SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

algorytmy i struktury danych
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_54S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Metod Modelowania i Symulacji Procesów Gospodarczych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

1

1

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

30

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr AGATA WAWRZYNIAK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

ECTS
3
3

Celem jest zapoznanie studenta z algorytmicznym podejściem do rozwiązywania problemów, metodami
konstruowania algorytmów oraz metodami badania poprawności i złożoności obliczeniowej algorytmów. W
ramach przedmiotu zostaną przedstawione algorytmy rozwiązywania takich problemów jak: wyszukiwanie,
sortowanie, przechowywanie danych. Ponad to omówiona zostanie specyfikacja i implementacja podstawowych
struktur danych takich jak: stosy, kolejki, kolejki priorytetowe, słowniki, drzewa.
Student zna podstawowe zagadnienia związane z matematyką i informatyką oraz posiada podstawowe
umiejętności związane z użytkowaniem komputera.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna podstawowe struktury danych (tablice,
listy, stosy,kolejki, słowniki, drzewa,
grafy).

K_W16

InzA_W02

EP2

Zna wybrane techniki konstrukcji
algorytmów.

K_W16

InzA_W02

3

EP3

Posiada wiedzę o podstawowych
algorytmach rozwiązywania takich
problemów jak: wyszukiwanie,
sortowanie,przechowywanie danych.

K_W06

S1A_W06

1

EP4

Posiada umiejętność rozwiązywania
problemów z wykorzystaniem podejścia
algorytmicznego.

K_U16

X1A_U04

2

EP5

Projektuje i implementuje algorytmy
wykorzystując podstawowe struktury
danych w języku wysokiego poziomu.

K_U16

X1A_U04

3

EP6

Posiada umiejętność oceny jakości
algorytmów (analiza kosztu i poprawności
algorytmu)

K_U23

InzA_U07

1

EP7

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności w zakresie
algorytmicznego rozwiązywania problemów

K_K06

S1A_K06

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: algorytmy i struktury danych
Forma zajęć: wykład

1/3

1. Omówienie podstawowych pojęć dotyczących algorytmów i struktur danych. Prezentacja
przepływu danych w algorytmie z wykorzystaniem różnych zapisów formalnych (zapis w języku
naturalnym, pseudokod, schemat blokowy, program komputerowy).
2. Omówienie struktur danych: tablica, lista, stos, kolejka, słownik, kolejka priorytetowa, drzewo,
graf. Algorytmy grafowe.
3. Omówienie metod projektowania algorytmów: przeszukiwanie wyczerpujące, przeszukiwanie
lokalne, algorytmy zachłanne, metoda dziel i rządź, programowanie dynamiczne, metoda podziału i
ograniczeń.

1

3

1

3

1

3

4. Wyszukiwanie i proste słowniki.

1

3

5. Prezentacja wybranych problemów rozwiązywanych za pomocą podejścia algorytmicznego
(sortowanie, selekcja).

1

3

1. Omówienie organizacji zajęć. Wprowadzenie do elementarnych technik algorytmicznych.

1

2

2. Reprezentacja algorytmów z użyciem schematów blokowych.

1

2

1

2

1

2

1

3

1

2

1

2

Forma zajęć: laboratorium

3. Podstawowe struktury danych. Statyczne typy danych. Dynamiczne struktury informacyjne
(lista, kolejka, stos) i podstawowe operacje na nich.
4. Złożoność obliczeniowa algorytmów. Algorytmy wyszukiwania (wyszukiwanie liniowe,
wyszukiwanie liniowe ze strażnikiem, wyszukiwanie binarne).
5. Algorytmy sortowania (sortowanie przez wstawianie, sortowanie przez selekcję, sortowanie
bąbelkowe, przez kopcowanie, szybkie, przez scalanie, przez zliczanie, stabilne, pozycyjne,
kubełkowe).
6. Pojęcie rekurencji. Omówienie wybranych algorytmów rekurencyjnych (algorytmy zachłanne,
strategia "dziel i zwyciężaj", programowanie dynamiczne, metoda powrotów).
7. Zaliczenie sprawdzające osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań algorytmicznych, praca w laboratorium komputerowym i
pisemne sprawdziany umiejętności

Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

Forma i warunki
zaliczenia

EP1,EP2,EP3,EP7

SPRAWDZIAN
EP4,EP5,EP6
Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć
laboratoryjnych i wykładów.
Ocena zaliczeniowa z laboratoriów wynika z liczby punktów uzyskanych za realizację zadań w
ramach sprawdzianu praktycznego - max. 15 pkt. (dla 14,5-15 pkt. ocena bdb, 13,5-14 db plus,
11,5-13 db, 9,5-11 dst plus, 7,5-9 dst, 7 lub mniej-ndst).
Treści teoretyczne z wykładów będą oceniane podczas kolokwium odbywającego się w ramach
ostatniego wykładu - max. 10 pkt. (dla 10 pkt. ocena bdb, 9-9,5 db plus, 8-8,5 db, 7-7,5 dst plus,
5,5-6,5 dst, 5 lub mniej-ndst).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu: średnia arytmetyczna obliczana na podstawie oceny z laboratorium i oceny z
zaliczenia wykładów.
Aho A.V., Hopcroft J.E., Ullman J.D (2003): Algorytmy i struktury danych, Helion
Banachowski L., Diks K., Rytter W (2006): Algorytmy i struktury danych, WNT
Cormen T.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L., Stein C (2004): Wprowadzenie do algorytmów, WNT

