa, elementy identyfikacji graficznej firmy, broszura
informacyjna.

L3

Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do składu klasycznych publikacji
złożonych (InDesign). Projekty: publikacja naukowa, monografia, katalog, gazeta lub
czasopismo tematyczne.

P_W02

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01, P_U01
P_U02, P_K01
P_W01, P_U01
P_ U02, P_K01

P_W01
P_U02, P_K01
P_W01

L4

Ocena zrealizowanych projektów.

P_W02, P_U01
P_U02, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
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Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Egzamin ustny uwzględniający ocenę laboratorium.

W

P_W02

Egzamin ustny uwzględniający ocenę laboratorium.

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

P_W01

nie zna podstawowych zasad
kompozycji i składu
klasycznych publikacji
prostych i złożonych.

zna podstawowe
zasady kompozycji
klasycznych publikacji
prostych.

zna zasady
kompozycji i składu
klasycznych publikacji
prostych.

zna zasady kompozycji
i składu klasycznych
publikacji prostych i
złożonych.

P_W02

nie zna podstawowych technik
i narzędzi wykorzystywane
przy składzie publikacji,

zna podstawowe
techniki
wykorzystywane przy
składzie publikacji,

zna podstawowe
techniki i narzędzia
wykorzystywane przy
składzie publikacji,

zna techniki i
narzędzia
wykorzystywane przy
składzie publikacji,

P_U01

nie umie wykorzystać
poznanych zasady do analizy i
oceny publikacji klasycznych i
elektronicznych.

umie wykorzystać
poznane zasady do
oceny publikacji
klasycznych.

umie wykorzystać
poznane zasady do
analizy i oceny
publikacji
klasycznych.

umie wykorzystać
poznane zasady do
analizy i oceny
publikacji klasycznych
i elektronicznych.

potrafi zaprojektować
prostą publikację
klasyczną oraz
zastosować do jej
wykonania
odpowiednie techniki
składu
komputerowego.

potrafi zaprojektować
prostą i złożoną
publikację klasyczną
oraz zastosować do jej
wykonania
odpowiednie techniki
składu
komputerowego.

Efekty
kształcenia

P_U02

nie potrafi zaprojektować
prostej publikacji klasycznej.

potrafi zaprojektować
prostą publikację
klasyczną.

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

382

Przedmioty specjalnościowe - Grafika komputerowa i aplikacje internetowe

ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Chwałowski R., Typografia typowej książki, Helion, Gliwice, 2001
Łatasiewicz M., Alda W., Elementy grafiki komputerowej w procesie przygotowania publikacji do druku, Kieleckie
Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce, 2007
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Cohen S., Williams R., Skanowanie i drukowanie. Jak to zrobić?, Helion, Gliwice, 2003
 Wiliams R., Mistrzowskie stosowanie czcionek. Jak to zrobić?, Helion, Gliwice, 2003
 Williams R., Komputerowy skład tekstów. Jak to zrobić? Helion, Gliwice, 2003
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROJEKTOWANIE APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
4/7
dr inż. Zbigniew Filutowicz
Interakcja w aplikacjach multimedialnych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie
interaktywnych, dynamicznych i zaawansowanych aplikacji multimedialnych oraz
nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych

K_W05

P_W02

Student zna nowoczesne technologie, metody i narzędzia stosowane do implementacji
zaawansowanych aplikacji multimedialnych

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student ma umiejętność wykorzystywania technologii, metod i środowisk
implementacyjnych do projektowania zaawansowanych aplikacji multimedialnych
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P_U02

Student stosuje metody grafiki komputerowej 2D do wizualizacji i budowy bogatego
interfejsu użytkownika aplikacji multimedialnych

K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość ważności i rozumie odpowiedzialność jaką ponosi projektując
aplikację multimedialną pod kątem potrzeb użytkowników nie posiadających bogatej
wiedzy informatycznej

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

W1

Integracja różnych form zasobów multimedialnych: grafiki komputerowej, wideo,
dźwięku i interakcji z użytkownikiem oraz serwerami

W2

Web 2.0 i Cloud computing

W3

Aplikacje mobilne

W4

Analiza przykładowych aplikacji multimedialnych

W5

Wizualizacje informacji, diagramy, znaki graficzne

W6

Webcast, multicast, videocast, VoD, screencast.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02

W7

Projektowanie i inżynieria aplikacji multimedialnych

P_W01
P_W02

W8

W9

W10

W11

W12

Rzeczywistość rozszerzona i wirtualne przymierzalnie

P_W01
P_W02
P_W01

Aplikacje multimedialne w nauczaniu

P_W02
P_W01

Aplikacje multimedialne w biznesie

P_W02
P_W01

Edytory graficzne online

P_W02

Oprogramowanie wolnodostępowe, komercyjne dla aplikacji multimedialnych

P_W01
P_W02

W13

W14

Wybrane przykłady zastosowań multimediów
Znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i konieczność ich uwzględnienia. Pozatechniczne aspekty
i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
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W15

P_W02

Laboratorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

P_K01

Lp.

L1

P_W01

Wykład podsumowujący. Dalszy rozwój zastosowań aplikacji multimedialnych

Tematyka projektu.

P_W01 , P_W02

L2

Projekt aplikacji multimedialnej dla potrzeb oraz wybór technologii implementacyjnej

L3

Testowanie umiejętności posługiwania się wybranymi technologiami oraz analiza
możliwości rozwoju aplikacji

L4

Praca projektowa polegająca na rozbudowie projektu i jego doskonaleniu

L5

Analiza i ocena projektu i sprawdzian wiedzy

P_W01 . P_W02
P_U01. P_K01
P_W01 , P_W02
P_U01, P_K01
P_W01 , P_W02
P_U01, P_K01
P_W01 , P_W02
P_U01,P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustny egzamin z wiedzy, ustny zaliczający sprawdzian wiedzy na
laboratorium

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

P_U02

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5
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P_W01

P_W02

P_U01

P_U02

Student nie ma
uporządkowanej,
podbudowanej teoretycznie
wiedzy w zakresie
interaktywnych, dynamicznych
i zaawansowanych aplikacji
multimedialnych oraz
nowoczesnych rozwiązań
technicznych i
technologicznych

Student w
minimalnym zakresie
ma uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie
interaktywnych,
dynamicznych i
zaawansowanych
aplikacji
multimedialnych oraz
nowoczesnych
rozwiązań
technicznych i
technologicznych

Student z drobnymi
zastrzeżeniami ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie
interaktywnych,
dynamicznych i
zaawansowanych
aplikacji
multimedialnych oraz
nowoczesnych
rozwiązań
technicznych i
technologicznych

Student ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie
interaktywnych,
dynamicznych i
zaawansowanych
aplikacji
multimedialnych oraz
nowoczesnych
rozwiązań
technicznych i
technologicznych

Student nie zna nowoczesnych
technologii, metod i narzędzi
stosowanych do implementacji
zaawansowanych aplikacji
multimedialnych

Student w
minimalnym zakresie
zna nowoczesne
technologie, metody i
narzędzia stosowane
do implementacji
zaawansowanych
aplikacji
multimedialnych

Student z drobnymi
zastrzeżeniami zna
nowoczesne
technologie, metody i
narzędzia stosowane
do implementacji
zaawansowanych
aplikacji
multimedialnych

Student zna
nowoczesne
technologie, metody i
narzędzia stosowane
do implementacji
zaawansowanych
aplikacji
multimedialnych

Student nie ma umiejętności
wykorzystywania technologii,
metod i środowisk
implementacyjnych do
projektowania
zaawansowanych aplikacji
multimedialnych

Student w
minimalnym zakresie
ma umiejętność
wykorzystywania
technologii, metod i
środowisk
implementacyjnych do
projektowania
zaawansowanych
aplikacji
multimedialnych

Student z drobnymi
zastrzeżeniami ma
umiejętność
wykorzystywania
technologii, metod i
środowisk
implementacyjnych do
projektowania
zaawansowanych
aplikacji
multimedialnych

Student ma
umiejętność
wykorzystywania
technologii, metod i
środowisk
implementacyjnych do
projektowania
zaawansowanych
aplikacji
multimedialnych

Student nie stosuje metod
grafiki komputerowej 2D do
wizualizacji i budowy bogatego
interfejsu użytkownika
aplikacji multimedialnych

Student w
minimalnym zakresie
stosuje metody grafiki
komputerowej 2D do
wizualizacji i budowy
bogatego interfejsu
użytkownika aplikacji
multimedialnych

Student z drobnymi
zastrzeżeniami stosuje
metody grafiki
komputerowej 2D do
wizualizacji i budowy
bogatego interfejsu
użytkownika aplikacji
multimedialnych.

Student stosuje metody
grafiki komputerowej
2D do wizualizacji i
budowy bogatego
interfejsu użytkownika
aplikacji
multimedialnych
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P_K01

Student nie ma świadomości
ważności i nie rozumie
odpowiedzialności jaką ponosi
projektując aplikację
multimedialną pod kątem
potrzeb użytkowników nie
posiadających bogatej wiedzy
informatycznej

Student w
minimalnym zakresie
ma świadomość
ważności i rozumie
odpowiedzialność jaką
ponosi projektując
aplikację
multimedialną pod
kątem potrzeb
użytkowników nie
posiadających bogatej
wiedzy informatycznej

Student z drobnymi
zastrzeżeniami ma
świadomość ważności
i rozumie
odpowiedzialność jaką
ponosi projektując
aplikację
multimedialną pod
kątem potrzeb
użytkowników nie
posiadających bogatej
wiedzy
informatycznej.

Student ma
świadomość ważności
i rozumie
odpowiedzialność jaką
ponosi projektując
aplikację
multimedialną pod
kątem potrzeb
użytkowników nie
posiadających bogatej
wiedzy
informatycznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Hoekman R., Magia interfejsu użytkownika, praktyczne metody projektowania aplikacji internetowych, Helion 2010.
 Krzemień G., Serwis firmowy, od pomysłu do gotowej witryny, Helion 2009.
 L. Rosenfeld, Morville P., Architektura informacji w serwisach internetowych, Helion 2003
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Marek Kasperski, Anna Boguska-Torbicz, Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Helion 2008
 Kyciak W., Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy, Helion 2009.
 Dankowski B. Montaż wideo, wyd. 2, Helion 2009
 Paszko M., Mind map ping. Jako ogarnąć całość. K2Lider, Warszawa 2006
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały dydaktyczne udostępniane w Webie przez firmy programistyczne i uczelnie wyższe z różnych krajów np.
panorama sferyczna http://www.trzywymiary.com/#/platinium/ http://ggnome.com/
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ANIMACJA 3D
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
4/7
Dr Krzysztof Przybyszewski
Podstawy grafiki komputerowej
Wizualizacja trójwymiarowa

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Praktyki

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej polegające na realizacji
w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej studenta określonych projektów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna: podstawowe pojęcia oraz zasady modelowania trójwymiarowej sceny
graficznej (obiektów, świateł i kamer) oraz podstawowe zasady i techniki renderingu
sceny statycznej i dynamicznej,

K_W05

P_W02

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu grafiki i systemów
multimedialnych,

K_W07

Umiejętności:
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P_U01

Student umie: zaprojektować i wymodelować geometrię złożonych obiektów
trójwymiarowej sceny graficznej, odpowiednio dopasować właściwości powierzchni
obiektów (nałożyć teksturę).

K_U13

P_U02

Student potrafić wprowadzić dynamikę na scenę (zaprojektować animację), dobrać,
ustawić i animować kamery oraz potrafić zastosować odpowiednie do wymagań
projektu oświetlenie sceny,

K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. Ogólna charakterystyka projektowania graficznego. Główni
aktorzy sceny graficznej 3D.

P_W01

W2

Podstawy grafiki 3D - modelowanie i modele geometryczne. Metody przybliżania
powierzchni obiektów trójwymiarowych. Teksturowanie powierzchni.

P_W01

W3

Organizacja sceny 3D. Graf sceny. Planowanie animacji sceny 3D.

W4

Oświetlenie sceny. Animacja oświetlenia.

W5

Animacja na scenie trójwymiarowej.

W6

Kamery i ich animacja.

W7
W8

P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01

Rendering sceny dynamicznej.

P_W02

Zasady kompozycji filmów cyfrowych

P_W02

Lp.

Laboratorium:

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Środowisko pracy wybranego modelera (3DS Max). Modelowanie obiektów prostych
oraz ich teksturowanie. Projekty: model Ziemi lub innych obiektów astronomicznych,
modele wybranych obiektów wzorowane na obiektach rzeczywistych, model wazy lub
naczynia (wykorzystanie splajnów), model samolotu lub innego obiektu latającego,
model aranżacji przestrzeni (trawa, drzewa, chmury, oświetlenie słoneczne –
wykorzystanie gotowych komponentów programu).Modelowanie obiektów złożonych.
Projekty: model mieszkania i domu, model roweru lub lokomotywy i wagonów.
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przedmiotowych
efektów
kształcenia

P_W01
P_U01
P_U02
P_K01
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L2

Modelowanie postaci. Projekt: model głowy, model ręki, model postaci dwunożnej,
model zwierzęcia. Łączenie scen, wstawianie obiektów na scenę, oświetlenie sceny.
Projekty: dom wraz z otoczeniem i umieszczonymi w nim postaciami, pokój wraz z
wyposażeniem, statki w przestrzeni kosmicznej. Oświetlenie sceny. Projekty: zmiany
pory dnia w projekcie domu z otoczeniem (symulacja odpowiedniego oświetlenia domu
wieczorem i w nocy).

P_W01
P_U01
P_U02
P_K01
P_W01

L3

Wstawianie i animacja kamery. Projekt wirtualnej wycieczki po domu lub mieszkaniu.
Animacja obiektów sceny. Projekt jadącego pociągu lub poruszających się postaci.

P_U02
P_K01
P_W02

L4

Efekty zastosowania pól sił i systemu cząstek. Projekty: wiatr, deszcz i śnieg w modelu
domu z otoczeniem, wybuch w pobliżu obiektu astronomicznego.

P_U01
P_U02
P_K01
P_W01

L5

P_W02

Rendering wykonanych projektów scen statycznych i animacji.

P_U01

Ocena zrealizowanych projektów.

P_U02
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie ustne wszystkich tematów uwzględniające ocenę laboratorium.

W

P_W02

Zaliczenie ustne wszystkich tematów uwzględniające ocenę laboratorium.

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:
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zna: podstawowe
pojęcia oraz zasady
modelowania
trójwymiarowej sceny
graficznej (obiektów,
świateł i kamer) oraz
podstawowe zasady i
techniki renderingu
sceny statycznej i
dynamicznej,

P_W01

nie zna podstawowych pojęć
modelowania trójwymiarowej
sceny graficznej (obiektów,
świateł i kamer).

zna: podstawowe
pojęcia modelowania
trójwymiarowej sceny
graficznej (obiektów,
świateł i kamer).

zna: podstawowe
pojęcia oraz zasady
modelowania
trójwymiarowej sceny
graficznej (obiektów,
świateł i kamer) oraz
podstawowe zasady
renderingu sceny,

P_W02

nie zna podstawowych metod,
technik i narzędzi stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych zadań
informatycznych z zakresu
grafiki i systemów
multimedialnych,

zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych z
zakresu grafiki.

zna metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych z
zakresu grafiki,

zna metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań informatycznych
z zakresu grafiki i
systemów
multimedialnych,

nie umie: zaprojektować i
wymodelować geometrii
obiektów trójwymiarowej
sceny graficznej.

umie: zaprojektować i
wymodelować
geometrię obiektów
trójwymiarowej sceny
graficznej oraz
odpowiednio
dopasować ich
właściwości.

umie: zaprojektować i
wymodelować
geometrię złożonych
obiektów
trójwymiarowej sceny
graficznej,
odpowiednio
dopasować ich
właściwości.

umie: zaprojektować i
wymodelować
geometrię złożonych
obiektów
trójwymiarowej sceny
graficznej,
odpowiednio
dopasować ich
właściwości oraz
właściwości
powierzchni obiektów
(nałożyć teksturę).

nie zna podstawowych metod i
narzędzi stosowanych przy
rozwiązywaniu
nieskomplikowanych zadań
informatycznych z zakresu
grafiki i systemów
multimedialnych,

zna podstawowe
metody i narzędzia
stosowane przy
rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych z
zakresu grafiki i
systemów
multimedialnych,

zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych z
zakresu grafiki i
systemów
multimedialnych,

zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
zadań informatycznych
z zakresu grafiki i
systemów
multimedialnych,

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu i jest
przekonany o
konieczności ich
uwzględnienia.

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu i jest
przekonany o
konieczności ich
uwzględnienia.

P_U01

P_U02

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta
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ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Foley J. D., van Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F., Philips R. L.: Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT,
Warszawa, 1995

Pasek J., 3ds max 2010. Animacja 3D od podstaw. Szkoła efektu, Helion, Gliwice 2010

Derakhshani R.L., Dariush Derakhshani D., Autodesk 3ds Max 2014. Oficjalny podręcznik, Helion, Gliwice 2014.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Angel E., Interactive Computer Graphics, Addison-Wesley, New York, 2005

Arnheim R.: Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Kraków, 2005

Bryła A., Grafika komputerowa 3ds Max, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa 2010

Shirley P., Fundamentals of Computer Graphics, sec. ed. A K Peters, 2005
Inne materiały dydaktyczne:



Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Grafika_komputerowa_i_wizualizacja
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

TECHNIKI PUBLIKOWANIA W SIECI
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
4/7
Dr Krzysztof Przybyszewski
Podstawy grafiki komputerowej
Technologie internetowe

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

30

4

2

66

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

44

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej polegające na realizacji
w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej studenta określonych projektów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie grafiki i
technologii multimedialnych, komunikacji człowiek-komputer w zakresie technik
publikacji.

K_W05

P_W02

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu analizy, projektowania i
budowy systemów grafiki i systemów multimedialnych.

K_W07

Umiejętności:
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P_U01

Student potrafi zaprojektować własną publikację w sieci w wybranej formie i technice
o wybranej tematyce.

K_U08

P_U02

Student potrafi zastosować podstawowe algorytmy i metody grafiki komputerowej 2D
i 3D do rozwiązywania prostych zadań obrazowania danych, realizacji graficznej
nieskomplikowanych interfejsów użytkownika oraz wizualizacji model.

K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. ICT Technologie informacyjne i komunikacyjne –
teleinformatyka. Web 2.0 i 3.0. Informacja, dezinformacja wiedza i antywiedza,
mądrość i głupota. Demokracja internetowa. Społecznościowy charakter Webu.
Społeczeństwo informacyjne.

P_W01

W2

Wykluczenie cyfrowe. Kreatywność, innowacyjność, wynalazczość - domeny
człowieka. Moderator i troll, cenzura. Dezinformacja oręż wojny, Miękkie formy
wojny.

P_W01

W3

Informatyka społeczna. Zarządzanie wiedzą. Community of Practice. Sieci naukowe.
Wyszukiwarki i katalogi naukowe, zasoby naukowe w sieci.

W4

Demokracja elektroniczna. Nowe media w systemach komunikowania.

W5

Cyberteroryzm. NSA National Security Agency. Inżynieria społeczna.

W6

Formy publikowania: Web-based sidle show ,tekst, grafika, awatary, multimedia.

W7
W8

P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01

Prawne aspekty publikowania w sieci.

P_W02

Wykład podsumowujący. Dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego, informacja
kontra dezinformacja.

Lp.

Laboratorium:

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Omówienie zasobów wiedzy bibliograficznej i
netograficznej.

P_W02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01
P_U01
P_U02
P_K01

L2

Analiza przykładowych form i technik publikacji dostępnych w sieci.
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L3

Przykładowy projekt wybranej formy prezentacji w sieci o tematyce wiedzy
prezentowanej na wykładzie.

L4

Referowanie opracowanych projektów i dyskusja uzyskanych wyników oraz wnioski

L5

Ocena zrealizowanych projektów.