Literatura podstawowa
Harris S., Ross J (2006): Od podstaw algorytmy, Helion
Wirth N. (2002): Algorytmy + struktury danych = programy, WNT
Wróblewski P. (2010): Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion
Adamski T., Ogrodzki J (2005): Algorytmy komputerowe i struktury danych, Oficyna Wyd.
Politechniki Warszawskiej,
Literatura uzupełniająca

Drozdek A (2004): C++. Algorytmy i struktury danych, Helion
Jakubczyk K (2007): Wprowadzenie do algorytmów i struktur danych, Politechnika Radomska

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

2/3

Udział w egzaminie/zaliczeniu

5

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

15

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

architektura informacji serwisów internetowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_42S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria internetu

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
3

30

3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. WALDEMAR WOLSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zaprezentowanie metodyki poprawnej budowy struktury informacyjnej serwisu internetowego. Nabycie
praktycznej wiedzy i umiejętności posługiwania się narzędziami i metodami weryfikacji i testowania architektury
informacji.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu Internetu, języków HTML, PHP oraz arkuszy stylów CSS.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Lp

1

1

1

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

potrafi wymienić rodzaje struktur i
instytucji społecznych, prawnych,
ekonomicznych, politycznych z
perspektywy nauk o zarządzaniu

K_W02
K_W03

InzA_W03
S1A_W02
S1A_W03

EP2

potrafi wymienić rodzaje struktur i
instytucji społecznych, prawnych,
ekonomicznych, politycznych z
perspektywy nauk o zarządzaniu

K_U02
K_U03
K_U04

InzA_U03
InzA_U04
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U03

EP3

potrafi wymienić rodzaje struktur i
instytucji społecznych, prawnych,
ekonomicznych, politycznych z
perspektywy nauk o zarządzaniu

K_K01
K_K02

S1A_K01
S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

KOD

Opis efektu

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: architektura informacji serwisów internetowych
Forma zajęć: wykład
1. Architektura informacji - wprowadzenie

6

2

2. Praktyczne zastosowania architektury informacji oraz potrzeby użytkownika

6

2

6

2

6

3

5. Złożone projekty - budowa zespołu oraz wybór narzędzi

6

2

6. Złożone projekty - budowa zespołu oraz wybór narzędzi

6

2

3. Podstawowe zasady architektury informacji: wstęp, organizacja informacji, systemy
etykietowania
4. Nawigacja i wyszukiwanie w serwisie; Tezaurusy, słowniki kontrolowane i meta dane; Grafika i
typografia w architekturze informacji

1/3

7. Analiza wybranych serwisów pod kontem wykorzystania zdobyczy architektury informacji

6

2

1. Przegląd popularnych witryn internetowych pod względem AI (wychwytywanie dobrych i złych
praktyk)

6

2

2. Określenie celu biznesowego, użytkowników serwisu oraz zawartości projektu (case study)

6

2

3. udowa struktury serwisu (etykietowanie, nawigacja) (case study)

6

4

4. Budowa funkcjonalnej makiety serwisu

6

2

5. Testowanie wykonanego projektu pod względem AI (przegląd metod)

6

2

6. Audyt strony internetowej pod względem AI (case study)

6

2

7. Prezentacja oraz obrona wykonanych projektów

6

1

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Zajęcia laboratoryjne polegające na realizacji wyznaczonych projektów
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1,EP2

PROJEKT
EP2,EP3
Studenci oceniani są na podstawie:
- Sprawdzianu teoretycznego (30% oceny) &amp;#8211; sprawdzian testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy na temat narzędzi, technik informatycznych wspierających
poprawną budowę serwisów internetowych w aspekcie AI.
- Projektów własnych (70% oceny) &amp;#8211; projekt testuje osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie umiejętności praktycznych i pracy w grupie.
- Projekty dotyczyć będą prawidłowego przygotowania strony internetowej dla wskazanego
projektu biznesowego.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Wymagania na oceny:
- 3 60 - 70 procent punktów zdobytych na sprawdzianie teoretycznym oraz opracowanie projektu
grupowego
- 4 70 - 90 procent punktów zdobytych na sprawdzianie teoretycznym oraz opracowanie projektu
grupowego
- 5 100 procent punktów zdobytych na sprawdzianie teoretycznym oraz opracowanie projektu
grupowego
W przypadku egzaminu ocenę końcową z przedmiotu stanowić będzie średnia arytmetyczna ocen z
zaliczenia i egzaminu.
Cohen J. (2004): Projektowanie, tworzenie i zarządzanie. Gliwice 2004., PWN
Hartman A., Sfonis J., Kador J (2001): E-biznes, strategie sukcesu w gospodarce internetowej,
LIBER
Nielsen J. (2003): Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych. , PWN

Literatura podstawowa
P. Morville, L. Rosenfeld (2003): Architektura informacji w serwisach internetowych. , PWN
Pear M. (2003): Funkcjonalność serwisów internetowych, PWN
Zasoby Internetu dotyczące WEB Usability
Morrogh E. (2006): Information Architecture: An Emerging 21st Century Profession (2003)
Kalbah J. (2007): Designing Web Navigation: Optimizing the User Experience
Literatura uzupełniająca

Van Dijk P. (2008): , Information Architecture for Designers: A Guide to Structuring Websites
for Business Success
Woodtke C. (2003): Information Architecture: Blueprints for the Web

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

4

Przygotowanie się do zajęć

20

2/3

Studiowanie literatury

11

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

architektura zorientowana na usługi SOA i SaaS
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_43S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Społeczeństwa Informacyjnego
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria internetu

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem
dr GRZEGORZ WOJARNIK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

4

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

4

Przekazanie wiedzy z zakresu technologii SOA i SaaS, w których główny nacisk kładzie się na wykonanie usług
spełniających wymagania użytkownika. Opanowanie umiejętności wykorzystania ASP.NET Web API, jako
technologii wspierającej budowę usług SOA. Wskazanie korzyści z wykorzystania technologii SOA i SaaS w
przedsiębiorstwie/organizacji. Doskonalenie umiejętności stosowania baz danych w zarządzaniu.
Podstawy umiejętności programowana (C#, Java, lub inny język programowania). Znajomość podstawowych
zagadnień związanych z usługami sieci Internet.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna typowe technologie z zakresu usług
SOA oraz SaaS

K_W14

X1A_W04

EP2

Umie dokonać krytycznej analizy, sposobu
funkcjonowania oraz oceny i doboru
odpowiednich rozwiązań technologii SOA
oraz SaaS adekwatnych do rozwiązania
problemów w komunikacji w otoczeniu
biznesowym przedsiębiorstwa/organizacji

K_U03
K_U04
K_U21

InzA_U03
InzA_U04
InzA_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP3

Umie pozyskać wymagania klienta (w
szczególności dotyczące systemów
informatycznych), zweryfikować możliwość
ich spełnienia oraz dokonać ich
priorytezacji

K_K02
K_K05

S1A_K02
S1A_K05

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

umiejętności

kompetencje społeczne

1

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: architektura zorientowana na usługi SOA i SaaS
Forma zajęć: wykład
1. Fundamenty soa i usług sieciowych

6

2

2. Usługi sieciowe i współczesna SOA

6

2

3. SOA i zorientowanie na usługi

6

2

4. Budowanie SOA (planowanie i analiza)

6

2

5. Budowanie SOA (technologie i projekt)

6

2

6. Platformy SOA

6

2

1/3

7. Platformy SaaS

6

2

8. Kolokwium z wykładu

6

1

1. Wprowadzenie do ASP.NET Web API

6

2

2. Tworzenie Web API

6

2

3. Użycie Web API w połączeniu z Entity Framework

6

2

4. REST service dla usług mobilnych przy użyciu bazy SQL oraz ASP.NET Web API

6

2

5. Wywoływanie Web API z aplikacji klienckiej

6

2

6. Routing w Web API

6

2

7. Tworzenie REST API z atrybutami routingu

6

2

8. Obsługa błędów i wyjątków w Web API

6

2

9. Serializacja JSON w Web API

6

4

10. Wykorzystanie OData w Web API

6

4

11. Bezpieczeństwo Web API

6

4

12. Testowanie Web API

6

2

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

"Prezentacja multimedialna (wykłady),
"praca w grupach, opracowanie projektu usługi w technologii ASP.NET Web API przy użyciu MS
Visual Studio
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM
PROJEKT

EP1,EP2,EP3

Ocena z przedmiotu - projekt końcowy będący projektem przykładowego serwisu wykonanego przy
użyciu ASP.NET Web API oraz ocena z kolokwium z treści wykładowych
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Na ocenę końcową mają wpływ: ocena z części wykładowej (30 pkt) oraz projekt wykonany w
trzyosobowej grupie z określeniem odpowiedzialności za poszczególne części projektu (70 pkt).
Erl T. (2014): SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie, Helion

Literatura podstawowa
Rotem-Gal-Oz A. (2013): Wzorce SOA, Helion
Holley K., Arsanjani A. (2010): 100 SOA Questions: Asked and Answered, Prentice Hall
Literatura uzupełniająca
Rosenberg J., Mateos A. (2012): Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

5

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

2/3

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

aspekty prawne zarządzania przedsięwzięciem
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2440_11S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