P_W01, P_U02
P_K01
P_W02, P_U01
P_U02, P_K01
P_W01, P_W02
P_U01, P_U02
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Egzamin ustny uwzględniający ocenę laboratorium.

W

P_W02

Egzamin ustny uwzględniający ocenę laboratorium.

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

nie ma podstawowej wiedzy w
zakresie grafiki i technologii
multimedialnych stosowanych
w komunikacji człowiekkomputer w zakresie technik
publikacji.

ma podstawową
wiedzę w zakresie
grafiki i technologii
multimedialnych w
komunikacji człowiekkomputer w zakresie
technik publikacji

ma uporządkowaną, w
zakresie grafiki i
technologii
multimedialnych w
komunikacji człowiekkomputer w zakresie
technik publikacji.

ma uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie grafiki i
technologii
multimedialnych w
komunikacji człowiekkomputer w zakresie
technik publikacji.

nie zna podstawowych metod,
technik i narzędzi stosowanych
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych zadań
informatycznych z zakresu
analizy i projektowania
systemów grafiki i systemów
multimedialnych.

zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych z
zakresu analizy i
projektowania
systemów grafiki i
systemów
multimedialnych.

zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych z
zakresu analizy,
projektowania i
budowy systemów
grafiki i systemów
multimedialnych.

zna metody, techniki i
narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu
zadań informatycznych
z zakresu analizy,
projektowania i
budowy systemów
grafiki i systemów
multimedialnych.
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P_U01

P_U02

P_K01

nie potrafi zaprojektować
własnej publikacji w sieci w
wybranej formie i technice.

potrafi zaprojektować
własną publikację w
sieci o wybranej
tematyce.

potrafi zaprojektować
własną publikację w
sieci w wybranej
formie o wybranej
tematyce.

potrafi zaprojektować
własną publikację w
sieci w wybranej
formie i technice o
wybranej tematyce.

nie potrafi zastosować
podstawowych algorytmy i
metod grafiki komputerowej
2D i 3D do rozwiązywania
prostych zadań obrazowania
danych, realizacji graficznej
nieskomplikowanych
interfejsów użytkownika oraz
wizualizacji modeli.

potrafi zastosować
podstawowe
algorytmy i metody
grafiki komputerowej
2D i 3D do
rozwiązywania
prostych zadań
realizacji graficznej
nieskomplikowanych
interfejsów
użytkownika.

potrafi zastosować
odpowiednie
algorytmy i metody
grafiki komputerowej
2D i 3D do
rozwiązywania
prostych zadań
obrazowania danych,
realizacji graficznej
nieskomplikowanych
interfejsów
użytkownika.

potrafi zastosować
odpowiednie
algorytmy i metody
grafiki komputerowej
2D i 3D do
rozwiązywania zadań
obrazowania danych,
realizacji graficznej
interfejsów
użytkownika oraz
wizualizacji modeli.

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu i jest
przekonany o
konieczności ich
uwzględnienia.

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu i jest
przekonany o
konieczności ich
uwzględnienia.

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

60

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

44

74

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

66/2,6

36/1,5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

20/0,6

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:

Frankowski P., Juneja A., Serwisy społecznościowe, Helion 2009

Albrecht K. Inteligencja społeczna, Nowa nauka sukcesu, Helion 2006

A. Murdoch, Prezentacje i wystąpienia w public relations, Poltext, 2006

Hoekman R., Magia interfejsu użytkownika, praktyczne metody projektowania aplikacji internetowych, Helion 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Krug S., Nie każ mi myśleć, o życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych, Helion, 2006

Spolsky J., Projektowanie interfejsu użytkownika, poradnik dla programistów, Mikom 2001

Orison Swett Marden, O sukcesie, Helion 2012
Inne materiały dydaktyczne:




Web-based sidle show http://www.slideshare.net/
Tutorial http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_video_all
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROGRAMOWANIE APLIKACJI GRAFICZNYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
4/7
Dr Krzysztof Przybyszewski
Podstawy grafiki komputerowej
Inżynieria programowania
Wizualizacja trójwymiarowa

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

30

4

2

66

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

44

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej polegające na realizacji
w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej studenta określonych projektów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna: podstawowe pojęcia oraz zasady modelowania trójwymiarowej sceny
graficznej (obiektów, świateł i kamer) oraz podstawowe zasady i techniki renderingu
sceny statycznej i dynamicznej,

K_W05

P_W02

Student zna podstawowe zasady wykorzystania API systemów graficznych, w
szczególności biblioteki OpenGL i bibliotek uzupełniających i stowarzyszonych,

K_W07

Umiejętności:
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P_U01

Student umie: wymodelować obiekty proste i złożone na scenie 3D wykorzystując
bibliotekę OpenGL, oświetlić i wyrenderować wymodelowane obiekty, wymodelować
rozbudowaną scenę trójwymiarową wykorzystując interfejs OpenGL.

K_U08

P_U02

Student potrafi: zastosować poznane biblioteki do programowania interaktywnych
aplikacji umożliwiających eksplorację zbudowanego modelu 3D oraz zastosować
poznaną technologię do zdefiniowania nawigacji, selekcji i operowania obiektami.

K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę
wykonywanego projektu i jest przekonany o konieczności ich uwzględnienia.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wykład wprowadzający. Struktura systemów interaktywnej grafiki komputerowej.
Zasady symulacji trzeciego wymiaru.

P_W01

W2

Struktura dostępu do systemu graficznego – API i biblioteki graficzne. OpenGL jako
maszyna stanu.

P_W01

W3

Struktura strumienia renderingu. Kamery i rzutowanie geometrii. Struktura strumienia
modelowania w grafice wektorowej.

P_W01

W4

Metody modelowania scen graficznych. Metody przybliżania krzywych i powierzchni.
Realizacja przybliżeń z wykorzystaniem API systemów graficznych.

P_W01

W5

Właściwości powierzchni i procedury obliczania barwy pikseli. Zasady teksturowania
i cieniowania. Oświetlenie sceny.

P_W01

W6

Algorytmy kolizji obiektów sceny. Realizacja animacji z wykorzystaniem API
systemów graficznych.

P_W01

W7
W8

Struktura i funkcjonalności edytorów graficznych. Filtry w grafice rastrowej –
wykorzystanie API systemów graficznych do implementacji algorytmów filtrów
graficznych.
Rendering sceny. Wykład podsumowujący.

P_W02

P_W02

P_W02

P_W02
P_W01
P_W02
P_W02

Lp.

Laboratorium:

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.
Definiowanie środowiska pracy – dobór języka programowania do realizacji zadań
zewnętrznych (okno widokowe, rendering) dla OpenGL.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01
P_U01
P_U02
P_K01

L2

Wykorzystanie podstawowych metod modelowania geometrii obiektów na scenie 2D
dostępnych w bibliotece OpenGL. Budowa modelu płaskiego oraz transformacja
modelu 2D w model trójwymiarowy. Nadawanie właściwości powierzchniom obiektów
oraz oświetlenie sceny – wykorzystanie przełączników stanu OpenGL. Realizacja
renderingu sceny – ustawienia kamery. (Projekt 1).
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L3

L4

P_W01

Budowa obiektów złożonych – wykorzystanie list OpenGL. Teksturowanie
proceduralne i bitmapowe. Przekształcenia obiektów – realizacja algorytmów
przekształceń poprzez polecenia zewnętrzne w stosunku do OpenGL. (Projekt 2).

P_U02
P_K01

Wprowadzenie dynamiki na scenę – animacja obiektów, kamer i oświetlenia.
Wykorzystanie i implementacja algorytmów kolizji. (Projekt 3).

P_W02, P_U01
P_U02. P_K01
P_W01

L5

Ocena zrealizowanych projektów.

P_W02, _U01
P_U02, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Egzamin ustny uwzględniający ocenę laboratorium.

W

P_W02

Egzamin ustny uwzględniający ocenę laboratorium.

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie prezentacji projektów, ocena doboru narzędzi i tematyki
projektów, ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student:

Student:

Student:

Student:

zna: podstawowe
pojęcia modelowania
trójwymiarowej sceny
graficznej (obiektów,
świateł i kamer).

zna: podstawowe
pojęcia oraz zasady
modelowania
trójwymiarowej sceny
graficznej (obiektów,
świateł i kamer) oraz
podstawowe zasady
renderingu sceny,

zna: podstawowe
pojęcia oraz zasady
modelowania
trójwymiarowej sceny
graficznej (obiektów,
świateł i kamer) oraz
podstawowe zasady i
techniki renderingu
sceny statycznej i
dynamicznej,

zna podstawowe
zasady wykorzystania
API systemów
graficznych, w
szczególności
biblioteki OpenGL.

zna podstawowe
zasady wykorzystania
API systemów
graficznych, w
szczególności
biblioteki OpenGL i
bibliotek
uzupełniających i
stowarzyszonych,

zna zasady
wykorzystania API
systemów graficznych,
w szczególności
biblioteki OpenGL i
bibliotek
uzupełniających i
stowarzyszonych,

nie zna podstawowych pojęć
modelowania trójwymiarowej
sceny graficznej (obiektów,
świateł i kamer).

nie zna podstawowych zasad
wykorzystania API systemów
graficznych,
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P_U01

nie umie: wymodelować
obiektów prostych na scenie
3D wykorzystując bibliotekę
OpenGL.

umie: wymodelować
obiekty proste na
scenie 3D
wykorzystując
bibliotekę OpenGL,
oświetlić i
wyrenderować
wymodelowane
obiekty.

P_U02

nie potrafi: zastosować
poznanych bibliotek do
programowania aplikacji
umożliwiających eksplorację
zbudowanego modelu.

potrafi: zastosować
poznane biblioteki do
programowania
aplikacji
umożliwiających
eksplorację
zbudowanego modelu
3D.

P_K01

Nie jest przekonany o wpływie
zewnętrznych czynników na
kształt i formę wykonywanego
projektu

Rozumie znaczenie
wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i
formę wykonywanego
projektu

umie: wymodelować
obiekty proste i
złożone na scenie 3D
wykorzystując
bibliotekę OpenGL,
oświetlić i
wyrenderować
wymodelowane
obiekty.

umie: wymodelować
obiekty proste i
złożone na scenie 3D
wykorzystując
bibliotekę OpenGL,
oświetlić i
wyrenderować
wymodelowane
obiekty, wymodelować
rozbudowaną scenę
trójwymiarową
wykorzystując interfejs
OpenGL.

potrafi: zastosować
poznane biblioteki do
programowania
interaktywnych
aplikacji
umożliwiających
eksplorację
zbudowanego modelu
3D.

potrafi: zastosować
poznane biblioteki do
programowania
interaktywnych
aplikacji
umożliwiających
eksplorację
zbudowanego modelu
3D oraz zastosować
poznaną technologię
do zdefiniowania
nawigacji, selekcji i
operowania obiektami.

Rozumie znaczenie wpływu zewnętrznych
czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i jest przekonany o konieczności ich
uwzględnienia.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

60

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

44

74

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

66/2,6

36/1,5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

20/0,6

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/5

125/5
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Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Angel E.; Interactive Computer Graphics, Longman, Londyn, 2000

Wright R.S. Jr., Haemel N., Sellers G., Lipchak B., OpenGL. Księga eksperta, Helion, Gliwice, 2011

www.opengl.org

nehe.gamedev.net
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Anderson S., Magia przemian. Wydawnictwo Intersoftland, Warszawa, 1995.
Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Kraków , 2005.
Buck E. M., Learning OpenGL ES for iOS: A Hands-on Guide to Modern 3D Graphics Programming, AddisonWesley, 2012

Guha S., Computer Graphics Through OpenGL: From Theory to Experiments, CRC Press, 2010

Hawkins K., Astle D., OpenGL. Programowanie gier, Helion, Gliwice 2003.

Zink J., Pettineo M., Hoxley J., Practical Rendering and Computation With Direct3D 11, CRC Press, 2011

www.opengl.org/wiki/Code_Resources

www.khronos.org/opengl/

pl.wikipedia.org/wiki/DirectX,

pl.wikipedia.org/wiki/Direct2D,

pl.wikipedia.org/wiki/DirectDraw,

pl.wikipedia.org/wiki/Graphics_Device_Interface

msdn.microsoft.com/library/windows/apps/hh452744.asp
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały (adresy URL) zawierające opisy techniczne wykorzystywanych programów użytkowych oraz instrukcje ich
obsługi.

403

Przedmioty specjalnościowe - Technologie programowania

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - TECHNOLOGIE
PROGRAMOWANIA
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROGRAMOWANIE FUNKCYJNE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Technologie programowania
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
2/4
Dr inż. Konrad Grzanek
Algorytmy i złożoność

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Matematyka dyskretna
Analiza matematyczna i algebra liniowa
Języki i paradygmaty programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student posiada wiedzę o naturze programowania funkcyjnego i o najważniejszych
środkach ekspresji programistycznej występujących w tym stylu programowania.
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P_W02

Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie
programowania funkcyjnego, w szczególności - programowania symbolicznego w
języku programowania Clojure.

P_W03

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu
nieskomplikowanych zadań informatycznych związanych ze stosowaniem funkcyjnego
stylu programowania.

P_W04

Student posiada wiedzę o rekurencji, rekurencji krańcowej, wyrażeniach warunkowych
oraz domknięciu, zna najważniejsze narzędzia programistyczne niezbędne do
programowania w języku Clojure

K_W05
K_W07
K_W05
K_W07
K_W05
K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student posiada umiejętność tworzenia rozwiązań nietrywialnych problemów w języku
Clojure.

K_U08

P_U02

Student posiada umiejętności posługiwania się procedurami wyższego rzędu.

K_U08

P_U03

Student posiada umiejętność wykorzystywania technik programowania
symbolicznego.

K_U08

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wybranych aspektów pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna podstawowe zasady etyki pracy inżyniera oprogramowania, w
szczególności konieczność osiągania wysokiej jakości tworzonych rozwiązań.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Computer science, procesy, wiedza deklaratywna i imperatywna, operator punktu
stałego – omówienie teoretyczne. Sposoby radzenia sobie ze złożonością, abstrakcja
„czarnej skrzynki”, konwencjonalne interfejsy.

W2

Wprowadzenie do programowania w języku Clojure; obiekty atomowe (primitives)
kombinacja (s-wyrażenia), abstrakcja (forma specjalna def/defn). Formy specjalne
warunkowe if/cond, predykaty i wartości prawda/fałsz w Clojure, formy and/or, shortcircuit evaluation.

W3

Wzór Herona – implementacja. Model podstawieniowy ewaluacji wyrażeń.

P_W01

W4

Rodzaje wyrażeń w Lispie (Clojure, Scheme). Reguły ewaluacji wyrażeń.

P_W01

W5

Rekurencja w sensie definicji, przykłady procedur zdefiniowanych z jej
wykorzystaniem. Procesy iteracyjne, zmienne stanu, zależności przestrzenne i
czasowe. Procesy rekurencyjne, stos wywołań, zależności przestrzenne i czasowe.

W6

Rekurencja krańcowa i jej optymalizacja, forma recur w Clojure. Ciąg Fibonacciego –
studium.

P_W01

P_W01
P_W02

P_W02
P_W02
P_W04
P_W01
P_W02
P_W04

W7

Procedury wyższego rzędu w Clojure.

P_W02

W8

Operator punktu stałego – implementacja w Lispie.

P_W01

W9

Wzór Herona – implementacja z wykorzystaniem operatora punktu stałego. Technika
pomocnicza: tłumienie przez uśrednianie (ang. average-damping).

P_W01

405

P_W04

Przedmioty specjalnościowe - Technologie programowania

W10

Różniczkowanie numeryczne – naiwna implementacja z wykorzystaniem procedur
wyższego rzędu i formy specjalnej fn.

W11

Metoda Newtona – omówienie i implementacja.

W12

W13

W14
W15

P_W01
P_W03
P_W02

Dane złożone, realizacja ułamków (ang. ratio) w Clojure. Forma specjalna let.

P_W03
P_W01

Własność domknięcia (ang. closure). Cytowanie, forma specjalna quote w Lispach.

P_W03
P_W03

Różniczkowanie symboliczne wyrażeń algebraicznych – omówienie i implementacja.
Podsumowanie wykładu, repetytorium.

Lp.

L1

P_W01

P_W04
P_W01-04
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Laboratorium:

Zadanie 1. Zaimplementować wzór na pierwiastek sześcienny podobnie do sposobu
wykorzystanego we wzorze Herona.

P_U01

Zadanie 2.
L2

a. Wyznaczyć dokładny wzór opisujący ilość kroków niezbędnych do obliczenia n-tego
wyrazu ciągu Fibonacciego przy założeniu realizacji z rekurencją drzewiastą.

P_U01
P_U02

b. Zaproponować procedurę rekurencyjną Fib, która generuje proces iteracyjny
c. Zastosować formę (recur ...) i policzyć Fib(10000).
Zadanie 3.
a. Zrealizuj pierwiastek sześcienny z wykorzystaniem tłumienia przez uśrednianie oraz
operatora punktu stałego.

L3

b. Zrealizuj pierwiastek sześcienny z wykorzystaniem metody Newtona.
c. Niech f i g będą dwoma funkcjami jednoargumentowymi. Złożenie funkcji f i g jest
określone jako funkcja x → g(f(x)). Zaimplementuj procedurę realizującą złożenie
funkcji.

P_U02

d. Jeśli f jest funkcją jednoargumentową określoną na liczbach a n jest dowolną liczbą
naturalną, to n-krotnym złożeniem funkcji f nazywamy funkcję, której wartością jest
wynik n-krotnego zastosowania funkcji f: x → f(f( ... (f(x)) ...)) Napisz procedurę
realizującą n-krotne złożenie funkcji f wykorzystując rozwiązanie z punktu c.
L4

Zadanie 4. Zaimplementuj procedurę zwracającą zbiór potęgowy kolekcji elementów.

P_U03

L5

Zadanie 5. Zrealizuj samodzielnie mechanizm różniczkowania symbolicznego dla
rodzaju wyrażenia nie omawianego w trakcie wykładu.

P_U03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Końcowy test wiedzy

W

P_W02

Końcowy test wiedzy

W
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P_W03

Końcowy test wiedzy

W

P_W04

Końcowy test wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_W03

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie posiada wiedzy o
naturze programowania
funkcyjnego ani o
najważniejszych środkach
ekspresji programistycznej
występujących w tym stylu
programowania.

Student posiada
niepełną, zdawkową
wiedzę o naturze
programowania
funkcyjnego i o
najważniejszych
środkach ekspresji
programistycznej
występujących w tym
stylu programowania.

Student posiada
wiedzę o naturze
programowania
funkcyjnego i o
najważniejszych
środkach ekspresji
programistycznej
występujących w tym
stylu programowania.

Student posiada
szeroką wiedzę o
naturze
programowania
funkcyjnego i o
najważniejszych
środkach ekspresji
programistycznej
występujących w tym
stylu programowania.

Student nie posiada
uporządkowanej,
podbudowanej teoretycznie
wiedzy w zakresie
programowania funkcyjnego, w
szczególności - programowania
symbolicznego w języku
programowania Clojure.

Student ma częściową,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie
programowania
funkcyjnego, w
szczególności programowania
symbolicznego w
języku programowania
Clojure.

Student ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie
programowania
funkcyjnego, w
szczególności programowania
symbolicznego w
języku programowania
Clojure.

Student ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie szeroką
wiedzę w zakresie
programowania
funkcyjnego, w
szczególności programowania
symbolicznego w
języku programowania
Clojure.

Student nie zna podstawowych
metod, technik ani narzędzi
stosowanych przy
rozwiązywaniu
nieskomplikowanych zadań
informatycznych związanych
ze stosowaniem funkcyjnego
stylu programowania

Student zna w stopni
ograniczonym
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych
związanych ze
stosowaniem
funkcyjnego stylu
programowania.

Student zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
rozwiązywaniu
nieskomplikowanych
zadań
informatycznych
związanych ze
stosowaniem
funkcyjnego stylu
programowania.

Student zna w stopniu
doskonałym metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
rozwiązywaniu zadań
informatycznych
związanych ze
stosowaniem
funkcyjnego stylu
programowania.

407

Przedmioty specjalnościowe - Technologie programowania

P_W04

Student nie posiada wiedzy o
rekurencji, rekurencji
krańcowej, wyrażeniach
warunkowych oraz
domknięciu, nie zna
najważniejszych narzędzi
programistycznych
niezbędnych do
programowania w języku
Clojure.

Student posiada
ułamkową wiedzę o
rekurencji, rekurencji
krańcowej,
wyrażeniach
warunkowych oraz
domknięciu, zna
najważniejsze
narzędzia
programistyczne
niezbędne do
programowania w
języku Clojure.

Student posiada
wiedzę o rekurencji,
rekurencji krańcowej,
wyrażeniach
warunkowych oraz
domknięciu, zna
najważniejsze
narzędzia
programistyczne
niezbędne do
programowania w
języku Clojure.

Student posiada
dogłębną wiedzę o
rekurencji, rekurencji
krańcowej,
wyrażeniach
warunkowych oraz
domknięciu, zna
najważniejsze
narzędzia
programistyczne
niezbędne do
programowania w
języku Clojure.

P_U01

Student nie posiada
umiejętności tworzenia
rozwiązań prostych problemów
w języku Clojure.

Student posiada
umiejętność tworzenia
rozwiązań prostych
problemów w języku
Clojure.

Student posiada
umiejętność tworzenia
rozwiązań
nietrywialnych
problemów w języku
Clojure.

Student posiada
umiejętność tworzenia
rozwiązań
skomplikowanych
problemów w języku
Clojure.

Student nie posiada
umiejętności posługiwania się
procedurami wyższego rzędu.

Student posiada słabe
umiejętności
posługiwania się
procedurami wyższego
rzędu.

Student posiada
umiejętności
posługiwania się
procedurami wyższego
rzędu.

Student posiada w
stopniu biegłym
umiejętności
posługiwania się
procedurami wyższego
rzędu.

Student nie posiada
umiejętności wykorzystywania
technik programowania
symbolicznego.

Student posiada w
stopniu ograniczonym
umiejętności
wykorzystywania
technik
programowania
symbolicznego.

Student posiada
umiejętność
wykorzystywania
technik
programowania
symbolicznego.

Student posiada w
stopniu doskonałym
umiejętność
wykorzystywania
technik
programowania
symbolicznego.

Student nie rozumie znaczenia
wybranych aspektów pracy nad
złożonymi przedsięwzięciami,
nie zna podstawowych zasad
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności konieczności
osiągania wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

Student połowicznie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
zna wybrane zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student rozumie
znaczenie wybranych
aspektów pracy nad
złożonymi
przedsięwzięciami,
zna podstawowe
zasady etyki pracy
inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student znakomicie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
doskonale zna
podstawowe zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

P_U02

P_U03

P_K01

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

ECTS

408

Studia
niestacjonarne
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Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

44

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu


Harold Abelson, Julie Sussman, Gerald J. Sussman, Struktura i interpretacja programów komputerowych, Wydawnictwa
Naukowo Techniczne , Wrzesień 2002, ISBN: 83-204-2712-6



Michael Fogus, The Joy of Clojure: Thinking the Clojure Way [Paperback], Manning Publications; 1 edition (April 4,
2011), ISBN-10: 1935182641, ISBN-13: 978-1935182641
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Stuart Halloway, Programming Clojure (Pragmatic Programmers), Pragmatic Bookshelf; 1 edition (June 4, 2009), ISBN10: 1934356336, ISBN-13: 978-1934356333
Inne materiały dydaktyczne:


Strony internetowe technologii: http://clojure.org/documentation



Podręcznik: http://en.wikibooks.org/wiki/Clojure_Programming
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROGRAMOWANIE I KONFIGURACJA SERWERÓW APLIKACYJNYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Technologie programowania
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
2/4
Dr inż. Konrad Grzanek
Wybrane środowiska programowania, Języki i paradygmaty
programowania, Programowanie współbieżne, Wzorce
architektoniczne oprogramowania w biznesie

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

2

2

49

Studia
niestacjonarne

10

20

2

2

34

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student posiada wiedzę o architekturze i najważniejszych elementach składowych
technologii JEE, posiada rozeznanie dotyczące architektur reprezentatywnych
serwerów aplikacyjnych zgodnych ze standardem JEE.
Student zna najważniejsze rodzaje aplikacji działających w środowisku serwerów
aplikacyjnych JEE, ich architekturę oraz najważniejsze API programistyczne
wykorzystywane do ich tworzenia.

K_W06

P_W02

Student dysponuje wiedzą o instalacja i konfiguracji serwerów aplikacyjnych Resin,
TomEE, JBoss.

K_W06

P_W03
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P_W04

Student zna zagadnienia związane z monitorowaniem, badaniem i strojeniem
wydajności serwerów aplikacyjnych i działających w nich aplikacjach.

K_W06, K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student posiada umiejętności w zakresie instalacji, monitorowania i strojenia
wydajności serwerów aplikacyjnych zgodnych ze standardem JEE 6 lub nowszym.

K_U09, K_U11
K_U18, K_U20

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wybranych aspektów pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna podstawowe zasady etyki pracy inżyniera oprogramowania, w
szczególności konieczność osiągania wysokiej jakości tworzonych rozwiązań.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

W1

Przegląd platformy JEE, przedstawienie najważniejszych serwerów aplikacyjnych
zgodnych ze standardem JEE.

W2

Wydajność aplikacji tworzonych w języku Java: przedstawienie aspektów strojenia
wydajności (performance tuning).

W3

Omówienie zasad działania mechanizmów automatycznego zarządzania pamięcią
(Garbage Collection) na platformie Java. Wpływ wyboru mechanizmów GC na
wydajność aplikacji w języku Java.

W4

Omówienie architektury serwera aplikacyjnego na przykładzie serwera Resin 4.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01
P_W01
P_W04
P_W01
P_W04
P_W01
P_W02
P_W03
P_W01

W5

Czynności administracyjne i konfiguracyjne serwera Resin.

W6

Konfiguracja aplikacji JEE na serwerze Resin.

W7

Instalacja i konfiguracja serwera aplikacyjnego JBoss – wprowadzenie.

W8

Wybrane aspekty administracji serwerem aplikacyjnym JBoss.

W9

Użycie mechanizmów rozszerzeń maszyny wirtualnej Javy do monitorowania stanu
działającej aplikacji JEE.

P_W01

W10

Instalacja rozszerzeń znanych zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE)
pozwalających na zarządzanie serwerami aplikacyjnymi.

P_W01

W11

Instalacja i konfiguracja serwera aplikacyjnego TomEE – wprowadzenie.

P_W02, P_W03
P_W01
P_W02, P_W03
P_W01
P_W02, P_W03
P_W01
P_W02. P_W03

P_W02

P_W02
P_W01
P_W02. P_W03
P_W01

W12

Wybrane aspekty administracji serwerem aplikacyjnym TomEE.

P_W02
P_W03
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W13

Narzędzia do badania wydajności serwera aplikacyjnego – wprowadzenie.

P_W04

W14

Narzędzia do badania wydajności serwera aplikacyjnego – studium przypadku.

P_W04

W15

Podsumowanie wykładu, repetytorium.

Lp.

P_W01-04
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Laboratorium:

L1

Instalacja i konfiguracja serwera aplikacyjnego Resin.

P_U01

L2

Instalacja i konfiguracja serwera aplikacyjnego TomEE.

P_U01

L3

Wybór istniejącej aplikacji WEB. Instalacja i konfiguracja bazy danych dla aplikacji.
Instalacja aplikacji w środowiskach Resin i TomEE, jej uruchomienie i obserwacja
działania przy użyciu istniejących narzędzi monitorujących.

P_U01

L4

Instalacja rozszerzenia wybranego środowiska programistycznego (np. Eclipse, IntelliJ
IDEA) do współpracy z serwerem aplikacyjnym Resin i TomEE.

P_U01

L5

Monitorowanie i strojenie wydajności wybranej aplikacji WEB.

P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Końcowy test wiedzy

W

P_W02

Końcowy test wiedzy

W

P_W03

Końcowy test wiedzy

W

P_W04

Końcowy test wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

412

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra
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Student nie posiada wiedzy o
architekturze i najważniejszych
elementach składowych
technologii JEE, nie posiada
rozeznania dotyczące
architektur reprezentatywnych
serwerów aplikacyjnych
zgodnych ze standardem JEE.

Student posiada
częściową wiedzę o
architekturze i
najważniejszych
elementach
składowych
technologii JEE,
posiada
powierzchowne
rozeznanie dotyczące
architektur
reprezentatywnych
serwerów
aplikacyjnych
zgodnych ze
standardem JEE.

Student posiada
wiedzę o architekturze
i najważniejszych
elementach
składowych
technologii JEE,
posiada rozeznanie
dotyczące architektur
reprezentatywnych
serwerów
aplikacyjnych
zgodnych ze
standardem JEE.

Student posiada
szeroką wiedzę o
architekturze i
najważniejszych
elementach
składowych
technologii JEE,
posiada dogłębne
rozeznanie dotyczące
architektur
reprezentatywnych
serwerów
aplikacyjnych
zgodnych ze
standardem JEE.

P_W02

Student nie zna
najważniejszych rodzajów
aplikacji działających w
środowisku serwerów
aplikacyjnych JEE, ich
architektury oraz
najważniejszych API
programistycznych
wykorzystywanych do ich
tworzenia.

Student zna w stopniu
ograniczonym,
fragmentarycznym
najważniejsze rodzaje
aplikacji działających
w środowisku
serwerów
aplikacyjnych JEE, ich
architekturę oraz
najważniejsze API
programistyczne
wykorzystywane do
ich tworzenia.

Student zna
najważniejsze rodzaje
aplikacji działających
w środowisku
serwerów
aplikacyjnych JEE, ich
architekturę oraz
najważniejsze API
programistyczne
wykorzystywane do
ich tworzenia.

Student zna w stopniu
doskonałym
najważniejsze rodzaje
aplikacji działających
w środowisku
serwerów
aplikacyjnych JEE, ich
architekturę oraz
najważniejsze API
programistyczne
wykorzystywane do
ich tworzenia.

P_W03

Student nie dysponuje wiedzą o
instalacja i konfiguracji
serwerów aplikacyjnych Resin,
TomEE, JBoss.

Student dysponuje
ograniczoną wiedzą o
instalacja i
konfiguracji serwerów
aplikacyjnych Resin,
TomEE, JBoss.

Student dysponuje
wiedzą o instalacja i
konfiguracji serwerów
aplikacyjnych Resin,
TomEE, JBoss.

Student dysponuje
rozległą wiedzą o
instalacja i
konfiguracji serwerów
aplikacyjnych Resin,
TomEE, JBoss.

Student nie zna zagadnień
związanych z monitorowaniem,
badaniem i strojeniem
wydajności serwerów
aplikacyjnych i działających w
nich aplikacjach.

Student zna w stopniu
ograniczonym
zagadnień związanych
z monitorowaniem,
badaniem i strojeniem
wydajności serwerów
aplikacyjnych i
działających w nich
aplikacjach.

Student zna
zagadnienia związane
z monitorowaniem,
badaniem i strojeniem
wydajności serwerów
aplikacyjnych i
działających w nich
aplikacjach.

Student zna doskonale
zagadnienia związane
z monitorowaniem,
badaniem i strojeniem
wydajności serwerów
aplikacyjnych i
działających w nich
aplikacjach.

P_W01

P_W04
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P_U01

P_K01

Student nie posiada
umiejętności w zakresie
instalacji, monitorowania i
strojenia wydajności serwerów
aplikacyjnych zgodnych ze
standardem JEE 6 lub
nowszym.

Student posiada w
stopniu częściowym,
fragmentarycznym
umiejętności w
zakresie instalacji,
monitorowania i
strojenia wydajności
serwerów
aplikacyjnych
zgodnych ze
standardem JEE 6 lub
nowszym.

Student posiada
umiejętności w
zakresie instalacji,
monitorowania i
strojenia wydajności
serwerów
aplikacyjnych
zgodnych ze
standardem JEE 6 lub
nowszym.

Student posiada
doskonałe
umiejętności w
zakresie instalacji,
monitorowania i
strojenia wydajności
serwerów
aplikacyjnych
zgodnych ze
standardem JEE 6 lub
nowszym.

Student nie rozumie znaczenia
wybranych aspektów pracy nad
złożonymi przedsięwzięciami,
nie zna podstawowych zasad
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności konieczność
osiągania wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

Student połowicznie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
zna wybrane zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student rozumie
znaczenie wybranych
aspektów pracy nad
złożonymi
przedsięwzięciami,
zna podstawowe
zasady etyki pracy
inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student znakomicie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
doskonale zna
podstawowe zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

20

20

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

41

56

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

49/2

34/1,4

30/1,2

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu




Adam Bochenek, Prosty przepis na J2EE: Boss, Eclipse i komponenty EJB, PWN 2009
Richard Hightower, Joseph D. Gradecki, Mastering Resin, Wiley 1st edition (August 15, 2003)
Jack Shirazi, Java Performance Tuning, 2nd Edition, O'Reilly 2003


Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Javid Jamae, Peter Johnson, JBoss in Action. Configuring the JBoss Application Server. Manning Publications
Co. 2009, ISBN: 1933988029

Inne materiały dydaktyczne:




http://www.caucho.com/
http://www.caucho.com/documentation-resin-app-server/



http://tomee.apache.org/documentation.html

415

Przedmioty specjalnościowe - Technologie programowania

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROGRAMOWANIE WSPÓŁBIEŻNE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Technologie programowania
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/5
Dr inż. Konrad Grzanek
Algorytmy i złożoność
Języki i paradygmaty programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

P_W02

Student posiada wiedzę o architekturze i działaniu aplikacji wielozadaniowych oraz o
mechanizmach systemów operacyjnych i środowisk (maszyn) wirtualnych
wspierających wielozadaniowość.
Student posiada wiedzę nt. podstawowych metod komunikacji pomiędzy wątkami, w
szczególności na platformie Java.

K_W05
K_W06
K_W07
K_W05
K_W06
K_W07
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P_W03

Student posiada wiedzę w zakresie tworzenia mechanizmów synchronizujących dostęp
wątków i procesów do współdzielonych zasobów.

K_W05
K_W06
K_W07

P_W04

Student posiada wiedzę o funkcjonowaniu abstrakcji związanych z
wielozadaniowością w innych niż imperatywne językach programowania.

K_W05
K_W06
K_W07

Umiejętności:

P_U01

P_U02

Student posiada umiejętności zarządzania wątkami w języku Java, synchronizowania
ich, realizacji komunikacji i synchronizacji dostępu do współdzielonych zasobów, w
szczególności – do współdzielonych obszarów pamięci.
Student posiada umiejętność tworzenia złożonych systemów rozgłoszeniowych
(komunikatów) w oparciu o wiedzę z zakresu wielozadaniowości.

K_U06
K_U08
K_U14
K_U06
K_U08
K_U14

P_U03

Student posiada umiejętności tworzenia aplikacji wielozadaniowych w oparciu o
wysoko poziomowe abstrakcje w językach funkcyjnych, w szczególności – w Haskellu
i Adzie 2005.

K_U06
K_U08
K_U14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wybranych aspektów pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna podstawowe zasady etyki pracy inżyniera oprogramowania, w
szczególności konieczność osiągania wysokiej jakości tworzonych rozwiązań.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Istota programowania współbieżnego, procesy i wątki w przestrzeni użytkownika a
zadania w przestrzeni jądra systemu operacyjnego, wywłaszczanie, dzielenie czasu i
znaczenie algorytmu szeregującego

P_W01

W2

Tworzenie procesów oraz wątków w systemach operacyjnych, realizacja w środowisku
UNIX, realizacja na platformie Java

P_W01

W3

Wątki w języku Java, tworzenie, cykl życia, aspekty składniowe, użycie interfejsu
Runnable

P_W02

W4

Wprowadzenie do aspektów związanych z komunikacją pomiędzy wątkami w języku
Java

P_W02

W5

Pojęcie semafora, historia, implementacje na różnych platformach systemowych i w
różnych językach programowania

P_W03

W6

Sekcja krytyczna, metody realizacji – semafory, monitory, realizacja semaforów i
monitorów w języku Java

P_W03

W7

Problem czytelników i pisarzy, problem pięciu filozofów, realizacja z wykorzystaniem
semaforów – omówienie

P_W03

W8

Aspekty implementacji dynamicznych struktur danych bezpiecznych z punktu widzenia
wielowątkowości w języku Java

P_W03
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W9

Najważniejsze błędy związane z realizacją sekcji krytycznych, zakleszczenie,
zagłodzenie, metody zapobiegania powstawaniu tych zjawisk w języku Java,
bezpieczne tworzenie obiektów

P_W03

W10

Java Memory Model jako formalizacja dotychczasowych rozważań o wielowątkowości
w Javie

P_W03

W11

Zadania w języku Ada 2005. Tworzenie, mechanizm spotkań (rendez-vous)

P_W04

W12

Software transactional memory w języku Haskell

P_W04

W13

Komunikacja międzyprocesowa w systemie UNIX

P_W04

W14

Przedstawienie standardowych mechanizmów bibliotecznych (Concurrency Classes)
związanych ze współbieżnością w języku Java, pule wątków, obiekty atomowe, timery

P_W03

W15

Lp.

Podsumowanie wykładu.

P_W04
P_W01-04
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Laboratorium:

L1

Implementacja rozwiązania problemu pięciu filozofów w języku Java oraz Ada,
implementacja rozwiązania problemu czytelników i pisarzy w języku Java oraz Ada

P_U01

L2

Implementacja bufora blokującego (BlockingBuffer) w języku Java

P_U01

L3

Implementacja mechanizmu rozgłoszeniowego dla komunikatów w języku Java

P_U02

L4

Implementacja wybranego algorytmu wykorzystującego mechanizmy wielowątkowości
oraz transakcyjną pamięć współdzieloną w języku Haskell

P_U03

L5

Implementacja systemu klient-serwer z wykorzystaniem wybranego mechanizmu
komunikacji między procesami w systemie UNIX (Linux)

P_U03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Końcowy test wiedzy

W

P_W02

Końcowy test wiedzy

W

P_W03

Końcowy test wiedzy

W

P_W04

Końcowy test wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
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Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_W03

P_W04

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie posiada wiedzy o
architekturze i działaniu
aplikacji wielozadaniowych ani
o mechanizmach systemów
operacyjnych i środowisk
(maszyn) wirtualnych
wspierających
wielozadaniowość.

Student posiada
wybiórczą wiedzę o
architekturze i
działaniu aplikacji
wielozadaniowych
oraz o mechanizmach
systemów
operacyjnych i
środowisk (maszyn)
wirtualnych
wspierających
wielozadaniowość.

Student posiada
wiedzę o architekturze
i działaniu aplikacji
wielozadaniowych
oraz o mechanizmach
systemów
operacyjnych i
środowisk (maszyn)
wirtualnych
wspierających
wielozadaniowość.

Student posiada
szeroką wiedzę o
architekturze i
działaniu aplikacji
wielozadaniowych
oraz o mechanizmach
systemów
operacyjnych i
środowisk (maszyn)
wirtualnych
wspierających
wielozadaniowość.

Student nie posiada wiedzy nt.
podstawowych metod
komunikacji pomiędzy
wątkami, w szczególności na
platformie Java.

Student posiada
niepełną wiedzę nt.
podstawowych metod
komunikacji pomiędzy
wątkami, w
szczególności na
platformie Java.

Student posiada
wiedzę nt.
podstawowych metod
komunikacji pomiędzy
wątkami, w
szczególności na
platformie Java.