3

5

wykład

15

Razem

Forma
zaliczenia
ZO

ECTS
1

15

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. ZDZISŁAW SZYJEWSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami prawnymi występującymi w procesie realizacji
przedsięwzięcia informatycznego.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza o zarządzaniu projektami informatycznymi.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

umiejętności

1

EP1

Ogólna wiedza z zarządzania
TREŚCI PROGRAMOWE

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

K_U01
K_U04

InzA_U03
S1A_U01
S1A_U03

Semestr

Liczba godzin

Przedmiot: aspekty prawne zarządzania przedsięwzięciem
Forma zajęć: wykład
1. Aspekty prawne
Metody kształcenia

5

15

Realizacja przykładowego przedsięwzięcia informatycznego uzupełniona omówieniem
występujących aspektów prawnych na kolejnych etapach realizacji.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP1

Zespołowa realizacja SIWZ dla przykładowego zamówienia.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Punktowa ocena SIWZ.

Literatura podstawowa

Internet + przykłady zamówień publicznych

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin

1/2

Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

2

Studiowanie literatury

3

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2440_77S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania Finansami
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

3

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

30

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr inż. IRENEUSZ MICIUŁA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

ECTS
3
3

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami automatyzacji wytwarzania, przesłankami jej
stosowania, realizowanymi zadaniami oraz warunkami eksploatacji i efektami stosowania automatyzacji
wytwarzania.
Celem laboratorium jest zapoznanie studentów ze strukturą systemów automatycznej produkcji, sposobami
projektowania i programowania w programach: Elektonics WorkBench, ActiveCAD, Matlab i Robo Works.
wiedzy: student posiada wiedzę z podstaw informatyki
umiejętności: podstawowe zagadnienia związane z informatyką i użytkowaniem komputera
kompetencji: student potrafi pracować w grupie i jest przygotowany do analizowania procesów zachodzących w
trakcie procesów produkcyjnych
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

1

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu
metod i środków automatyzacji i
robotyzacji systemów produkcyjnych dla
różnych technik wytwarzania, skali
produkcji oraz zróżnicowanych form
organizacji pracy z uwzględnieniem
możliwości komputerowej integracji
produkcji

K_W14

X1A_W04

EP2

uzyskanie wiedzy o podstawowych
pojęciach i występujących rozwiązaniach
technicznych w obszarze automatyzacji i
robotyzacji produkcji

K_W16

InzA_W02

EP3

samodzielne projektowanie
zautomatyzowanych stanowisk
produkcyjnych i dokonywanie obliczeń
inżynierskich uzasadniających wybór
konkretnych rozwiązań technicznych

K_U01
K_U23

InzA_U07
S1A_U01

EP4

praktyczne umiejętności z podstaw
programowania środków produkcyjnych,
sposobów uruchamiania produkcji oraz
planowania i sterowania
zautomatyzowanym systemem
produkcyjnym

K_U16
K_U21

InzA_U05
X1A_U04

KOD

Opis efektu

wiedza

2

1

umiejętności

2

1/3

1

EP5

nabycie zdolności do komunikowania się z
otoczeniem i przekazywanie wiedzy z
zakresu automatyzacji i robotyzacji
procesów produkcyjnych

2

EP6

rozbudzenie zainteresowania dalszym
pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem
umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE

K_K02
K_K03

S1A_K02
S1A_K03

K_K01
K_K06

S1A_K01
S1A_K06

Semestr

Liczba godzin

Przedmiot: automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Forma zajęć: wykład
1. Podstawy automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych - pojęcia wprowadzające
(definicje i określenia).

3

2

2. Typologie i formy organizacji systemów produkcyjnych. Cel, zakres i kierunki automatyzacji.

3

2

3. Automatyzacja, a elastyczność i skala produkcji. Metody i środki techniczne automatycznej
produkcji wieloseryjnej i masowej. Elastyczna automatyzacja produkcji.

3

3

4. Oprogramowanie: Matlab i Robo Works.

3

2

5. Automatyczne systemy produkcyjne, ich struktura, wady i zalety, zasady doboru.

3

2

6. Zasady sterowania urządzeniami pracującymi w cyklu automatycznym oraz sposoby
rozwiązywania problemu bezobsługowej pracy takich urządzeń w dłuższym czasie. Podstawy
tworzenia procesu produkcyjnego na przykładzie programu Robo Works.

3

2

7. Kolokwium zaliczeniowe

3

2

1. Zapis liczb stosowany w technice cyfrowej (system dwójkowy, heksadecymalny), Podstawowe
prawa algebry Boole'a.

3

2

2. Bramki logiczne. Zadania w programie Elektronics WorkBench.

3

2

3. Przerzutniki. Zadania w programie ActiveCAD.

3

2

4. Przetwarzanie sygnałów, filtry. Zadania w programie ActiveCAD.

3

2

5. Pakiety umożliwiające programowanie maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie. Zadania w
programie Matlab.