Student posiada
dogłębną wiedzę nt.
podstawowych metod
komunikacji pomiędzy
wątkami, w
szczególności na
platformie Java.

Student nie posiada wiedzy w
zakresie tworzenia
mechanizmów
synchronizujących dostęp
wątków i procesów do
współdzielonych zasobów.

Student posiada
wybiórczą,
fragmentaryczną
wiedzę w zakresie
tworzenia
mechanizmów
synchronizujących
dostęp wątków i
procesów do
współdzielonych
zasobów.

Student posiada
wiedzę w zakresie
tworzenia
mechanizmów
synchronizujących
dostęp wątków i
procesów do
współdzielonych
zasobów.

Student posiada
szeroką wiedzę w
zakresie tworzenia
mechanizmów
synchronizujących
dostęp wątków i
procesów do
współdzielonych
zasobów.

Student nie posiada wiedzy o
funkcjonowaniu abstrakcji
związanych z
wielozadaniowością w innych
niż imperatywne językach
programowania.

Student posiada
zdawkową, niepełną
wiedzę o
funkcjonowaniu
abstrakcji związanych
z wielozadaniowością
w innych niż
imperatywne językach
programowania.

Student posiada
wiedzę o
funkcjonowaniu
abstrakcji związanych
z wielozadaniowością
w innych niż
imperatywne językach
programowania.

Student posiada
dogłębną wiedzę o
funkcjonowaniu
abstrakcji związanych
z wielozadaniowością
w innych niż
imperatywne językach
programowania.
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P_U01

P_U02

P_U03

P_K01

Student nie posiada
umiejętności zarządzania
wątkami w języku Java,
synchronizowania ich,
realizacji komunikacji i
synchronizacji dostępu do
współdzielonych zasobów, w
szczególności – do
współdzielonych obszarów
pamięci.

Student posiada
częściowe
umiejętności
zarządzania wątkami
w języku Java,
synchronizowania ich,
realizacji komunikacji
i synchronizacji
dostępu do
współdzielonych
zasobów, w
szczególności – do
współdzielonych
obszarów pamięci.

Student posiada
umiejętności
zarządzania wątkami
w języku Java,
synchronizowania ich,
realizacji komunikacji
i synchronizacji
dostępu do
współdzielonych
zasobów, w
szczególności – do
współdzielonych
obszarów pamięci.

Student posiada
doskonałe
umiejętności
zarządzania wątkami
w języku Java,
synchronizowania ich,
realizacji komunikacji
i synchronizacji
dostępu do
współdzielonych
zasobów, w
szczególności – do
współdzielonych
obszarów pamięci.

Student nie posiada
umiejętności tworzenia
złożonych systemów
rozgłoszeniowych
(komunikatów) w oparciu o
wiedzę z zakresu
wielozadaniowości.

Student posiada
umiejętność tworzenia
złożonych systemów
rozgłoszeniowych
(komunikatów) w
oparciu o wiedzę z
zakresu
wielozadaniowości,
niesamodzielnie i pod
nadzorem nauczyciela.

Student posiada
umiejętność tworzenia
złożonych systemów
rozgłoszeniowych
(komunikatów) w
oparciu o wiedzę z
zakresu
wielozadaniowości.

Student posiada
umiejętność
samodzielnego
tworzenia złożonych
systemów
rozgłoszeniowych
(komunikatów) w
oparciu o wiedzę z
zakresu
wielozadaniowości.

Student nie posiada
umiejętności tworzenia
aplikacji wielozadaniowych w
oparciu o wysoko poziomowe
abstrakcje w językach
funkcyjnych, w szczególności
– w Haskellu i Adzie 2005.

Student posiada
umiejętności
tworzenia aplikacji
wielozadaniowych w
oparciu o wysoko
poziomowe abstrakcje
w językach
funkcyjnych, w
szczególności – w
Haskellu i Adzie 2005,
niesamodzielnie, pod
nadzorem nauczyciela.

Student posiada
umiejętności
tworzenia aplikacji
wielozadaniowych w
oparciu o wysoko
poziomowe abstrakcje
w językach
funkcyjnych, w
szczególności – w
Haskellu i Adzie 2005.

Student posiada
znakomite
umiejętności tworzenia
aplikacji
wielozadaniowych w
oparciu o wysoko
poziomowe abstrakcje
w językach
funkcyjnych, w
szczególności – w
Haskellu i Adzie 2005.

Student nie rozumie znaczenia
wybranych aspektów pracy nad
złożonymi przedsięwzięciami,
nie zna podstawowych zasad
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności konieczności
osiągania wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

Student połowicznie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
zna wybrane zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student rozumie
znaczenie wybranych
aspektów pracy nad
złożonymi
przedsięwzięciami,
zna podstawowe
zasady etyki pracy
inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student znakomicie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
doskonale zna
podstawowe zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta
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ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

45

20

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu


M. Ben-Ari, Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego, WNT, Warszawa 2009, ISBN 978-83-204-34115
 W. Richard Stevens, Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT 2002, ISBN 83-204-2669-3
 Joshua Bloch, Brian Goetz, Doug Lea, Tim Peierls, Joseph Bowbeer, and David Holmes, Java Concurrency in Practice,
ISBN 0-321-34960-1, 2006
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Doug Lea, Concurrent Programming in Java: Design Principles and Patterns, first edition: 1997; second edition: ISBN 0201-31009-0, 1999
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE Z WYKORZYSTANIEM WZORCÓW
PROJEKTOWYCH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:

Technologie programowania,
Technologie programowania i grafika komputerowa

Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/5
dr inż. Zbigniew Filutowicz
Podstawy programowania, Wybrane środowiska
programowania, Języki i paradygmaty programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu wzorców
projektowych, wzorców programowania, wzorców architektonicznych oraz
antywzorców projektowych

K_W05

P_W02

Student zna metody, techniki i narzędzia stosowane do analizy, projektowania i
budowy systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem wzorców
projektowych

K_W07

Umiejętności:

422

Przedmioty specjalnościowe - Technologie programowania

P_U01

Student ma umiejętność formułowania algorytmów i ich implementacji stosując
przynajmniej jedno z powszechnie używanych środowisk programistycznych;
optymalizować je, odszukać w nich słabości i błędy w zakresie wzorców projektowych

K_U08

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student ma świadomość ważności i rozumie odpowiedzialność za podejmowane
decyzje w zakresie dokumentowania etapów projektowania i programowania
systemów oprogramowania także pod katem wielokrotnego ich wykorzystania i
rozbudowy

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykład:

Lp.

P_W01

W1

Podstawowe pojęcia dotyczące wzorców projektowych

W2

Pojęcia dobrej praktyki inżynierskiej, paradygmatu oraz wzorca projektowego. Wzorce
projektowe w sztuce, socjologii oraz informatyce. Wzorce architektoniczne w
informatyce.

W3

Frameworki a wzorce projektowe i architektoniczne, wielokrotne użycie kodu

W4

Inżynieria oprogramowania, paradygmaty projektowania i programowania,
programowanie OOP. Analiza potrzeb, projektowanie i programowanie

P_W01

W5

Klasyfikacja wzorców projektowych: czynnościowe,
odwzorowania O-R, strukturalne i współbieżności.

P_W01

W6

Inne rodzaje wzorców projektowych np. typu workflow

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02

konstrukcyjno-kreacyjne,

P_W02

P_W02
P_W01
P_W02

VPL Visual programming language, Środowiska programistyczne CASE. Kreatory
(generatory) aplikacji.

P_W01

Wykorzystanie diagramów UML do rysowania struktury klas na etapie projektowania,
środowiska CASE

P_W01

P_W02

SOA. Software as a Services, SaaS, infrastructure as a service (IaaS), platform as a
service (PaaS), desktop as a service (DaaS), and backend as a service (BaaS).
Diagramy BPMN i ich wykorzystanie do modelowania procesów biznesowych

Przykładowe implementacje
programowania.

oprogramowania

wzorców projektowych

COP.

P_W02
P_W01

Wady i zalety stosowania wzorców projektowych, anty-wzorce projektowy

Wzorce projektowe a dekompozycja
programistyczne typu IDE i CASE.

P_W02

Narzędzie

P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02

w

wybranych

językach

P_W01
P_W02
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W14

W15

Znaczenie wpływu zewnętrznych czynników na kształt i formę wykonywanego
projektu i konieczność ich uwzględnienia. Pozatechniczne aspekty
i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje

P_W01
P_W02
P_K01
P_W01

Wykład podsumowujący. Dalszy rozwój wykorzystania wzorców projektowych

P_W02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

Laboratorium:

L1

Organizacja zajęć. Omówienie zasad wykonania projektów oraz zasad zaliczenia zajęć.

L2

Praca projektowa polegająca na wyborze przykładowego wzorca projektowego,
analiza jego zastosowań na etapie projektowania i implementacja w wybranych
językach programowania – opracowanie projektu i jego dokumentacja

L3

Testowanie umiejętności dotyczących wzorców projektowych

L4

Praca projektowa polegająca na wyborze przykładowego antywzorca projektowego,
analiza jego zastosowań na etapie projektowania i implementacja w wybranych
językach programowania – opracowanie projektu i jego dokumentacja

L5

P_K01
P_W01 , P_W02
P_W01, P_W02
P_U01, P_K01
P_W01, P_W02
P_U01, P_K01
P_W01
P_W02
P_U01, P_K01
P_W01, P_W02

Testowanie umiejętności dotyczących antywzorców projektowych

P_U01, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ustny egzamin z wiedzy na zaliczenie wykładów, ustny zaliczający
sprawdzian wiedzy na laboratorium

W, L

P_W02

Ustny egzamin z wiedzy na zaliczenie wykładów, ustny zaliczający
sprawdzian wiedzy na laboratorium

W, L

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wykonanie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach,
zaliczenie ustne, udział w dyskusji

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena pracy na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5
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Ocena bardzo dobra
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P_W01

P_W02

P_U01

Student nie ma
uporządkowanej,
podbudowanej teoretycznie
wiedzę z zakresu wzorców
projektowych, wzorców
programowania, wzorców
architektonicznych oraz
antywzorców projektowych

Student w
minimalnym zakresie
ma uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę z
zakresu wzorców
projektowych,
wzorców
programowania,
wzorców
architektonicznych
oraz antywzorców
projektowych

Student z drobnymi
zastrzeżeniami ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę z
zakresu wzorców
projektowych,
wzorców
programowania,
wzorców
architektonicznych
oraz antywzorców
projektowych

Student ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę z
zakresu wzorców
projektowych,
wzorców
programowania,
wzorców
architektonicznych
oraz antywzorców
projektowych

Student nie zna metod, technik
i narzędzi stosowanych do
analizy, projektowania i
budowy systemów
informatycznych ze
szczególnym uwzględnieniem
wzorców projektowych

Student w
minimalnym zakresie
zna metody, techniki i
narzędzia stosowane
do analizy,
projektowania i
budowy systemów
informatycznych ze
szczególnym
uwzględnieniem
wzorców
projektowych

Student z drobnymi
zastrzeżeniami zna
metody, techniki i
narzędzia stosowane
do analizy,
projektowania i
budowy systemów
informatycznych ze
szczególnym
uwzględnieniem
wzorców
projektowych

Student zna metody,
techniki i narzędzia
stosowane do analizy,
projektowania i
budowy systemów
informatycznych ze
szczególnym
uwzględnieniem
wzorców
projektowych

Student nie ma umiejętności
formułowania algorytmów i ich
implementacji stosując
przynajmniej jedno z
powszechnie używanych
środowisk programistycznych;
optymalizować je, odszukać w
nich słabości i błędy w zakresie
wzorców projektowych

Student w
minimalnym zakresie
ma umiejętność
formułowania
algorytmów i ich
implementacji stosując
przynajmniej jedno z
powszechnie
używanych środowisk
programistycznych;
optymalizować je,
odszukać w nich
słabości i błędy w
zakresie wzorców
projektowych

Student z drobnymi
zastrzeżeniami ma
umiejętność
formułowania
algorytmów i ich
implementacji stosując
przynajmniej jedno z
powszechnie
używanych środowisk
programistycznych;
optymalizować je,
odszukać w nich
słabości i błędy w
zakresie wzorców
projektowych

Student ma
umiejętność
formułowania
algorytmów i ich
implementacji stosując
przynajmniej jedno z
powszechnie
używanych środowisk
programistycznych;
optymalizować je,
odszukać w nich
słabości i błędy w
zakresie wzorców
projektowych
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P_K01

Student nie ma świadomości
ważności i nie rozumie
odpowiedzialności za
podejmowane decyzje w
zakresie dokumentowania
etapów projektowania i
programowania systemów
oprogramowania także pod
katem wielokrotnego ich
wykorzystania i rozbudowy.

Student w
minimalnym zakresie
ma świadomość
ważności i rozumie
odpowiedzialność za
podejmowane decyzje
w zakresie
dokumentowania
etapów projektowania
i programowania
systemów
oprogramowania także
pod katem
wielokrotnego ich
wykorzystania i
rozbudowy

Student z drobnymi
zastrzeżeniami ma
świadomość ważności
i rozumie
odpowiedzialność za
podejmowane decyzje
w zakresie
dokumentowania
etapów projektowania
i programowania
systemów
oprogramowania także
pod katem
wielokrotnego ich
wykorzystania i
rozbudowy.

Student ma
świadomość ważności
i rozumie
odpowiedzialność za
podejmowane decyzje
w zakresie
dokumentowania
etapów projektowania
i programowania
systemów
oprogramowania także
pod katem
wielokrotnego ich
wykorzystania i
rozbudowy

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Jenifer Tidwell, Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe. Helion 2012.
Elisabeth Freeman, Eric Freeman, Bert Bates, Kathy Sierra, Wzorce projektowe. Rusz głową!. Helion 2010.

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Inżynieria oprogramowania: Wzorce projektowe (Wyd.
II). Warszawa: WNT, 2008
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




James William Cooper, Java. Wzorce projektowe, Helion 2001.
Steven John Metsker, C#. Wzorce projektowe, Helion 2005.
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Inne materiały dydaktyczne:

Materiały dydaktyczne udostępniane w WWW przez firmy i uczelnie wyższe z różnych krajów np. Workflow patterns
http://www.workflowpatterns.com/patterns/presentation/abstractsyntax/index.php

Anti-patterns http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Anti-patterns

Software design patterns http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Software_design_patterns
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WZORCE ARCHITEKTONICZNE OPROGRAMOWANIA W BIZNESIE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Technologie programowania
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/5
Dr inż. Konrad Grzanek
Algorytmy i złożoność
Języki i paradygmaty programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2
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III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie
projektowania i implementowania wielowarstwowych aplikacji klasy enterprise.

P_W02

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy projektowaniu i
implementowaniu wielowarstwowych aplikacji biznesowych, w szczególności warstw
logiki biznesowej, warstwy prezentacji oraz warstw integracji z systemami
zewnętrznymi.

P_W03

Student posiada wiedzę dot. procesów biznesowych i ich realizacji w oprogramowaniu
klasy enterprise.
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K_W07
K_W05
K_W07
K_W05
K_W07
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P_W04

Student posiada wiedzę o najważniejszych produktach typu software wspierających
budowanie systemów klasy enterprise.

K_W05
K_W07

Umiejętności:

P_U01

Student ma umiejętność formułowania algorytmów związanych z logiką biznesową,
mechanizmami transakcyjnymi, mechanizmami utrzymania rozproszonej sesji
użytkownika, mechanizmami rozpraszania obiektów biznesowych, ma umiejętność ich
implementacji stosując przynajmniej jedno z powszechnie używanych środowisk
programistycznych; potrafi ocenić złożoność obliczeniową tych algorytmów, ich
skalowalność i szybkość działania całego systemu, optymalizować je, odszukać w nich
słabości i błędy oraz opracować plan testów.

K_U08

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wybranych aspektów pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna podstawowe zasady etyki pracy inżyniera oprogramowania, w
szczególności konieczność osiągania wysokiej jakości tworzonych rozwiązań.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Pojęcie wzorca projektowego, znaczenie wzorców w procesie powstawania
oprogramowania, dobre praktyki związane z procesem budowy systemów
informatycznych.

P_W01

W2

Najważniejsze kryteria oceny jakości oprogramowania klasy enterprise: opóźnienie
(latency), przepustowość (throughput), szybkość (performance), skalowalność,
efektywność. Wpływ wymienionych czynników na proces powstawania systemów
biznesowych. Analiza wybranych studiów przypadku.

P_W01

W3

Logika biznesowa – omówienie pojęcia. Podział oprogramowania biznesowego na
warstwy. Rys historyczny: ewolucja architektur w aplikacjach klasy enterprise.

P_W01
P_W02
P_W03

Platforma Java Enterprise Edition jako środowisko do tworzenia wielowarstwowych
aplikacji biznesowych. Zalety i niedomagania. Wzorce na platformie JEE jako jeden ze
sposobów eliminacji występujących problemów.

P_W01

W5

Przemyślenia projektowe dotyczące warstwy prezentacji, anty-wzorce warstwy
prezentacji.

P_W01

W6

Wzorce warstwy prezentacji: Intercepting Filter, Front Controller, View Helper.

W7

Wzorce warstwy prezentacji: Composite View, Service to Worker, Dispatcher View.

W8

Przemyślenia projektowe dotyczące warstwy (logiki) biznesowej, anty-wzorce
warstwy (logiki) biznesowej.

W4

P_W02
P_W04

P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W01
P_W02
P_W03
P_W01

W9

Wzorce warstwy (logiki) biznesowej: Business Delegate, Value Object, Session
Facade, Composite Entity.

P_W02
P_W03
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P_W01
W10

Wzorce warstwy (logiki) biznesowej: Value Object Assembler, Value List Handler,
Service Locator.

P_W02
P_W03

W11

W12

W13

W14

Przemyślenia projektowe dotyczące warstwy integracji, anty-wzorce warstwy
integracji.

P_W01
P_W02
P_W01

Wzorce warstwy integracji: Data Access Object, Service Activator.

P_W02
P_W01

Obiekty rozproszone w aplikacjach klasy enterprise, omówienie technologii CORBA.
Technologia RMI oraz je zastosowania. Kontenery komponentów Enterprise Java
Beans.

P_W02
P_W03
P_W01

Metody zapewniania bezpieczeństwa i efektywności działania mechanizmów
transakcyjnego przetwarzania danych w systemach klasy enterprise.

P_W02
P_W04

W15

Lp.

P_W01

Aspekty zarządzania rozproszoną sesją w aplikacjach biznesowych, znaczenie
bezstanowości aplikacji. Studia przypadków na przykładzie dużych aplikacji WEB
(Reddit, YouTube, Ebay).

Laboratorium:

P_W02
P_W04
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Wybór tematu projektu, konsultacja wyboru z prowadzącym, podstawowa
dekompozycja oprogramowania na warstwy.

P_U01

L2

Implementacja modelu danych i warstwy logiki biznesowej.

P_U01

L3

Implementacja warstwy prezentacji

P_U01

L4

Implementacja mechanizmów transakcyjnych.

P_U01

L5

Implementacja wybranych komponentów integracyjnych i/lub rozproszonej sesji
użytkownika.

P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Końcowy test wiedzy

W

P_W02

Końcowy test wiedzy

W

P_W03

Końcowy test wiedzy

W

P_W04

Końcowy test wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach
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VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_W03

P_W04

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie ma
uporządkowanej,
podbudowanej teoretycznie
wiedzy w zakresie
projektowania i
implementowania
wielowarstwowych aplikacji
klasy enterprise.

Student ma
fragmentaryczną
wiedzę w zakresie
projektowania i
implementowania
wielowarstwowych
aplikacji klasy
enterprise.

Student ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie projektowania
i implementowania
wielowarstwowych
aplikacji klasy
enterprise.

Student opanował w
stopniu doskonałym i
posiada
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie projektowania
i implementowania
wielowarstwowych
aplikacji klasy
enterprise.

Student nie zna podstawowych
metod, technik i narzędzi
stosowanych przy
projektowaniu i
implementowaniu
wielowarstwowych aplikacji
biznesowych, w szczególności
warstw logiki biznesowej,
warstwy prezentacji oraz
warstw integracji z systemami
zewnętrznymi.

Student zna w stopniu
ograniczonym
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
projektowaniu i
implementowaniu
wielowarstwowych
aplikacji biznesowych,
w szczególności
warstw logiki
biznesowej, warstwy
prezentacji oraz
warstw integracji z
systemami
zewnętrznymi.

Student zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
projektowaniu i
implementowaniu
wielowarstwowych
aplikacji biznesowych,
w szczególności
warstw logiki
biznesowej, warstwy
prezentacji oraz
warstw integracji z
systemami
zewnętrznymi.

Student zna bardzo
dobrze metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
projektowaniu i
implementowaniu
wielowarstwowych
aplikacji biznesowych,
w szczególności
warstw logiki
biznesowej, warstwy
prezentacji oraz
warstw integracji z
systemami
zewnętrznymi.

Student nie posiada wiedzy dot.
procesów biznesowych i ich
realizacji w oprogramowaniu
klasy enterprise.

Student posiada
niepełną wiedzę dot.
procesów
biznesowych i ich
realizacji w
oprogramowaniu klasy
enterprise.

Student posiada
wiedzę dot. procesów
biznesowych i ich
realizacji w
oprogramowaniu klasy
enterprise.

Student posiada
szeroką wiedzę dot.
procesów biznesowych
i ich realizacji w
oprogramowaniu klasy
enterprise.

Student nie posiada wiedzy o
najważniejszych produktach
typu software wspierających
budowanie systemów klasy
enterprise.

Student posiada
niepełną wiedzę o
najważniejszych
produktach typu
software
wspierających
budowanie systemów
klasy enterprise.

Student posiada
wiedzę o
najważniejszych
produktach typu
software
wspierających
budowanie systemów
klasy enterprise.

Student posiada
szeroką wiedzę o
najważniejszych
produktach typu
software
wspierających
budowanie systemów
klasy enterprise.
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P_U01

P_K01

Student nie ma umiejętności
formułowania algorytmów
związanych z logiką
biznesową, mechanizmami
transakcyjnymi,
mechanizmami utrzymania
rozproszonej sesji
użytkownika, mechanizmami
rozpraszania obiektów
biznesowych, nie ma
umiejętności ich implementacji
stosując przynajmniej jedno z
powszechnie używanych
środowisk programistycznych;
nie potrafi ocenić złożoności
obliczeniowej tych
algorytmów, ich skalowalności
i szybkości działania całego
systemu, optymalizowania ich,
odszukiwania w nich słabości i
błędów oraz opracowywania
planów testów

Student ma
umiejętność
niesamodzielnego
formułowania
algorytmów
związanych z logiką
biznesową,
mechanizmami
transakcyjnymi,
mechanizmami
utrzymania
rozproszonej sesji
użytkownika,
mechanizmami
rozpraszania obiektów
biznesowych, ma
ograniczoną
umiejętność ich
implementacji stosując
przynajmniej jedno z
powszechnie
używanych środowisk
programistycznych.

Student ma
umiejętność
formułowania
algorytmów
związanych z logiką
biznesową,
mechanizmami
transakcyjnymi,
mechanizmami
utrzymania
rozproszonej sesji
użytkownika,
mechanizmami
rozpraszania obiektów
biznesowych, ma
umiejętność ich
implementacji stosując
przynajmniej jedno z
powszechnie
używanych środowisk
programistycznych;
potrafi ocenić
złożoność
obliczeniową tych
algorytmów, ich
skalowalność i
szybkość działania
całego systemu,
optymalizować je,
odszukać w nich
słabości i błędy oraz
opracować plan
testów.

Student nie rozumie znaczenia
wybranych aspektów pracy nad
złożonymi przedsięwzięciami,
nie zna podstawowych zasad
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności konieczności
osiągania wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

Student połowicznie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
zna wybrane zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student rozumie
znaczenie wybranych
aspektów pracy nad
złożonymi
przedsięwzięciami,
zna podstawowe
zasady etyki pracy
inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student ma w stopni
doskonałym
umiejętność
formułowania
algorytmów
związanych z logiką
biznesową,
mechanizmami
transakcyjnymi,
mechanizmami
utrzymania
rozproszonej sesji
użytkownika,
mechanizmami
rozpraszania obiektów
biznesowych, ma
umiejętność ich
implementacji stosując
przynajmniej jedno z
powszechnie
używanych środowisk
programistycznych;
potrafi ocenić
złożoność
obliczeniową tych
algorytmów, ich
skalowalność i
szybkość działania
całego systemu,
optymalizować je,
odszukać w nich
słabości i błędy oraz
opracować plan testów
Student znakomicie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
doskonale zna
podstawowe zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

ECTS
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niestacjonarne
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Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu

-

Martin Fowler, Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe. (Tytuł oryginału: Patterns of
Enterprise Application Architecture), Helion 2005
Deepak Alur, John Crupi, Dan Malks, J2EE. Wzorce projektowe. Wydanie 2, Helion 2004

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

-

Gregor Hohpe, Bobby Woolf, Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

BAZY DANYCH I APLIKACJE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Technologie programowania
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/6
dr inż. Konrad Grzanek
Bazy danych
Wybrane środowiska programowania
Języki i paradygmaty programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student posiada wiedzę o systemie PostgreSQL i jego wykorzystaniu poprzez API
JDBC.

P_W02

Student posiada wiedzę na temat systemu Berkeley DB.

P_W03

Student posiada wiedzę o systemie indeksowania dokumentów tekstowych Lucene.

434

K_W06
K_W07
K_W06
K_W07
K_W06
K_W07
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P_W04

Student posiada wiedzę o systemach składujących klucz-wartość i o ich wykorzystaniu
do keszowania informacji.

K_W06
K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi tworzyć systemy bazodanowe w technologii Java z wykorzystaniem
relacyjnych baz danych, w szczególności – systemu PostrgeSQL.

P_U02

Student potrafi budować wyszukiwarki pełno tekstowe z wykorzystaniem Lucene.

P_U03

Student
potrafi
tworzyć
kesze
Redis/memcached/BerkeleyDB.

aplikacji

w

oparciu

o

systemy

K_U07, K_U08
K_U09, K_U11
K_U07, K_U08
K_U09, K_U11
K_U07, K_U08
K_U09, K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wybranych aspektów pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna podstawowe zasady etyki pracy inżyniera oprogramowania, w
szczególności konieczność osiągania wysokiej jakości tworzonych rozwiązań.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Przedstawienie aspektów użycia technologii JDBC do budowy złożonych,
transakcyjnych systemów opartych o relacyjne bazy danych. Techniki zapewnienia
bezpieczeństwa transakcyjnego na poziomie aplikacji współpracującym z bazą danych.

P_W01

W2

Omówienie czynników wpływających na wydajność bazy danych – na przykładzie
systemu Postresql. Strojenie Postgresa, aspekty sprzętowe i konfiguracyjne.

P_W01

W3

Wprowadzenie do tematyki nierelacyjnych baz danych – przegląd istniejących podejść
oraz ich implementacji. Framework MapReduce oraz BigTable firmy Google.

P_W02

W4

System Berkeley DB Java Edition jako przykład silnika key→value store –
wprowadzenie, instalacja i konfiguracja.

P_W02

W5

Omówienie API systemu Berkeley DB JE; składowanie obiektów, iteracja, aktualizacja
składnicy, kursory.

P_W02

W6

Berkeley DB JE – trwałe kolekcje w Javie, omówienie użycia biblioteki z językiem
Clojure – studium przypadku.

P_W02

W7

Memcached – wprowadzenie, instalacja i konfiguracja.

P_W04

W8

Użycie technologii memcached do optymalizacji działania aplikacji WEB.

P_W04

W9

Przeszukiwanie pełnotekstowe w relacyjnych bazach danych – przegląd istniejących
rozwiązań.

P_W03

W10

Silnik indeksujący dokumenty tekstowe Lucene – wprowadzenie.

P_W03

W11

Omówienie API Lucene dla języka Java. Najważniejsze aspekty konfiguracji.

P_W03

W12

Redis: wprowadzenie.

P_W04

W13

Redis: użycie API dla języka Java.

P_W04

W14

Redis: użycie API dla języków C/C++.

P_W04
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W15

Podsumowanie wykładu.

P_W01-04

Lp.

Laboratorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Implementacja systemu zarządzania trwałymi obiektami języka Java z wykorzystaniem
biblioteki Berkeley DB JE.

P_U03

L2

Optymalizacja aplikacji WEB wykonanej w technologii JEE z wykorzystaniem
memcached – keszowanie wyrenderowanych stron, keszowanie wyników zapytań do
relacyjnej bazy danych (Postgresql).

P_U01

L3

Wykorzystanie silnika Lucene do budowy systemu indeksującego dokumenty tekstowe
oraz pełnotekstowej wyszukiwarki.

P_U02

L4

Realizacja transakcyjnego systemu opartego o relacyjną bazę danych Postgresql z
wykorzystaniem języka programowania wysokiego poziomu (sugerowana technologia
JEE oraz standard JDBC).

P_U01

L5

Wykorzystanie systemu Redis do tworzenia kesza aplikacji.

P_U03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Końcowy ustny egzamin z wiedzy

W

P_W02

Końcowy ustny egzamin z wiedzy

W

P_W03

Końcowy ustny egzamin z wiedzy

W

P_W04

Końcowy ustny egzamin z wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

P_W01

Student nie posiada wiedzy o
systemie PostgreSQL ani o
jego wykorzystaniu poprzez
API JDBC.

Student posiada
niepełną wiedzę o
systemie PostgreSQL i
jego wykorzystaniu
poprzez API JDBC.

Student posiada
wiedzę o systemie
PostgreSQL i jego
wykorzystaniu
poprzez API JDBC.

Student posiada
szeroką wiedzę o
systemie PostgreSQL i
jego wykorzystaniu
poprzez API JDBC.
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P_W02

Student nie posiada wiedzy na
temat systemu Berkeley DB.

Student posiada
niepełną, zdawkową
wiedzę na temat
systemu Berkeley DB.

Student posiada
wiedzę na temat
systemu Berkeley DB.

Student posiada pełną i
szeroką wiedzę na
temat systemu
Berkeley DB.

P_W03

Student nie posiada wiedzy o
systemie indeksowania
dokumentów tekstowych
Lucene.

Student posiada
fragmentaryczną
wiedzę o systemie
indeksowania
dokumentów
tekstowych Lucene.

Student posiada
wiedzę o systemie
indeksowania
dokumentów
tekstowych Lucene.

Student posiada
szeroką wiedzę o
systemie indeksowania
dokumentów
tekstowych Lucene.

P_W04

Student nie posiada wiedzy o
systemach składujących kluczwartość ani o ich
wykorzystaniu do keszowania
informacji

Student posiada
fragmentaryczną
wiedzę o systemach
składujących kluczwartość i o ich
wykorzystaniu do
keszowania informacji

Student posiada
wiedzę o systemach
składujących kluczwartość i o ich
wykorzystaniu do
keszowania informacji

Student posiada bogatą
wiedzę o systemach
składujących kluczwartość i o ich
wykorzystaniu do
keszowania informacji

Student nie potrafi tworzyć
systemów bazodanowych w
technologii Java z
wykorzystaniem relacyjnych
baz danych, w szczególności –
systemu PostrgeSQL.

Student potrafi
niesamodzielnie, pod
nadzorem nauczyciela,
tworzyć systemy
bazodanowe w
technologii Java z
wykorzystaniem
relacyjnych baz
danych, w
szczególności –
systemu PostrgeSQL.

Student potrafi
tworzyć systemy
bazodanowe w
technologii Java z
wykorzystaniem
relacyjnych baz
danych, w
szczególności –
systemu PostrgeSQL.

Student potrafi
perfekcyjnie i
samodzielnie tworzyć
systemy bazodanowe
w technologii Java z
wykorzystaniem
relacyjnych baz
danych, w
szczególności –
systemu PostrgeSQL

Student nie potrafi budować
wyszukiwarek pełno
tekstowych z wykorzystaniem
Lucene.

Student potrafi
niesamodzielnie, pod
nadzorem nauczyciela
budować
wyszukiwarki pełno
tekstowe z
wykorzystaniem
Lucene.

Student potrafi
budować
wyszukiwarki pełno
tekstowe z
wykorzystaniem
Lucene.

Student potrafi biegle i
samodzielnie budować
wyszukiwarki pełno
tekstowe z
wykorzystaniem
Lucene.

Student nie potrafi tworzyć
keszy aplikacji w oparciu o
systemy
Redis/memcached/BerkeleyDB

Student potrafi
niesamodzielnie pod
nadzorem nauczyciela,
tworzyć kesze
aplikacji w oparciu o
systemy
Redis/memcached/Ber
keleyDB

Student potrafi
tworzyć kesze
aplikacji w oparciu o
systemy
Redis/memcached/Ber
keleyDB.

Student potrafi biegle i
samodzielnie tworzyć
kesze aplikacji w
oparciu o systemy
Redis/memcached/Ber
keleyDB

P_U01

P_U02

P_U03
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P_K01

Student nie rozumie znaczenia
wybranych aspektów pracy nad
złożonymi przedsięwzięciami,
nie zna podstawowych zasad
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności konieczność
osiągania wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

Student połowicznie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
zna wybrane zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student rozumie
znaczenie wybranych
aspektów pracy nad
złożonymi
przedsięwzięciami,
zna podstawowe
zasady etyki pracy
inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student znakomicie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
doskonale zna
podstawowe zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

44

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

36/1,5

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu

-

Gary Cornell, Cay Horstmann, Java. Techniki zaawansowane. Wydanie VIII, Helion 2009
Documentation: Berkeley DB Java Edition, http://download.oracle.com/docs/cd/E17277_02/html/index.html
Data sheet: Oracle Berkeley DB Java Edition, http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/berkeley-db-jeds-066564.pdf
J. Finsel, Using memcached. How to scale your website easily, The Pragmatic Bookshelf 2008
Hatcher E., Gospodnetic O., McCandless M., 2010, Lucene in Action, Second Edition, Manning Publications, ISBN:
1933988177

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

-

J.D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, W-wa, 2000 (seria: Klasyka Informatyki)
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Inne materiały dydaktyczne:

-

Chang, Fay; Dean, Jeffrey; Ghemawat, Sanjay; Hsieh, Wilson C; Wallach, Deborah A; Burrows, Michael ‘Mike’;
Chandra, Tushar; Fikes, Andrew (2006), "Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data" (PDF), Research,
Google.
http://wiki.postgresql.org/wiki/Performance_Optimization
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SYSTEMY SZKIELETOWE (JEE)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Technologie programowania
specjalnościowy / powiązany z prowadzonymi badaniami
naukowymi
3/6
Dr inż. Konrad Grzanek
Wybrane środowiska programowania, Języki i paradygmaty
programowania, Programowanie współbieżne, Wzorce
architektoniczne oprogramowania w biznesie

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student posiada wiedzę na temat elementów składowych platformy JEE

P_W02

Student posiada wiedzę o komponentach transakcyjnych na platformie JEE

P_W03

Student posiada wiedzę o utrzymaniu stanu aplikacji tworzonych zgodnie ze
standardem JEE
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K_W06
K_W07
K_W06
K_W07
K_W06
K_W07
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P_W04

Student posiada wiedzę dot. cyklu życia i utrzymania aplikacji w technologii JEE

K_W06
K_W07

Umiejętności:
K_U09
P_U01

Student posiada umiejętność budowania transakcyjnych aplikacji WEB zachowujących
stan po stronie serwera, zgodnie z zasadami obowiązującymi na platformie JEE

K_U11
K_U18
K_U20

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wybranych aspektów pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna podstawowe zasady etyki pracy inżyniera oprogramowania, w
szczególności konieczność osiągania wysokiej jakości tworzonych rozwiązań.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Technologia JEE, historia, najważniejsze komponenty, zagadnienia architektoniczne,
zastosowania

P_W01

W2

Testowanie oprogramowania tworzonego w języku Java w kontekście użycia
platformy JEE, wprowadzenie do użycia biblioteki JUnit

P_W01

W3

Techniki projektowania oraz standardy kodowania na platformie JEE

P_W01

W4

Wzorzec projektowy Dependency Injection (IoC), standard JNDI

P_W01

W5

Technologie dostępu do danych, w tym – do relacyjnych baz danych – na platformie
JEE, standard JDBC

P_W01

W6

Komponenty Enterprise Java Beans, stanowość i bezstanowość, ziarna sesyjne

P_W02

W7

Warstwa WEB w modelu MVC. Servlety i strony JSP

P_W01

W8

Projektowanie kontrolerów w warstwie WEB. Sprzęgi z komponentami EJB

P_W02

W9

Aspekty implementacyjne na bazie serwera aplikacyjnego Resin

P_W02

W10

Dystrybucja oprogramowania w technologii JEE, aplikacje WEB, aplikacje klasy
enterprise, pakowanie, narzędzia dystrybucyjne

P_W04

W11

Przegląd najważniejszych rozwiązań sprzętowych i systemowych służących do
budowania aplikacji w technologii JEE

P_W04

W12

Wprowadzenie do tematyki związanej z sesyjnością w technologii JEE

P_W01

W13

Utrzymanie stanu po stronie serwera

P_W03

W14

Migracja sesji i systemy wymiany komunikatów

P_W03

W15

Podsumowanie wykładu, repetytorium.

Lp.

P_W02

P_W01-04

Laboratorium:
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Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Przedmioty specjalnościowe - Technologie programowania

L1

Wybór tematu projektu, konsultacja z prowadzącym aspektów architektury
rozwiązania i jego implementacji

P_U01

L2

Implementacja bazy danych oraz komponentów EJB odpowiedzialnych za dostęp do
danych

P_U01

L3

Implementacja kontrolerów sprzęgających warstwę modelu z warstwą WEB

P_U01

L4

Implementacja warstwy WEB

P_U01

L5

Testowanie aplikacji i przygotowanie jej wersji dystrybucyjnej

P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Końcowy test wiedzy

W

P_W02

Końcowy test wiedzy

W

P_W03

Końcowy test wiedzy

W

P_W04

Końcowy test wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

P_W01

Student nie posiada wiedzy na
temat elementów składowych
platformy JEE

Student posiada
fragmentaryczną
wiedzę na temat
elementów
składowych platformy
JEE

Student posiada
wiedzę na temat
elementów
składowych platformy
JEE

Student posiada
szeroką wiedzę na
temat elementów
składowych platformy
JEE

P_W02

Student nie posiada wiedzy o
komponentach transakcyjnych
na platformie JEE

Student posiada
niepełną wiedzę o
komponentach
transakcyjnych na
platformie JEE

Student posiada
wiedzę o
komponentach
transakcyjnych na
platformie JEE

Student posiada
szeroką wiedzę o
komponentach
transakcyjnych na
platformie JEE

P_W03

Student nie posiada wiedzy o
utrzymaniu stanu aplikacji
tworzonych zgodnie ze
standardem JEE

Student posiada
cząstkową wiedzę o
utrzymaniu stanu
aplikacji tworzonych
zgodnie ze standardem
JEE

Student posiada
wiedzę o utrzymaniu
stanu aplikacji
tworzonych zgodnie
ze standardem JEE

Student posiada
dogłębną wiedzę o
utrzymaniu stanu
aplikacji tworzonych
zgodnie ze standardem
JEE
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P_W04

P_U01

P_K01

Student nie posiada wiedzy dot.
cyklu życia i utrzymania
aplikacji w technologii JEE

Student posiada
fragmentaryczną
wiedzę dot. cyklu
życia i utrzymania
aplikacji w technologii
JEE

Student posiada
wiedzę dot. cyklu
życia i utrzymania
aplikacji w technologii
JEE

Student posiada
szeroką wiedzę dot.
cyklu życia i
utrzymania aplikacji w
technologii JEE

Student nie posiada
umiejętności budowania
transakcyjnych aplikacji WEB
zachowujących stan po stronie
serwera, zgodnie z zasadami
obowiązującymi na platformie
JEE

Student posiada
umiejętność
niesamodzielnego,
realizowanego pod
nadzorem nauczyciela
budowania
transakcyjnych
aplikacji WEB
zachowujących stan
po stronie serwera,
zgodnie z zasadami
obowiązującymi na
platformie JEE

Student posiada
umiejętność
budowania
transakcyjnych
aplikacji WEB
zachowujących stan
po stronie serwera,
zgodnie z zasadami
obowiązującymi na
platformie JEE

Student posiada w
stopniu doskonałym
umiejętność
budowania
transakcyjnych
aplikacji WEB
zachowujących stan po
stronie serwera,
zgodnie z zasadami
obowiązującymi na
platformie JEE

Student nie rozumie znaczenia
wybranych aspektów pracy nad
złożonymi przedsięwzięciami,
nie zna podstawowych zasad
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności konieczność
osiągania wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

Student połowicznie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
zna wybrane zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student rozumie
znaczenie wybranych
aspektów pracy nad
złożonymi
przedsięwzięciami,
zna podstawowe
zasady etyki pracy
inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student znakomicie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
doskonale zna
podstawowe zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

443

Przedmioty specjalnościowe - Technologie programowania

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu

-

Adam Bochenek, Prosty przepis na J2EE: Boss, Eclipse i komponenty EJB, PWN 2009
Richard Hightower, Joseph D. Gradecki, Mastering Resin, Wiley 1st edition (August 15, 2003)
Jack Shirazi, Java Performance Tuning, 2nd Edition, O'Reilly 2003
Rod Johnson, Expert One on One J2ee Design and Development, Peer Information 2002

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

-

Javid Jamae, Peter Johnson, JBoss in Action. Configuring the JBoss Application Server. Manning Publications Co. 2009,
ISBN: 1933988029

Inne materiały dydaktyczne:

-

http://www.caucho.com/
http://www.caucho.com/documentation-resin-app-server/
http://tomee.apache.org/documentation.html
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROGRAMOWANIE NA PLATFORMIE SPRINGFRAMEWORK
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Technologie programowania
specjalnościowy / fakultatywny /powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/6
Dr inż. Konrad Grzanek
Algorytmy i złożoność

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Języki i paradygmaty programowania
Programowanie współbieżne
Programowanie funkcyjne

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie tworzenia
złożonych systemów biznesowych wykorzystujących technologię Spring Framework.