3

2

6. Robotyzacja procesów produkcyjnych - Robo Works.

3

2

7. Programowanie robotów przemysłowych.

3

2

8. Omówienie projektów, wystawianie ocen.

3

1

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Wykład w formie prezentacji multimedialnej powiązany z dyskusją
Laboratoria w oparciu o oprogramowanie wspomagające projektowanie i programowanie
inżynierskie (Elektronics WorkBench, ActiveCAD, Matlab, Robo Works)
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

KOLOKWIUM

EP1,EP2

PROJEKT

EP4,EP5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP3,EP6

Zaliczenie na podstawie:
"sprawozdań z zadań realizowanych w trakcie laboratorium (3 zadania)
"obecności i aktywności w trakcie zajęć
"wykonania projektu grupowego (1 projekt)
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z laboratoriów stanowi średnią arytmetyczną z 3 zadań indywidualnych i 1 projektu
grupowego. Obecność i aktywność w trakcie zajęć wpływa jedynie na możliwość podwyższenia
oceny o pół stopnia.
Ocena końcowa z przedmiotu (koordynatora) stanowi średnią arytmetyczną z oceny końcowej z
laboratorium i zaliczenia końcowego wykładów.
Feld M. (1994): Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych , WNT
Tomera M. (2007): Wprowadzenie do Matlaba - laboratorium

Literatura podstawowa

Wrotny T. (1996): Robotyka i elastycznie zautomatyzowana produkcja. Systemowe zasady
tworzenia zautomatyzowanej produkcji, WNT
(2008): http://www.newtonium.com - Robo Works - podręcznik użytkownika.
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Kost G. (2000): Programowanie robotów przemysłowych, WPŚ
Literatura uzupełniająca

Morecki A., Knapczyk J. (1993): Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulatorów i
robotów przemysłowych, WNT

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

5

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

bazy danych
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_64S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Metod Modelowania i Symulacji Procesów Gospodarczych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

4

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem

ECTS
4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr BARBARA KRÓLIKOWSKA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem jest przekazanie wiedzy w zakresie zasad projektowania relacyjnej bazy danych; wyrobienie umiejętności
modelowania relacyjnych baz danych oraz implementacji w środowisku Ms SQL Server; uzyskanie certyfikatu
Microsoft IT Academy Programme, Database Microsoft SQL Server

Wymagania wstępne:

Student zna podstawy programowania, analizy danych, systemu operacyjnego WINDOWS
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

zna pojęcia: model danych, encja, atrybut,
system bazy danych; zna właściwości
relacyjnego modelu danych

K_W14

X1A_W04

EP2

zna zasady języka SQL

K_W14

X1A_W04

1

EP3

buduje logiczny model bazy danych w
środowisku relacyjnym

K_U16

X1A_U04

2

EP4

implementuje fizyczny model bazy danych
w Ms SQL Server

K_U24

InzA_U08

3

EP5

potrafi definiować zapytania, procedury
składowane w języku SQL, perspektywy

K_U24

InzA_U08

1

EP6

potrafi współpracować w grupie
projektowej

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: bazy danych
Forma zajęć: wykład
1. Baza danych - właściwości, proces projektowania, model koncepcyjny, logiczny, fizyczny. Encje,
atrybuty, związki. Model danych
2. Relacyjny model danych wg Codda. Właściwości relacji, klucze relacji, typy związków,
integralność danych, więzy propagacji. Transformacja modelu koncepcyjnego na
logiczny(relacyjny). Indeksowanie.
3. Proces normalizacji danych - 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF,5NF
4. Podstawowe operacje na relacjach. Język SQL - typy poleceń, typy danych, funkcje, funkcje
grupowe
5. Język SQL - definiowanie danych (CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE); operowanie
danymi (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE )
6. Procedury składowane. Sterowanie transakcjami

4

2

4

4

4

2

4

2

4

3

4

2
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Forma zajęć: laboratorium
1. Przekształcanie modelu związków encji w relacyjny model danych dla zadanego problemu.

4

6

2. Ms SQL Server Configuration Manager - zarządzanie usługami, schemat bazy danych.

4

2

4

2

4

4

5. Pisemne kolokwium - definiowanie relacyjnego modelu danych dla zadanego problemu.

4

2

6. Ms SQL Server łączenie table JOIN: LEFT, RIGHT, FULL

4

2

7. Ms SQL Server - nowy rekord(INSERT), kasowanie rekordu(DELETE), modyfikacja zawartości pola
w tabeli(UPDATE)

4

2

8. Ms SQL Server - podzapytania, podzapytania skorelowane, tworzenie perspektyw CREATE VIEW

4

2

9. Ms SQL Server - procedury składowane: CREATE PROCEDURE

4

4

4

4

3. Ms SQL Server - New Database, CREATE TABLE, CREATE INDEX, uprawnienia użytkownika;
kopiowanie tabel
4. Ms SQL Server - wyszukiwanie danych SELECT, predykaty WHERE, klauzule: GROUP BY, HAVING,
ORDER BY, funkcje grupowe