P_W02

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu
zadań informatycznych z zakresu analizy, projektowania i budowy systemów
informatycznych służących celom biznesowym implementowanym w oparciu o
programową ramę Spring.
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K_W05
K_W07
K_W05
K_W07
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P_W03

Student posiada wiedzę o budowaniu aplikacji wielozadaniowych i transakcyjnych w
oparciu o Springframework.

K_W05

P_W04

Student posiada wiedzę o zasadach tworzenia testów jednostkowych i integracyjnych
w oparciu o mechanizmy dostarczane przez Springframework.

K_W05

K_W07

K_W07

Umiejętności:

P_U01

P_U02

P_U03

Student ma umiejętność formułowania algorytmów i ich implementacji stosując Spring
Framework; potrafi ocenić złożoność obliczeniową algorytmów realizujących logikę
biznesową, optymalizować je, odszukać w nich słabości i błędy oraz opracować plan
testów stosując podejście do testowania jednostkowego oraz integracyjnego właściwą
dla platformy Spring.
Student potrafi posługiwać się mechanizmem (wzorcem projektowym) IoC
(Dependency Injection) w realizacji Spring w celu zapewnienia współpracy pomiędzy
ziarnami biznesowymi.
Student potrafi realizować algorytmy biznesowe wymagające współpracy z
relazyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych poprzez API JDBC z wykorzystaniem
poznanych klas użyteczności należących do Spring Frameworku.

K_U07, K_U08
K_U11
K_U17
K_U20
K_U08
K_U11, K_U17
K_U20
K_U08
K_U11, K_U17
K_U20

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wybranych aspektów pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna podstawowe zasady etyki pracy inżyniera oprogramowania, w
szczególności konieczność osiągania wysokiej jakości tworzonych rozwiązań.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Spring Framework – przedstawienie technologii, jej elementów składowych oraz
określenie znaczenia w ekosystemie technologicznym Java Enterprise Edition.

P_W01

W2

Wzorzec IoC (Dependency Injection) i jego realizacja w ramie Spring – tworzenie
ziaren, nazewnictwo i podstawowa konfiguracja

P_W01

W3

Wzorzec IoC – zaawansowane zagadnienia konfiguracyjne, planowanie architektury
aplikacji klasy enterprise w oparciu o idiomy właściwe dla platformy. Zarządzanie
zaawansowane cyklem życia ziaren. Zakresy ziaren.

W4

Adnotacje w języku Java – omówienie wprowadzające do ich użycia i tworzenia. IoC
w Spring Frameworku, konfiguracja w oparciu o adnotacje.

W5

Walidacja danych, konwersje typów i formatowanie na platformie Spring.

W6

Programowanie aspektowe – wprowadzenie. AOP na platformie Spring, prezentacja
najważniejszych zagadnień. API Springa vs AspectJ.

W7

Programowanie aspektowe, definiowanie aspektów, punktów przecięć i porad. Analiza
wybranych przypadków użycia technologii.

W8

Testowanie na platformie Spring: jednostkowe i integracyjne, używanie adnotacji.
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P_W02

P_W02
P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01, P_W02
P_W01
P_W02
P_W01, P_W02
P_W04
P_W01, P_W02
P_W04

Przedmioty specjalnościowe - Technologie programowania

W9

Tworzenie algorytmów transakcyjnych, użycie deklaratywnego stylu zarządzania
transakcjami. Programowe użycie transakcji.

P_W01, P_W02

W10

Użycie abstrakcji dla mechanizmów JDBC – wprowadzenie, najważniejsze
zagadnienia architektoniczne.

P_W01, P_W02

W11

Operacje wsadowe JDBC, optymalizacja i upraszczanie operacji na bazie danych,
modelowanie czynności bazodanowych w postaci obiektów języka Java, współpraca z
bazami osadzonymi.

P_W01, P_W02

W12

Przetwarzanie dokumentów XML, różne rodzaje marschallerów.

P_W01, P_W02

W13

Framework MVC dla technologii WEB w ujęciu Spring, tworzenie kontrolerów,
DispatcherServlet.Integracja z innymi realizacjami wzorca MVC: Struts, Tapestry.

P_W01

Wybrane elementy warstwy integracji na platformie Spring: użycie technologii RMI,
EJB oraz JMS.

P_W01

W14
W15

Uługa e-mail w oparciu o Spring Framework.

Lp.

Laboratorium:

L1

Wybór tematów projektów. Konsultacja merytoryczna z prowadzącym zajęcia.

L2

Realizacja elementów warstwy logiki biznesowej, wraz z komponentami
transakcyjnymi.

L3

Realizacja komponentów warstwy prezentacji.

L4

Realizacja sprzęgu systemu z wybranym systemem zewnętrznym.

L5

Ocena projektów.

P_W03

P_W03

P_W02

P_W02
P_W01, P_W02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_U01
P_U01, P_U02
P_U03
P_U01
P_U01, P_U02
P_U03
P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Końcowy test wiedzy

W

P_W02

Końcowy test wiedzy

W

P_W03

Końcowy test wiedzy

W

P_W04

Końcowy test wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach
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VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie ma
uporządkowanej,
podbudowanej teoretycznie
wiedzy w zakresie tworzenia
złożonych systemów
biznesowych wykorzystujących
technologię Spring Framework.

Student ma
fragmentaryczną
wiedzę w zakresie
tworzenia złożonych
systemów
biznesowych
wykorzystujących
technologię Spring
Framework.

Student ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie tworzenia
złożonych systemów
biznesowych
wykorzystujących
technologię Spring
Framework.

Student ma szeroką,
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie tworzenia
złożonych systemów
biznesowych
wykorzystujących
technologię Spring
Framework.

P_W02

Student nie zna podstawowych
metod, technik i narzędzi
stosowanych przy
rozwiązywaniu zadań
informatycznych z zakresu
analizy, projektowania i
budowy systemów
informatycznych służących
celom biznesowym
implementowanym w oparciu o
programową ramę Spring.

Student zna w stopniu
ograniczonym
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
rozwiązywaniu zadań
informatycznych z
zakresu analizy,
projektowania i
budowy systemów
informatycznych
służących celom
biznesowym
implementowanym w
oparciu o programową
ramę Spring.

Student zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
rozwiązywaniu zadań
informatycznych z
zakresu analizy,
projektowania i
budowy systemów
informatycznych
służących celom
biznesowym
implementowanym w
oparciu o programową
ramę Spring.

Student zna w stopniu
doskonałym metody,
techniki i narzędzia
stosowane przy
rozwiązywaniu zadań
informatycznych z
zakresu analizy,
projektowania i
budowy systemów
informatycznych
służących celom
biznesowym
implementowanym w
oparciu o programową
ramę Spring.

P_W03

Student nie posiada wiedzy o
budowaniu aplikacji
wielozadaniowych i
transakcyjnych w oparciu o
Springframework.

Student posiada
niepełną wiedzę o
budowaniu aplikacji
wielozadaniowych i
transakcyjnych w
oparciu o
Springframework.

Student posiada
wiedzę o budowaniu
aplikacji
wielozadaniowych i
transakcyjnych w
oparciu o
Springframework.

Student posiada bardzo
szeroką wiedzę o
budowaniu aplikacji
wielozadaniowych i
transakcyjnych w
oparciu o
Springframework.

P_W04

Student nie posiada wiedzy o
zasadach tworzenia testów
jednostkowych i
integracyjnych w oparciu o
mechanizmy dostarczane przez
Springframework.

Student posiada
niepełną wiedzę o
zasadach tworzenia
testów jednostkowych
i integracyjnych w
oparciu o mechanizmy
dostarczane przez
Springframework.

Student posiada
wiedzę o zasadach
tworzenia testów
jednostkowych i
integracyjnych w
oparciu o mechanizmy
dostarczane przez
Springframework.

Student posiada bardzo
rozbudowaną wiedzę o
zasadach tworzenia
testów jednostkowych
i integracyjnych w
oparciu o mechanizmy
dostarczane przez
Springframework.

P_W01
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P_U01

P_U02

P_U03

Student nie ma umiejętności
formułowania algorytmów i ich
implementacji stosując Spring
Framework; nie potrafi ocenić
złożoności obliczeniowej
algorytmów realizujących
logikę biznesową,
optymalizować ich, odszukać
w nich słabości i błędy oraz
opracować plan testów stosując
podejście do testowania
jednostkowego oraz
integracyjnego właściwą dla
platformy Spring.

Student ma
umiejętność
niesamodzielnego,
realizowanego pod
nadzorem nauczyciela
formułowania
algorytmów i ich
implementacji stosując
Spring Framework;
potrafi z pomocą
prowadzącego zajęcia
ocenić złożoność
obliczeniową
algorytmów
realizujących logikę
biznesową,
optymalizować je,
odszukać w nich
słabości i błędy oraz
opracować plan testów
stosując podejście do
testowania
jednostkowego oraz
integracyjnego
właściwą dla
platformy Spring.

Student ma
umiejętność
formułowania
algorytmów i ich
implementacji stosując
Spring Framework;
potrafi ocenić
złożoność
obliczeniową
algorytmów
realizujących logikę
biznesową,
optymalizować je,
odszukać w nich
słabości i błędy oraz
opracować plan testów
stosując podejście do
testowania
jednostkowego oraz
integracyjnego
właściwą dla
platformy Spring.

Student posiada
doskonałą umiejętność
formułowania
algorytmów i ich
implementacji stosując
Spring Framework;
potrafi perfekcyjnie
ocenić złożoność
obliczeniową
algorytmów
realizujących logikę
biznesową,
optymalizować je,
odszukać w nich
słabości i błędy oraz
opracować plan testów
stosując podejście do
testowania
jednostkowego oraz
integracyjnego
właściwą dla
platformy Spring.

Student nie potrafi posługiwać
się mechanizmem (wzorcem
projektowym) IoC
(Dependency Injection) w
realizacji Spring w celu
zapewnienia współpracy
pomiędzy ziarnami
biznesowymi.

Student potrafi
niesamodzielnie
posługiwać się
mechanizmem
(wzorcem
projektowym) IoC
(Dependency
Injection) w realizacji
Spring w celu
zapewnienia
współpracy pomiędzy
ziarnami
biznesowymi.

Student potrafi
posługiwać się
mechanizmem
(wzorcem
projektowym) IoC
(Dependency
Injection) w realizacji
Spring w celu
zapewnienia
współpracy pomiędzy
ziarnami
biznesowymi.

Student potrafi biegle
posługiwać się
mechanizmem
(wzorcem
projektowym) IoC
(Dependency
Injection) w realizacji
Spring w celu
zapewnienia
współpracy pomiędzy
ziarnami biznesowymi.

Student nie potrafi realizować
algorytmów biznesowych
wymagających współpracy z
relazyjnymi i nierelacyjnymi
bazami danych poprzez API
JDBC z wykorzystaniem
poznanych klas użyteczności
należących do Spring
Frameworku.

Student potrafi
niesamodzielnie
realizować algorytmy
biznesowe
wymagające
współpracy z
relazyjnymi i
nierelacyjnymi bazami
danych poprzez API
JDBC z
wykorzystaniem
poznanych klas
użyteczności
należących do Spring
Frameworku.

Student potrafi
realizować algorytmy
biznesowe
wymagające
współpracy z
relazyjnymi i
nierelacyjnymi bazami
danych poprzez API
JDBC z
wykorzystaniem
poznanych klas
użyteczności
należących do Spring
Frameworku.

Student potrafi
bezbłędnie realizować
algorytmy biznesowe
wymagające
współpracy z
relazyjnymi i
nierelacyjnymi bazami
danych poprzez API
JDBC z
wykorzystaniem
poznanych klas
użyteczności
należących do Spring
Frameworku.
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P_K01

Student nie rozumie znaczenia
wybranych aspektów pracy nad
złożonymi przedsięwzięciami,
nie zna podstawowych zasad
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności konieczności
osiągania wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

Student połowicznie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
zna wybrane zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student rozumie
znaczenie wybranych
aspektów pracy nad
złożonymi
przedsięwzięciami,
zna podstawowe
zasady etyki pracy
inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student znakomicie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
doskonale zna
podstawowe zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu

-

Clarence Ho, Rob Harrop, Pro Spring 3, Apress; 1 edition (2012), ISBN-10: 1430241071, ISBN-13: 978-1430241072
Craig Walls, Spring in Action, Manning Publications; Third Edition edition (2011), ISBN-10: 1935182358, ISBN-13:
978-1935182351

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

-

Gary Mak, Daniel Rubio, Josh Long, Spring Recipes: A Problem-Solution Approach, Apress; 2nd edition (2010), ISBN10: 1430224991, ISBN-13: 978-1430224990

Inne materiały dydaktyczne:
- Spring Framework Reference Documentation 3.2.0.RELEASE,
- http://static.springsource.org/spring/docs/3.2.x/spring-framework-reference/pdf/spring-framework-reference.pdf
- Spring Framework API, http://static.springsource.org/spring/docs/3.2.x/javadoc-api/
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WARSTWA WIDOKU W UJĘCIU RAMOWYM (ASP.NET)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Technologie programowania
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
3/6
dr inż. Zbigniew Filutowicz
Bazy danych i aplikacje, Technologie internetowe, Języki i
paradygmaty programowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie
implementowania warstwy widoku w ujęciu ramowym ASP.NET

K_W05

P_W02

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane do implementacji
aplikacji w technologii warstwy widoku w ujęciu ramowym ASP.NET

K_W07

Umiejętności:
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P_U01

Student ma umiejętność formułowania algorytmów i ich implementacji stosując
zintegrowane środowisko programistyczne IDE z wykorzystaniem technologii
warstwy widoku w ujęciu ramowym ASP.NET

K_U08, K_U11,
K_U17
K_U20

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne uwarunkowania i zmiany
zachodzące w technologiach programistycznych w komercyjnym i wolnodostępowym
oprogramowaniu

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

W1

Pojęcia wzorca architektonicznego (Architectural pattern) w inżynierii
oprogramowani. Wzorzec MVC i jego odmiany, wzorzec wielowarstwowy w
aplikacjach desktopowych i webowych. Wzorce projektowe i ich zastosowanie w
projektowaniu i programowaniu, frameworki.

W2

Analiza przykładowych aplikacji Rich Internet Application (RIA), Single-Page
Application (SPA)

W3

Inżynieria oprogramowania, paradygmaty programowania, programowanie OOP.
Programowanie komponentowe COP, Web Services, Component-based software
engineering (CBSE), component-based development (CBD), modular programming.
zasada Don't repeat yourself - wielokrotne użycie kodu

W4

Środowisko programowania Visual Studio, SharpDevelop i inne dla aplikacji
ASP.NET

W5

Historia rozwoju ASP i ASP.NET. ASP.NET Core 2.0

W6

Uniwersalność platformy ASP.NET. MONO, https://dotnetfoundation.org/
https://github.com/Microsoft/dotnet https://www.asp.net/

W7

Charakterystyka nowoczesnych aplikacji webowych

W8

Common Client Side Web Technologies

W9

MS Azure

W10

Programowanie aplikacji ASP.NET Core MVC Apps

W11

Praca z bazą danych w ASP.NET Core Apps

W12

W13

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01,
P_W02
P_W01,
P_W02
P_W01,
P_W02
P_W01
P_W02
P_W01,
P_W02
P_W01,
P_W02
P_W01,
P_W02
P_W01,
P_W02
P_W01,
P_W02

Testowanie aplikacji ASP.NET Core MVC Apps
Development process for Azure-hosted ASP.NET Core applications. Azure Hosting
Recommendations for ASP.NET Core Web Apps
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P_W01,
P_W02
P_W01,
P_W02
P_W01,
P_W02
P_W01,
P_W02
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W14

W15

Lp.

P_W01,

Pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej
działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane
decyzje w zakresie integracji aplikacji

P_W02
P_K01
P_W01,

Dalszy rozwój środowisk programistycznych aplikacji

P_W02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Laboratorium:

P_U01,
L1

Przedstawienie zakresu zespołowego projektu do wykonania w trakcie całego semestru
zajęć.

P_W01,
P_W02,
P_K01
P_U01,

L2

P_W01,

Analiza przykładowych aplikacji typu RIA i SPA

P_W02,
P_K01
P_U01,

L3

P_W01,

Projekt: Implementacja bazodanowej aplikacji ASP.NET.

P_W02,
P_K01
P_U01,

L4

P_W01,

Projekt: Implementacja usługi Web Services w środowisku Visual Studio.

P_W02,
P_K01
P_U01,

L5

P_W01,

Prezentacja i dyskusja w zakresie projektów.

P_W02,
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Egzamin ustny zaliczenie wiedzy

W

P_W02

Egzamin ustny zaliczenie wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
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Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_U01

P_K01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie ma
uporządkowanej,
podbudowanej teoretycznie
wiedzy w zakresie
implementowania warstwy
widoku w ujęciu ramowym
ASP.NET.

Student w
minimalnym zakresie
ma uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie
implementowania
warstwy widoku w
ujęciu ramowym
ASP.NET.

Student z drobnymi
zastrzeżeniami ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie
implementowania
warstwy widoku w
ujęciu ramowym
ASP.NET

Student ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę w
zakresie
implementowania
warstwy widoku w
ujęciu ramowym
ASP.NET

Student nie zna podstawowych
metod, technik i narzędzi
stosowanych do implementacji
aplikacji w technologii
warstwy widoku w ujęciu
ramowym ASP.NET

Student w
minimalnym zakresie
zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane
do implementacji
aplikacji w technologii
warstwy widoku w
ujęciu ramowym
ASP.NET.