10. Zaliczenie przedmiotu - praktyczne zaliczenie projektu bazy danych zaimplementowanej w Ms
SQL Server
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Metody kształcenia
Laboratorium komputerowe - aplikacja Ms SQL Server

Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP3

KOLOKWIUM

EP3

PROJEKT

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6

Zaliczenie lab.: zaliczone kolokwium pisemne i bazy danych w zakresie:
bdb - student poprawnie buduje relacyjny model danych; MS SQL Server: projektuje tabele,
związki. Poprawnie definiuje polecenie "SELECT" z klauzulą GROUP BY, funkcjami grupowymi,
podzapytaniem, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE
db - student poprawnie buduje relacyjny model danych; MS SQL Server: projektuje tabele, związki.
Poprawnie definiuje polecenie "SELECT" z klauzulą GROUP BY, funkcjami grupowymi, CREATE VIEW
dst - student poprawnie buduje relacyjny model danych; MS SQL Server projektuje tabele,
związki. Poprawnie definiuje polecenie "SELECT" z klauzulą GROUP BY, funkcjami grupowymi.
Egzamin pisemny:
bdb - student buduje poprawny w 2NF relacyjny model danych dla zadanego problemu. Poprawnie
odpowiada na 2 pytania teoretyczne z zakresu wykładów.
db - student buduje poprawny w 2NF relacyjny model danych dla zadanego problemu. Poprawnie
odpowiada na 1 pytanie teoretyczne z zakresu wykładów.
dst - student buduje relacyjny model danych dla zadanego problemu, w którym poprawnie
definiuje tabele zachowując atomiczność atrybutów i związki między tabelami. Opowiada na 1
pytanie teoretyczne z zakresu wykładów.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu : średnia arytmetyczna z ocen z zaliczenia lab. i egzaminu.

Date C. J (2000): Wprowadzenie do baz danych, WNT, Warszawa
Literatura podstawowa

Garcia-Molina H., Ullman D., J., Widom J (2011): Systemy baz danych. Kompletny podręcznik,
Helion Gliwice
Beyon-Davis P. (2003): Systemy baz danych, WNT, Warszawa

Literatura uzupełniająca
Szeliga M. (2012): Tablice informatyczne.SQL, Helion, Gliwice

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

6

Przygotowanie się do zajęć

12

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

4

2/3

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

bezpieczeństwo danych w sieciach komputerowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_44S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria internetu

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem
dr hab. inż. KESRA NERMEND

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

4

30

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

4

Celem jest zapoznanie studenta z technikami przeprowadzania audytu różnych domen bezpieczeństwa,
przyprowadzanie analizy ryzyka systemu informacyjnych organizacji, ukształtowanie umiejętności
identyfikowania i klasyfikacji zasobów, podatności, zagrożeń, oszacowania ryzyka, tworzenia polityki oraz
procedur i planów ciągłości działania dla dowolnego systemu informacyjnego organizacji.
Student powinien posiadać podstawową znajomość sieci komputerowych, zarządzania jakością i personelem
oraz oprogramowania.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

umiejętności

Lp

1

1

KOD

Opis efektu

Student potrafi zidentyfikować zasoby,
podatności, zagrożenia, generować
kwestionariusze oraz przeprowadzać audyt
bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

EP1

Student potrafi zidentyfikować zasoby,
podatności, zagrożenia, generować
kwestionariusze oraz przeprowadzać audyt
bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

EP2

TREŚCI PROGRAMOWE

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

K_W05

S1A_W05

K_U06

InzA_U01
S1A_U04

Semestr

Liczba godzin

Przedmiot: bezpieczeństwo danych w sieciach komputerowych
Forma zajęć: wykład
1. Problemy związane z bezpieczeństwem informacji

6

2

2. Standardy bezpieczeństwa oraz model PDCA i jego znaczenie

6

2

3. Metody oceny i szacowania ryzyka informacyjnego w organizacjach

6

2

4. Metodyki przeprowadzenie analizy ryzyka

6

2

5. Polityka bezpieczeństwa organizacji

6

2

6. Procedura wdrażania polityki bezpieczeństwa w organizacji

6

2

7. Audyt polityki bezpieczeństwa w organizacji

6

3
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Forma zajęć: laboratorium
1. ćwiczenia laboratoryjne

6

15

Metody kształcenia
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

KOLOKWIUM
EP1,EP2
Forma i warunki zaliczenia wykładu: ocena z wykładów jest wystawiana na podstawie dwóch
ustnych zaliczeń w trakcie semestru
Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena z ustnego kolokwium
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu: jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń.

Anderson Ross (2005): Inżynieria zabezpieczeń, WNT
Bartosz Czarnecki, Waldemar Siemioski (2004): Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni
publicznej.
Białas A. (2008): Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT
Literatura podstawowa
Krysiak K. (2005): Sieci komputerowe. Kompendium, Helion
M. Molski, M. Łacheta (2006): WWW - bezpieczeństwo i handel, Helion
S. Garfinkel, G. Spafford (1999): WWW - bezpieczeństwo i handel, Helion
Norma PN-ISO/IEC 27001:2007, Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -Systemy
zarządzania bezpieczeństwem informacj
Norma PN-ISO/IEC 27001:2007/Ap1:2010, Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
Literatura uzupełniająca

Norma PN-ISO/IEC 27005:2010, Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
Norma PN-N-18001:2004, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Wymagania
Norma PN-N-18002:2011, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy -Ogólne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

18

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

BHP i PPOŻ
(INNE DO ZALICZENIA)

4.0WW19AIJ2400_45S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

1

1

wykład

5

Razem

Forma
zaliczenia
Z

ECTS
0

5

0

Koordynator
przedmiotu / modułu:

mgr MARIUSZ SIKORA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy
oraz prawach i obowiązkach pracownika

Wymagania wstępne:

W: podstawowa wiedza o środowisku
U: posiada umiejętność uczenia się
K: potrafi współdziałać w grupie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy

K_W13

X1A_W06

EP2

Posługuje się systemami normatywnymi
oraz wybranymi normami i regułami
(prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w
celu rozwiązywania konkretnych zadań z
zakresu zarządzania i inżynierii produkcji

K_U07

InzA_U02
S1A_U05

EP3

Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki
działalności inżynierskiej (w tym jej wpływ
na środowisko) oraz ma świadomość ich
ważności i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane
decyzje

K_K08

InzA_K01

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

umiejętności

kompetencje społeczne

1

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: BHP i PPOŻ
Forma zajęć: wykład
1. Regulacje prawne: - uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
w prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej, - obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, czynniki ergonomiczne w
kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy.
2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych,
pracowniach i w czasie zajęć terenowych, unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem
środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, postępowanie powypadkowe ( uregulowania prawne,
ubezpieczenia wypadkowe.).
3. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej
pomocy
4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż. systemy wykrywania pożarów. substancje palne i
wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym , postępowanie w czasie pożaru i innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja.

1

1

1

1

1

1

1

1

1/2

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3

Sprawdzian pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru. Do otrzymania oceny dostatecznej
należy uzyskać 60% punktów.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Rączkowski B (2010): BHP w praktyce, ODDK
Literatura podstawowa

Kodeks Pracy.
Zarządzenia Rektora US.

Literatura uzupełniająca

Koradecka D. (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

5

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

4

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

9

Liczba punktów ECTS

0

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

budżetowanie i zarządzanie kosztami w przedsięwzięciu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_1S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
4

30

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr TOMASZ ŁUKASZEWSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu budżetowania, oceny i kontroli
ekonomicznej projektów.

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu oceny efektywności inwestycji, zarządzania projektami, podstaw finansów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna zasady oraz metody przygotowania,
oceny i kontroli
budżetu projektu

K_W11

InzA_W04
S1A_W11

K_U20

InzA_U04
S1A_U02

K_K05

S1A_K05

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

EP2

Potrafi zaplanować koszty i przychody w
projekcie, zbadać
płynność finansową, ocenić efektywność
projektu oraz ocenić i wybrać sposób
finansowania

kompetencje społeczne

1

EP3

Potrafi przygotować budżet projektu i
kontrolować jego
realizację.
TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot: budżetowanie i zarządzanie kosztami w przedsięwzięciu
Forma zajęć: wykład
1. Finansowe podstawy realizacji projektów

6

2

2. Analiza opłacalności projektów

6

3

3. Planowanie i tworzenie budżetu projektu

6

4

4. Kontrola realizacji budżetu

6

4

5. Ocena płynności i finansowania projektu

6

2

1. Planowanie i tworzenie budżetu projektu z wykorzystaniem aplikacji komputerowych

6

4

2. Metoda Earn Value w kontroli realizacji projektu

6

3

Forma zajęć: laboratorium

1/2

3. Zastosowanie aplikacji MS Excel do analizy kosztów i przychodów w projekcie, wyboru sposobu
6
8
finansowania projektu
Wykłady w formie prezentacji multimedialnych i środków audiowizualnych.
Metody kształcenia
Ćwiczenia: analizy przypadków, rozwiązywanie zadań i praca w małych grupach studenckich.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
SPRAWDZIAN
EP1,EP2,EP3
Forma i warunki zaliczenia wykładu: sprawdzian pisemny zawierający pytania testowe oraz
zadania, rozwiązywany w laboratorium komputerowym
Student otrzymuje ocenę dostateczną gdy zna potrafi sporządzić i ocenić prosty budżet projektu.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Jako ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) wpisywana jest ocena uzyskana z testu. W
przypadku aktywnego udziału studenta w zajęciach/wykładach ocena może być podwyższona.