Student z drobnymi
zastrzeżeniami zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane do
implementacji
aplikacji w technologii
warstwy widoku w
ujęciu ramowym
ASP.NET

Student zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane do
implementacji
aplikacji w technologii
warstwy widoku w
ujęciu ramowym
ASP.NET

Student nie ma umiejętności
formułowania algorytmów i ich
implementacji stosując
zintegrowane środowisko
programistyczne IDE z
wykorzystaniem technologii
warstwy widoku w ujęciu
ramowym ASP.NET.

Student ma minimalną
umiejętność ma
umiejętność
formułowania
algorytmów i ich
implementacji stosując
zintegrowane
środowisko
programistyczne IDE
z wykorzystaniem
technologii warstwy
widoku w ujęciu
ramowym ASP.NET.

Student z drobnymi
zastrzeżeniami ma
umiejętność
formułowania
algorytmów i ich
implementacji stosując
zintegrowane
środowisko
programistyczne IDE
z wykorzystaniem
technologii warstwy
widoku w ujęciu
ramowym ASP.NET.

Student ma
umiejętność
formułowania
algorytmów i ich
implementacji stosując
zintegrowane
środowisko
programistyczne IDE z
wykorzystaniem
technologii warstwy
widoku w ujęciu
ramowym ASP.NET

Student nie ma świadomości
ważności i nie rozumie
pozatechnicznych
uwarunkowań i zmian
zachodzących w technologiach
programistycznych w
komercyjnym i
wolnodostępowym
oprogramowaniu

Student w
minimalnym zakresie
ma świadomość
ważności i rozumie
pozatechniczne
uwarunkowania i
zmiany zachodzące w
technologiach
programistycznych w
komercyjnym i
wolnodostępowym
oprogramowaniu

Student z drobnymi
zastrzeżeniami ma
świadomość ważności
i rozumie
pozatechniczne
uwarunkowania i
zmiany zachodzące w
technologiach
programistycznych w
komercyjnym i
wolnodostępowym
oprogramowaniu

Student ma
świadomość ważności
i rozumie
pozatechniczne
uwarunkowania i
zmiany zachodzące w
technologiach
programistycznych w
komercyjnym i
wolnodostępowym
oprogramowaniu
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Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności

Studia
stacjonarne

ECTS
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Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu


Web Applications with ASP.NET Architecture eBook: PDF https://www.microsoft.com/net/learn/architecture

 Z. Fryźlewicz, Ł. Leśniczek, Usługi Microsoft Azure Programowanie aplikacji, Helion 2015
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


D. Borycki, M. Pakulski, M. Grabek, J. Matulewski, ASP.NET MVC. Kompletny przewodnik dla programistów
interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio, Helion 2013

Inne materiały dydaktyczne:





Lista RIA frameworks http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rich_Internet_application_frameworks
Lista bibliotek JavaScript http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_JavaScript_libraries
Web application framework http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application_framework
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

MAPPERY OBIEKTOWO-RELACYJNE (Hibernate)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Technologie programowania
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
4/7
Dr inż. Konrad Grzanek
Bazy danych i aplikacje, Systemy szkieletowe JEE, Programowanie i
konfiguracja serwerów aplikacyjnych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student posiada wiedzę o zarządzaniu obiektami trwałymi w języku Java, o cyklu ich
życia i o ich serializacji.

K_W06

Student posiada wiedzę o modelowaniu związków relacyjnych i hierarchicznych (w
sensie teorii typów) pomiędzy klasami encji.

K_W06

P_W02

Student posiada wiedzę na temat tworzenia aplikacji biznesowych wyposażonych w
rozproszoną transakcyjność.

K_W06

P_W03
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P_W04

Student posiada wiedzę na temat konstruowania zapytań w języku JPQL.

K_W06
K_W07

Umiejętności:

P_U01

Student posiada umiejętności niezbędne do tworzenia złożonych systemów
transakcyjnych wykorzystujących mapping obiektowo-relacyjny w celu realizacji
logiki biznesowej.

K_U09
K_U11
K_U18
K_U20

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wybranych aspektów pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna podstawowe zasady etyki pracy inżyniera oprogramowania, w
szczególności konieczność osiągania wysokiej jakości tworzonych rozwiązań.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem i zarządzaniem
trwałymi obiektami w języku Java. Niezgodność paradygmatów, serializacja,
obiektowe języki zapytań do baz danych, mapowanie obiektowo-relacyjne.

P_W01

W2

Instalacja i konfiguracja mappera obiektowo-relacyjnego Hibernate do współpracy z
serwerem aplikacyjnym.

P_W01

W3

Modele dziedzinowe, ich implementacja i meta-konfiguracja mechanizmów
mapowania obiektowo-relacyjnego.

P_W02

W4

Klasy trwałych obiektów, encje i typy, opcje mapowania.

W5

Dziedziczenie i hierarchie typów w ujęciu Hibernate, różne sposoby odwzorowania
hierarchii trwałych klas na model relacyjny, rozważania o wydajności.

P_W02

W6

Mapowanie kolekcji i związków pomiędzy obiektami, kolekcje z adnotacjami,
mapowanie związków rodzic-dziecko.

P_W02

W7

Zaawansowane mapowanie związków (asocjacji); asocjacje polimorficzne.

P_W02

W8

Integracja spadkowych (ang. legacy) systemów baz danych z mapperem.

P_W01

W9

Działania na obiektach trwałych, cykl życia, tożsamość obiektów, interfejsy i API
Hibernate, Java Persistence API a Hibernate, używanie mechanizmów Java Persistence
w komponentach EJB.

W10

Hibernate a transakcyjność, mechanizmy optymalizacji dostępu transakcyjnego do
danych przy użyciu mappera.

P_W03

W11

Zarządzanie sesjami Hibernate, propagowanie sesji w wątku lokalnym, poprzez JTA
oraz z wykorzystaniem EJB.

P_W03

W12

Metody szybkiego modyfikowania stanu trwałych obiektów.

P_W01

W13

Optymalizacja wydobywania trwałych obiektów z bazy, przetwarzanie wsadowe,
keszowanie wyników operacji.

P_W01

W14

Zapytania HQL oraz Java Persistence API Query Language.

P_W04
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W15

Testowanie aplikacji opartych o Hibernate, podsumowanie wykładu.

P_W01-04

Lp.

Ćwiczenia / laboratorium / konwersatorium / warsztaty / projekt / konsultacje /
seminarium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Przedstawienie zakresu zespołowego projektu do wykonania w trakcie całego semestru
zajęć.

P_U01

L2

Projekt: Mapowanie związków pomiędzy obiektami trwałymi.

P_U01

L3

Projekt: Opracowywanie modeli dziedzinowych sprzyjających dobrej wydajności i
skalowalności aplikacji.

P_U01

L4

Projekt: Odwzorowanie hierarchii klas.

P_U01

L5

Projekt: Prawidłowa realizacja mechanizmów transakcyjnych.

P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Końcowy test wiedzy

W

P_W02

Końcowy test wiedzy

W

P_W03

Końcowy test wiedzy

W

P_W04

Końcowy test wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie posiada wiedzy o
zarządzaniu obiektami
trwałymi w języku Java, o
cyklu ich życia i o ich
serializacji.

Student posiada
niekompletną wiedzę
o zarządzaniu
obiektami trwałymi w
języku Java, o cyklu
ich życia i o ich
serializacji.

Student posiada
wiedzę o zarządzaniu
obiektami trwałymi w
języku Java, o cyklu
ich życia i o ich
serializacji.

Student posiada
szeroką wiedzę o
zarządzaniu obiektami
trwałymi w języku
Java, o cyklu ich życia
i o ich serializacji.
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Student nie posiada wiedzy o
modelowaniu związków
relacyjnych i hierarchicznych
(w sensie teorii typów)
pomiędzy klasami encji.

Student posiada
niekompletną, czasami
zdawkową wiedzę o
modelowaniu
związków relacyjnych
i hierarchicznych (w
sensie teorii typów)
pomiędzy klasami
encji.

Student posiada
wiedzę o
modelowaniu
związków relacyjnych
i hierarchicznych (w
sensie teorii typów)
pomiędzy klasami
encji.

Student posiada
szeroką wiedzę o
modelowaniu
związków relacyjnych
i hierarchicznych (w
sensie teorii typów)
pomiędzy klasami
encji.

P_W03

Student nie posiada wiedzy na
temat tworzenia aplikacji
biznesowych wyposażonych w
rozproszoną transakcyjność.

Student posiada
niekompletną,
zdawkową wiedzę na
temat tworzenia
aplikacji biznesowych
wyposażonych w
rozproszoną
transakcyjność.

Student posiada
wiedzę na temat
tworzenia aplikacji
biznesowych
wyposażonych w
rozproszoną
transakcyjność.

Student posiada
dogłębną wiedzę na
temat tworzenia
aplikacji biznesowych
wyposażonych w
rozproszoną
transakcyjność.

P_W04

Student nie posiada wiedzy na
temat konstruowania zapytań w
języku JPQL.

Student posiada
niekompletną wiedzę
na temat
konstruowania zapytań
w języku JPQL.

Student posiada
wiedzę na temat
konstruowania zapytań
w języku JPQL.

Student posiada
szeroką wiedzę na
temat konstruowania
zapytań w języku
JPQL.

Student nie posiada
umiejętności niezbędnych do
tworzenia złożonych systemów
transakcyjnych
wykorzystujących mapping
obiektowo-relacyjny w celu
realizacji logiki biznesowej.

Student posiada
fragmentaryczne
umiejętności
niezbędne do
realizowanego
niesamodzielnie, pod
nadzorem nauczyciela
tworzenia złożonych
systemów
transakcyjnych
wykorzystujących
mapping obiektoworelacyjny w celu
realizacji logiki
biznesowej.

Student posiada
umiejętności
niezbędne do
tworzenia złożonych
systemów
transakcyjnych
wykorzystujących
mapping obiektoworelacyjny w celu
realizacji logiki
biznesowej.

Student posiada
znakomite
umiejętności
niezbędne do
samodzielnego
tworzenia złożonych
systemów
transakcyjnych
wykorzystujących
mapping obiektoworelacyjny w celu
realizacji logiki
biznesowej.

Student nie rozumie znaczenia
wybranych aspektów pracy nad
złożonymi przedsięwzięciami,
nie zna podstawowych zasad
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności konieczność
osiągania wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

Student połowicznie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
zna wybrane zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student rozumie
znaczenie wybranych
aspektów pracy nad
złożonymi
przedsięwzięciami,
zna podstawowe
zasady etyki pracy
inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student znakomicie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
doskonale zna
podstawowe zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

P_W02

P_U01

P_K01
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Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu

-

Christian Bauer, Gavin King, Hibernate w akcji, Helion, Lipiec 2007, ISBN: 978-83-246-0527-9
Christian Bauer, Gavin King, Java Persistence with Hibernate, Manning Publications; Revised edition (November 24,
2006), ISBN-10: 1932394885, ISBN-13: 978-1932394887

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

-

Paul Tepper Fisher, Brian D. Murphy, Spring Persistence with Hibernate (Beginning), Apress; 1 edition (November 2,
2010), ISBN-10: 1430226323, ISBN-13: 978-1430226321

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

BIZNESOWE SYSTEMY COTS (COMMERCIAL OFF-THE-SHELF)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Technologie programowania
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
4/7
Dr inż. Konrad Grzanek
Bazy danych i aplikacje

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

konsultac
je

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

30

4

2

51

Studia
niestacjonarne

10

10

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna najważniejsze zagadnienia związane z wykorzystaniem dostępnych
rozwiązań systemowych w e-biznesie i m-biznesie.

K_W06

Student posiada wiedzę o systemach klasy ERP, o ich zastosowaniach i
najważniejszych aspektach użytkowania.

K_W06

P_W02

Student posiada wiedzę o systemach informatycznych związanych z zarządzaniem
zasobami ludzkimi.

K_W06

P_W03
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P_W04

Student posiada wiedzę o systemach informatycznych wspierających obieg
dokumentów w przedsiębiorstwie.

K_W06
K_W08

Umiejętności:
K_U03

P_U01

Student potrafi planować i realizować wdrożenie złożonych systemów
informatycznych wspierających działanie przedsiębiorstwa, oraz oceniać stopień
przydatności oprogramowania.

K_U17
K_U19
K_U20
K_U22

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wybranych aspektów pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna podstawowe zasady etyki pracy inżyniera oprogramowania, w
szczególności konieczność osiągania wysokiej jakości tworzonych rozwiązań.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Przegląd istniejących rozwiązań biznesowych, moduły E-commerce firmy ATG, Tibco,
Oracle Business Solutions, SAP i systemy ERP.

P_W01

W2

Wprowadzenie do systemu Open ERP, przedstawienie architektury i najważniejszych
modułów

P_W02

W3

Instalacja i konfiguracja Open ERP w systemie Linux

P_W02

W4

Instalacja i konfiguracja Open ERP w systemie Windows

P_W02

W5

Interfejsy systemu Open ERP – konfiguracja i użycie

P_W02

W6

Sprzedaż i zamówienia – zarządzanie relacjami z klientami

P_W02

W7

Sprzedaż i zamówienia – help-desk, zarządzanie relacjami z dostawcami, profilowanie,
narzędzia komunikacyjne

P_W02

W8

Faktury i płatności – zarządzanie przepływem faktur

W9

Faktury i płatności – zarządzanie rachunkowością firmy i automatyczne tworzenie
faktur

P_W03
P_W02
P_W03
P_W01
P_W02
P_W03

W10

Faktury i płatności – zarządzanie płatnościami

W11

Analizy finansowe, raportowanie, zarządzanie opodatkowaniem ustawowym

W12

Zarządzanie zasobami ludzkimi

W13

Zarządzanie procesem produkcyjnym

W14

P_W01
P_W02
P_W01
P_W02
P_W03
P_W01
P_W04

Zarządzanie dokumentami i procesami, użycie kalendarzy
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W15

P_W01

Zaawansowana konfiguracja i administracja

P_W04

Lp.

Laboratorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

L1

Przedstawienie warunków zaliczenia. Proponuje się realizację całosemestralnego
projektu polegającego na utworzeniu systemu ERP dla przykładowego
przedsiębiorstwa. Studenci dzielą się elementami funkcjonalnymi do wykonania a ich
ocena końcowa zależy zarówno od indywidualnych osiągnięć w realizacji
przydzielonych im zadań, jak i od całokształtu realizowanego zespołowo projektu.
Opracowane elementy biznesowe powinny odpowiadać cechom systemu Open ERP
prezentowanym w trakcie wykładów.

P_U01

L2

Projekt: analiz wymagań.

P_U01

L3

Projekt: analiza stopnia wykonania bloków funkcjonalnych.

P_U01

L4

Projekt: analiza stopnia pokrycia bloków funkcjonalnych testami jednostkowymi i
integracyjnymi.

P_U01

L5

Projekt: ocena całości dzieła.

P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Końcowy test wiedzy

W

P_W02

Końcowy test wiedzy

W

P_W03

Końcowy test wiedzy

W

P_W04

Końcowy test wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5
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P_W01

Student nie zna
najważniejszych zagadnień
związanych z wykorzystaniem
dostępnych rozwiązań
systemowych w e-biznesie i mbiznesie..

Student zna w stopniu
ograniczonym
najważniejsze
zagadnienia związane
z wykorzystaniem
dostępnych rozwiązań
systemowych w ebiznesie i m-biznesie.

Student zna
najważniejsze
zagadnienia związane
z wykorzystaniem
dostępnych rozwiązań
systemowych w ebiznesie i m-biznesie.

Student zna w stopniu
dogłębnym
najważniejsze
zagadnienia związane
z wykorzystaniem
dostępnych rozwiązań
systemowych w ebiznesie i m-biznesie.

P_W02

Student nie posiada wiedzy o
systemach klasy ERP, ani o ich
zastosowaniach i
najważniejszych aspektach
użytkowania.

Student posiada
organiczoną o
systemach klasy ERP,
o ich zastosowaniach i
najważniejszych
aspektach
użytkowania.

Student posiada
wiedzę o systemach
klasy ERP, o ich
zastosowaniach i
najważniejszych
aspektach
użytkowania.

Student posiada
szeroką wiedzę o
systemach klasy ERP,
o ich zastosowaniach i
najważniejszych
aspektach
użytkowania.

Student nie posiada wiedzy o
systemach informatycznych
związanych z zarządzaniem
zasobami ludzkimi.

Student posiada
ograniczoną wiedzę o
systemach
informatycznych
związanych z
zarządzaniem
zasobami ludzkimi.

Student posiada
wiedzę o systemach
informatycznych
związanych z
zarządzaniem
zasobami ludzkimi.

Student posiada
szeroką wiedzę o
systemach
informatycznych
związanych z
zarządzaniem
zasobami ludzkimi.

Student nie posiada wiedzy o
systemach informatycznych
wspierających obieg
dokumentów w
przedsiębiorstwie.

Student posiada
zdawkową wiedzę o
systemach
informatycznych
wspierających obieg
dokumentów w
przedsiębiorstwie.

Student posiada
wiedzę o systemach
informatycznych
wspierających obieg
dokumentów w
przedsiębiorstwie.

Student posiada
szeroką wiedzę o
systemach
informatycznych
wspierających obieg
dokumentów w
przedsiębiorstwie.

Student nie potrafi planować
ani realizować wdrożeń
złożonych systemów
informatycznych wspierających
działanie przedsiębiorstwa, ani
oceniać stopienia przydatności
oprogramowania.

Student potrafi w
ograniczonym
zakresie, pod
nadzorem nauczyciela
planować i realizować
wdrożenie złożonych
systemów
informatycznych
wspierających
działanie
przedsiębiorstwa, oraz
oceniać stopień
przydatności
oprogramowania

Student potrafi
planować i realizować
wdrożenie złożonych
systemów
informatycznych
wspierających
działanie
przedsiębiorstwa, oraz
oceniać stopień
przydatności
oprogramowania.

Student potrafi
samodzielnie i biegle
planować i realizować
wdrożenie złożonych
systemów
informatycznych
wspierających
działanie
przedsiębiorstwa, oraz
prawidłowo oceniać
stopień przydatności
oprogramowania

P_W03

P_W04

P_U01
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P_K01

Student nie rozumie znaczenia
wybranych aspektów pracy nad
złożonymi przedsięwzięciami,
nie zna podstawowych zasad
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności konieczność
osiągania wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

Student połowicznie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
zna wybrane zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student rozumie
znaczenie wybranych
aspektów pracy nad
złożonymi
przedsięwzięciami,
zna podstawowe
zasady etyki pracy
inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student znakomicie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
doskonale zna
podstawowe zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/2

26/1

30/1,2

10/0,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

100/4

100/4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu

-

Open ERP 6, a modern approach to integrated business management, (http://v6.openerp.com/services/books)
Open Object Installation Manuals, (http://v6.openerp.com/services/books)
Fabien Pinckaers, Geoff Gardiner, Open ERP for Retail and Industrial Management, Tiny SPRL (2009), ISBN-10:
2960087607, ISBN-13: 978-2960087604

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

-

Open Object Business Intelligence, (http://v6.openerp.com/services/books)
Open ERP Features, (http://v6.openerp.com/services/books)
Open Object Community Book, (http://v6.openerp.com/services/books)
Open Object Developer Book, (http://v6.openerp.com/services/books)
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SYSTEMY MASOWEGO PRZETWARZANIA INFORMACJI (Hadoop)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Technologie programowania
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
4/7
Dr inż. Konrad Grzanek
Algorytmy i złożoność

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Języki i paradygmaty programowania
Bazy danych i aplikacje
Programowanie funkcyjne

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

30

4

2

66

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student posiada wiedzę o architekturze i budowaniu clustra obliczeniowego w oparciu
o Hadoop.

K_W05

P_W02

Student posiada wiedzę dot. wykorzystania elementów programowania funkcyjnego w
celu implementowania mechanizmów analitycznych na platformie Hadoop.

K_W05

P_W03

Student posiada wiedzę dot. założeń architektonicznych i sposobów wykorzystania
mechanizmów Hbase i języka Pig

K_W05
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P_W04

Student posiada wiedzę o używaniu mechanizmów Hadoop na poziomie funkcyjnego
języka programowania Clojure (technologia Cascalog).

K_W05
K_W07

Umiejętności:
K_U07
P_U01

Student umie budować klastry Hadoop i administrować nimi (w podstawowym
zakresie)

K_U08
K_U09
K_U11
K_U07

P_U02

Student umie implementować algorytmy analityczne działające na składowanych
danych zgodnie ze schematem MapReduce w języku Java

K_U08
K_U09
K_U11

P_U03

Student potrafi zaplanować i zaimplementować przedsięwzięcie polegające na
zarządzaniu i analizowaniu rozległych zbiorów danych w oparciu o technologię
Hadoop oraz technologie stowarzyszone z nią.

K_U07
K_U08
K_U09
K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie wybranych aspektów pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami, zna podstawowe zasady etyki pracy inżyniera oprogramowania, w
szczególności konieczność osiągania wysokiej jakości tworzonych rozwiązań.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wprowadzenie do zagadnień masowego składowania i przetwarzania informacji,
algorytm MapReduce firmy Google, Google File System (GFS), motywacje,
ograniczenia. Historia Hadoop, najważniejsze elementy architektury.

P_W01

W2

Instalacja i konfiguracja klastra Hadoop, najważniejsze zagadnienia administracyjne;
analiza logów, narzędzia, rutynowe działania administratorskie.

P_W01

W3

HDFS (Hadoop Distributed File System) – przedstawienie cech, węzły nazw i danych,
interfejs command-line, interfejs dla języka Java, anatomia zapisu i odczytu.

P_W01

W4

Operacje wejścia-wyjścia, zachowywanie integralności danych, kompresja,
serializacja, plikowe struktury danych.

P_W01

W5

Tworzenie algorytmów wykorzystujących wzorzec MapReduce, konfiguracja i
uruchamianie w klastrze.

P_W02

W6

Anatomia procesu realizującego algorytm MapReduce, zadania, wystąpienia błędów,
aspekty wydajnościowe.

P_W02

W7

Formaty wejściowe i wyjściowe mechanizmów MapReduce, typy danych występujące
w realizacji algorytmów opartych o wzorzec.

P_W01

W8

Cechy funkcjonalne MapReduce; zliczanie, sortowanie, złączenia, klasy biblioteczne.

P_W02

W9

Język Pig, omówienie, instalacja i użycie z Hadoop, analiza przykładowych
algorytmów.

P_W03

467

P_W02

Przedmioty specjalnościowe - Technologie programowania

W10

Pig – budowa kompleksowego rozwiązania algorytmicznego dla wybranego obszaru
zastosowań.

W11

System BigTable firmy Google – omówienie. System HBase w Hadoop jako
odpowiednik BigTable. Instalacja, konfiguracja, użycie.

P_W01

HBase – analiza wybranej aplikacji, studium przypadku i przedstawienie
zaawansowanych cech.

P_W01

W12

W13

P_W03

P_W02

P_W02
P_W01

Testowanie algorytmów w środowisku Hadoop/HBase/Pig.

P_W02, P_W03

W14

Planowanie rozwiązań pozwalających na zarządzanie wielkimi zbiorami danych w
oparciu o przedstawioną technologię. Aspekty biznesowe, kosztorysowanie,
zagadnienia sprzętowe i związane z zarządzaniem energią.

P_W04

W15

Przedstawienie interfejsu do Hadoop dla języka Clojure – Cascalog. Podsumowanie
wykładu.

P_W04
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

Laboratorium:

L1

Wybór tematyki do opracowania – problemu związanego z koniecznością gromadzenia
i przetwarzania dużych zbiorów danych.

L2

Instalacja Hadoop i konfiguracja klastra.

L3

Wprowadzenie danych do systemu (w tym – generacja przykładowych danych
mechanizmem programowym symulującym przyrostowe ich powstawanie).

L4

Budowa mechanizmów analitycznych z wykorzystaniem MapReduce w języku Java.

L5

Budowa mechanizmów analitycznych z wykorzystaniem języka Pig.

P_U01
P_U02, P_U03
P_U01
P_U02. P_U03
P_U01
P_U02, P_U03
P_U01
P_U02, P_U03
P_U01
P_U02, P_U03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Końcowy test wiedzy

W

P_W02

Końcowy test wiedzy

W

P_W03

Końcowy test wiedzy

W

P_W04

Końcowy test wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U02

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

P_U03

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:

468

Przedmioty specjalnościowe - Technologie programowania

P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

P_W01

Student nie posiada wiedzy o
architekturze i budowaniu
clustra obliczeniowego w
oparciu o Hadoop.

Student posiada
częściową wiedzę o
architekturze i
budowaniu clustra
obliczeniowego w
oparciu o Hadoop.

Student posiada
wiedzę o architekturze
i budowaniu clustra
obliczeniowego w
oparciu o Hadoop.

Student posiada
szeroką wiedzę o
architekturze i
budowaniu clustra
obliczeniowego w
oparciu o Hadoop.

Student nie posiada wiedzy dot.
wykorzystania elementów
programowania funkcyjnego w
celu implementowania
mechanizmów analitycznych
na platformie Hadoop.

Student posiada
fragmentaryczną
wiedzę dot.
wykorzystania
elementów
programowania
funkcyjnego w celu
implementowania
mechanizmów
analitycznych na
platformie Hadoop.

Student posiada
wiedzę dot.
wykorzystania
elementów
programowania
funkcyjnego w celu
implementowania
mechanizmów
analitycznych na
platformie Hadoop.

Student posiada
dogłębną wiedzę dot.
wykorzystania
elementów
programowania
funkcyjnego w celu
implementowania
mechanizmów
analitycznych na
platformie Hadoop.

Student nie posiada wiedzy dot.
założeń architektonicznych i
sposobów wykorzystania
mechanizmów Hbase i języka
Pig.

Student posiada
częściową, niepełną
wiedzę dot. założeń
architektonicznych i
sposobów
wykorzystania
mechanizmów Hbase i
języka Pig.

Student posiada
wiedzę dot. założeń
architektonicznych i
sposobów
wykorzystania
mechanizmów Hbase i
języka Pig.

Student posiada
szeroką wiedzę dot.
założeń
architektonicznych i
sposobów
wykorzystania
mechanizmów Hbase i
języka Pig.

Student nie posiada wiedzy o
używaniu mechanizmów
Hadoop na poziomie
funkcyjnego języka
programowania Clojure
(technologia Cascalog).

Student posiada
niepełną wiedzę o
używaniu
mechanizmów Hadoop
na poziomie
funkcyjnego języka
programowania
Clojure (technologia
Cascalog).

Student posiada
wiedzę o używaniu
mechanizmów Hadoop
na poziomie
funkcyjnego języka
programowania
Clojure (technologia
Cascalog).

Student posiada w
stopniu doskonałym
wiedzę o używaniu
mechanizmów Hadoop
na poziomie
funkcyjnego języka
programowania
Clojure (technologia
Cascalog).

Student nie umie budować
klastrów Hadoop ani
administrować nimi (w
podstawowym zakresie).

Student umie
niesamodzielnie, pod
nadzorem
prowadzącego zajęcia
budować klastry
Hadoop i
administrować nimi
(w podstawowym
zakresie).

Student umie budować
klastry Hadoop i
administrować nimi
(w podstawowym
zakresie).

Student umie biegle
budować klastry
Hadoop i
administrować nimi (w
podstawowym
zakresie).

P_W02

P_W03

P_W04

P_U01
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P_U02

P_U03

P_K01

Student nie umie
implementować algorytmów
analitycznych działających na
składowanych danych zgodnie
ze schematem MapReduce w
języku Java.

Student umie
implementować proste
algorytmy analityczne
działające na
składowanych danych
zgodnie ze schematem
MapReduce w języku
Java.

Student umie
implementować
algorytmy analityczne
działające na
składowanych danych
zgodnie ze schematem
MapReduce w języku
Java.

Student umie w
stopniu doskonałym
implementować
złożone algorytmy
analityczne działające
na składowanych
danych zgodnie ze
schematem
MapReduce w języku
Java.

Student nie potrafi zaplanować
ani zaimplementować
przedsięwzięcia polegającego
na zarządzaniu i analizowaniu
rozległych zbiorów danych w
oparciu o technologię Hadoop
oraz technologie
stowarzyszone z nią.

Student potrafi pod
nadzorem
prowadzącego zajęcia
zaplanować i
zaimplementować
przedsięwzięcie
polegające na
zarządzaniu i
analizowaniu prostych
zbiorów danych w
oparciu o technologię
Hadoop oraz
technologie
stowarzyszone z nią.

Student potrafi
zaplanować i
zaimplementować
przedsięwzięcie
polegające na
zarządzaniu i
analizowaniu
rozległych zbiorów
danych w oparciu o
technologię Hadoop
oraz technologie
stowarzyszone z nią.

Student potrafi biegle
zaplanować i
zaimplementować
złożone
przedsięwzięcie
polegające na
zarządzaniu i
analizowaniu
rozległych zbiorów
danych w oparciu o
technologię Hadoop
oraz technologie
stowarzyszone z nią.

Student nie rozumie znaczenia
wybranych aspektów pracy nad
złożonymi przedsięwzięciami,
nie zna podstawowych zasad
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności konieczności
osiągania wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

Student połowicznie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
zna wybrane zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student rozumie
znaczenie wybranych
aspektów pracy nad
złożonymi
przedsięwzięciami,
zna podstawowe
zasady etyki pracy
inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych
rozwiązań.

Student znakomicie
rozumie znaczenie
wybranych aspektów
pracy nad złożonymi
przedsięwzięciami,
doskonale zna
podstawowe zasady
etyki pracy inżyniera
oprogramowania, w
szczególności
konieczność osiągania
wysokiej jakości
tworzonych rozwiązań.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

60

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

15

20

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

66/2,6

36/1,5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu


Tom White, Hadoop: The Definitive Guide, O'Reilly Media; Third Edition edition (2012), ISBN-10: 1449311520, ISBN13: 978-1449311520



Chuck Lam, Hadoop in Action, Manning Publications; 1st edition (2010), ISBN-10: 1935182196, ISBN-13: 9781935182191

Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Eric Sammer, Hadoop Operations, O'Reilly Media; 1st edition (2012), ISBN-10: 1449327052, ISBN-13: 978-1449327057



Donald Miner, Adam Shook, MapReduce Design Patterns: Building Effective Algorithms and Analytics for Hadoop and
Other Systems, O'Reilly Media (2012), ISBN-10: 1449327176, ISBN-13: 978-1449327170



Henry H. Liu, Hadoop Essentials: A Quantitative Approach, CreateSpace Independent Publishing Platform (2012), ISBN10: 1480216372, ISBN-13: 978-1480216372

Inne materiały dydaktyczne:


Hadoop API Documentation: http://hadoop.apache.org/docs/current/api/index.html



HDFS User Guide: http://hadoop.apache.org/docs/r0.18.2/hdfs_user_guide.html
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WARSTWY INTEGRACJI W WYBRANYCH ŚRODOWISKACH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Informatyka, 1 stopień
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Technologie programowania
specjalnościowy / fakultatywny / powiązany z prowadzonymi
badaniami naukowymi
4/7
dr inż. Zbigniew Filutowicz
Bazy danych i aplikacje, Systemy szkieletowe JEE, Programowanie i
konfiguracja serwerów aplikacyjnych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zal.

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

30

4

2

66

Studia
niestacjonarne

10

20

4

2

36

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Laboratorium

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony metodą podającą wspomagany prezentacjami
multimedialnymi.
Laboratorium prowadzone w pracowni komputerowej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą warstwy
integracji w wybranych środowiskach ze szczególnym uwzględnieniem Web Services

K_W05

P_W02

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w zakresie integracji
aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem Web Services

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student ma umiejętność implementacji integracji aplikacji ze szczególnym
uwzględnieniem Web Services zaimplementowanych w wybranych ale różnych
platformach.

472

K_U07, K_U08
K_U09, K_U11
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Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość ważności i rozumie doniosłość wykorzystania integracji
aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem Web Services dla programistów
specjalizujących się w wybranych technologiach

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Dekompozycja i integracja w inżynierii, dobre praktyki inżynierskie, paradygmaty
programowania. Układy scalone w elektronice. Modułowość w inżynierii. Systemy
rozproszone i ich integracja. Przetwarzanie równoległe.

W2

Pojęcia wzorca architektonicznego (Architectural pattern) w inżynierii
oprogramowania. Pojęcie warstwy integracji w modelu kaskadowym inżynierii
oprogramowania. Warstwa integracji logiki biznesowej i baz danych.

W3

Web 2.0 i Web 3.0, witryny mashupowe. Architektura n-warstwowa. Rola i znaczenie
warstwy pośredniczącej (middleware) oraz serwerów aplikacji.

P_W01,

Architektura zorientowana na usługi SOA, Web-oriented architekture, Web Services,
WSDL, UDDI.

P_W01

W4

W5

Software agents, Systemy agentowe. Agent-based system Agent-based model, multiagent system, Inżynieria agentowa - paradygmat programowania. Agenci interfejsu
użytkownika

P_W01,

W6

Platformy programistyczne – frameworki, biblioteki, platformy i API do
programowania

P_W01,

W7

Cloud Computing, private Cloud Computing. Wspomaganie informatyczne własnego
przedsięwzięcia gospodarczego w oparciu o Cloud Computing i oprogramowanie
aplikacyjne (użytkowe)

W8

Software as a Services, SaaS, infrastructure as a service (IaaS), platform as a service
(PaaS), desktop as a service (DaaS), and backend as a service (BaaS)

W9

Modelowanie aplikacji opartych na Web Services. Notacja modelowania procesów
biznesowych BPMN. Środowiska programowania BPM. Workflow, Enterprise
architecture Framework

W10

RESTful Web Services.Tworzenie restowych aplikacji internetowych w Spring,
AngularJS w środowisku programowania Java. HttpServlet, Restlet, and JAX-RS
APIs; jQuery clients against REST-style services

P_W01,

W11

Wzorce projektowe SOA (ang. Service Oriented Architecture). Platforma ASP.NET
Core i środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio.

P_W01,

PHP Web Services. APIs for the Modern Web. REST, z ang. Representational State
Transfer-wzorzec architektury.

P_W01,

Standardy i rozwój platform programistycznych dla aplikacji rozproszonych i ich
integracji. Technologia P2P Peer-to-Peer

P_W01,

Pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej
działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane
decyzje w zakresie integracji aplikacji

P_W01,

W12

W13

W14
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P_W01,
P_W02
P_W01,
P_W02

P_W02
P_W02

P_W02

P_W02
P_W01,
P_W02
P_W01,
P_W02
P_W01,
P_W02

P_W02

P_W02

P_W02

P_W02

P_W02
P_K01

Przedmioty specjalnościowe - Technologie programowania

W15

P_W01,

Dalszy rozwój środowisk programistycznych, dekompozycji i integracji aplikacji

P_W02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

Laboratorium:

L1

Przedstawienie zakresu zespołowego projektu do wykonania w trakcie całego semestru
zajęć.

L2

Projekt: Implementacja usługi Web Services w wybranym środowisku.

L3

Projekt: Implementacja usługi Web Services w innym wybranym środowisku..

L4

Projekt: Implementacja aplikacji wybranym środowisku integrującej zaprojektowane
usługi.

L5

Prezentacja i dyskusja w zakresie projektów.

P_U01, P_W01,
P_W02, P_K01
P_U01, P_W01,
P_W02, P_K01
P_U01, P_W01,
P_W02, P_K01
P_U01, P_W01,
P_W02, P_K01
P_U01, P_W01,
P_W02, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Końcowe ustne zaliczenie wiedzy

W

P_W02

Końcowe ustne zaliczenie wiedzy

W

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i wdrożenie projektów oraz ocena aktywności na zajęciach

L

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie ma
uporządkowaną, podbudowaną
teoretycznie wiedzę dotyczącą
warstwy integracji w
wybranych środowiskach ze
szczególnym uwzględnieniem
Web Services.

Student w
minimalnym zakresie
ma uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
dotyczącą warstwy
integracji w
wybranych
środowiskach ze
szczególnym
uwzględnieniem Web
Services.

Student z drobnymi
zastrzeżeniami ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
dotyczącą warstwy
integracji w
wybranych
środowiskach ze
szczególnym
uwzględnieniem Web
Services

Student ma
uporządkowaną,
podbudowaną
teoretycznie wiedzę
dotyczącą warstwy
integracji w
wybranych
środowiskach ze
szczególnym
uwzględnieniem Web
Services
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P_W02

P_U01

P_K01

Student nie zna podstawowych
metod, technik i narzędzi
stosowanych w zakresie
integracji aplikacji ze
szczególnym uwzględnieniem
Web Services.

Student w
minimalnym zakresie
zna podstawowe
metody, techniki i
narzędzia stosowane w
zakresie integracji
aplikacji ze
szczególnym
uwzględnieniem Web
Services

Student z drobnymi
zastrzeżeniami zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane w zakresie
integracji aplikacji ze
szczególnym
uwzględnieniem Web
Services

Student zna
podstawowe metody,
techniki i narzędzia
stosowane w zakresie
integracji aplikacji ze
szczególnym
uwzględnieniem Web
Services

Student nie ma umiejętność
implementacji integracji
aplikacji ze szczególnym
uwzględnieniem Web Services
zaimplementowanych w
wybranych ale różnych
platformach

Student w
minimalnym zakresie
ma umiejętność
implementacji
integracji aplikacji ze
szczególnym
uwzględnieniem Web
Services
zaimplementowanych
w wybranych ale
różnych platformach

Student z drobnymi
zastrzeżeniami ma
umiejętność
implementacji
integracji aplikacji ze
szczególnym
uwzględnieniem Web
Services
zaimplementowanych
w wybranych ale
różnych platformach.

Student ma
umiejętność
implementacji
integracji aplikacji ze
szczególnym
uwzględnieniem Web
Services
zaimplementowanych
w wybranych ale
różnych platformach

Student nie ma świadomości
ważności i nie rozumie
doniosłości wykorzystania
integracji aplikacji ze
szczególnym uwzględnieniem
Web Services dla
programistów specjalizujących
się w wybranych technologiach

Student w
minimalnym zakresie
ma świadomość
ważności i rozumie
doniosłość
wykorzystania
integracji aplikacji ze
szczególnym
uwzględnieniem Web
Services dla
programistów
specjalizujących się w
wybranych
technologiach

Student z drobnymi
zastrzeżeniami ma
świadomość ważności
i rozumie doniosłość
wykorzystania
integracji aplikacji ze
szczególnym
uwzględnieniem Web
Services dla
programistów
specjalizujących się w
wybranych
technologiach

Student ma
świadomość ważności
i rozumie doniosłość
wykorzystania
integracji aplikacji ze
szczególnym
uwzględnieniem Web
Services dla
programistów
specjalizujących się w
wybranych
technologiach

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

60

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

15

20

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

66/2,6

36/1,5
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Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30/1,2

20/0,8

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

125/5

125/5

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu
 A. Rotem-Gal-Oz, Wzorce SOA, Wydawnictwo: Helion, 2013
 M. Kalin, Java Web Services: Up and Running. 2nd Edition, Wydawnictwo: O'Reilly Media i Helion, 2013
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 L. J. Mitchell, PHP Web Services. APIs for the Modern Web. 2nd Edition, Wydawnictwo: O'Reilly Media i Helion, 2016
Inne materiały dydaktyczne:



K.
Zieliński,
Zagadnienia
konstrukcji
oprogramowania
komponentowego,
informatyka.pl/attach/Zagadnienia_konstrukcji_oprogramowania_komponentowego/475.pdf
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