Literatura podstawowa

M. Łada, A. Kozarkiewicz (2007): Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, CH Beck

Literatura uzupełniająca

Niedbała B. (2008): Controlling w przedsię biorstwie zarządanym przez projekty, Wolters
Kluwer

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

4

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

20

Udział w konsultacjach

6

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

20

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

charakterystyka zasobów ludzkich i ich zarządzanie
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2634_84S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

1

2

Forma zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
3

30

3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. MAREK KUNASZ

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

uświadomienie studentom kluczowej roli jaką pełnią ludzie w organizacjach oraz zapoznanie słuchaczy z
podejściami i narzędziami stosowanymi w ramach obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w celu sprawnego
korzystania z kapitału ludzkiego w organizacjach.

Wymagania wstępne:

student posiada ogólną wiedzę z zakresu makro- i mikroekonomii oraz podstaw zarządzania.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

posiada wiedzę o mechanizmach
związanych z tworzeniem i rozwojem
kapitału ludzkiego w gospodarce i
organizacjach.

K_W05
K_W08

InzA_W04
S1A_W05
S1A_W08

2

EP2

posiada wiedzę o istocie poszczególnych
procesów zarządzania kapitałem ludzkim w
organizacji oraz instrumenty
wykorzystywane w tych procesach.

K_W05
K_W09

S1A_W05
S1A_W09

1

EP3

stosuje instrumenty zarządzania kapitałem
ludzkim w organizacji.

K_U02

S1A_U01

2

EP4

potrafi zdiagnozować i zaproponować
rozwiązanie problemów personalnych w
organizacji.

K_U05

InzA_U01
S1A_U04

1

EP5

rozumie potrzebę poprawy jakości kapitału
ludzkiego oraz potrafi wpływać na jego
rozwój.

K_K01

S1A_K01

Semestr

Liczba godzin

Lp

1

KOD

Opis efektu

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: charakterystyka zasobów ludzkich i ich zarządzanie
Forma zajęć: wykład
1. Teoria kapitału ludzkiego i jej implikacje w ujęciu mikro i makroekonomicznym.

2

3

2. Cechy współczesnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy.

2

2

3. Strategie personalne.

2

2

4. Pozyskiwanie personelu.

2

2

1/3

5. Ocenianie personelu.

2

2

6. Motywowanie personelu.

2

2

7. Rozwój personelu.

2

2

1. Teoria kapitału ludzkiego i jej implikacje w ujęciu mikro i makroekonomicznym.

2

3

2. Cechy współczesnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy.

2

2

3. Strategie personalne.

2

2

4. Pozyskiwanie personelu.

2

2

5. Ocenianie personelu.

2

2

6. Motywowanie personelu.

2

2

7. Rozwój personelu.

2

2

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

prezentacja multimedialna, dyskusje, praca w grupach, studia przypadków.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1,EP2

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP3,EP4,EP5
Forma i warunki zaliczenia wykładów i ćwiczeń - na ocenę z zaliczenia przedmiotu wpływa
aktywność w dyskusjach i pracy grupowej podczas realizacji zadań w trakcie ćwiczeń oraz
kolokwium w postaci pytań testowych i opisowych, obejmujących wiedzę z zakresu wykładów oraz
zalecanej literatury.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
podstawą oceny końcowej jest ocena z kolokwium.

Armstrong M. (2011): Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Kraków
Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. (2013): Podstawy zarządzania zasobami
ludzkimi, Economicus, Szczecin
Literatura podstawowa

Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. (2013): Praktyczne aspekty zarządzania
zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin
Listwan T. (red.) (2010): Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa
Pocztowski A. (2007): Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa
Golnau W. (red.) (2007): Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa
Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. (2010): Gospodarowanie kapitałem
ludzkim, Economicus, Szczecin
Jarecki W. (red.) (2013): Współczesne problemy kadrowe, Economicus, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Juchnowicz M. (red.) (2007): Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy,
Difin, Warszawa
Król H., Ludwiczyński A. (red.) (2006): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału
ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa
Lipka A. (2010): Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i
dekoniunktury, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer Warszawa
Łukasiewicz G. (2009): Kapitał ludzki w organizacji, PWN Warszawa

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

15

2/3

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

dylematy społeczeństwa informacyjnego
(PODSTAWOWE)

4.0WW19AIJ2430_58S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Społeczeństwa Informacyjnego
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

4

7

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem

ECTS
3

30

3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. AGNIESZKA SZEWCZYK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych problemów współczesnej cywilizacji informacyjnej z punktu
widzenia ogółu społeczeństwa i konkretnego użytkownika komputera.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu podstaw informatyki i socjologii. Umiejętność posługiwania się graficznym
środowiskiem operacyjnym oraz aplikacjami biurowymi.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Ma wiedzę na temat problemów
społeczeństwa Informacyjnego

K_W05

S1A_W05

EP2

Potrafi rozpoznać i wyjaśniać zagadnienia
związane z
rozwojem społeczeństwa informacyjnego

K_U10

S1A_U08

EP3

Potrafi komunikować się w obszarach
interdyscyplinarnych

K_K01

S1A_K01

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: dylematy społeczeństwa informacyjnego
Forma zajęć: wykład
1. Miejsce człowieka w systemie informacyjnym.

7

2

2. Ergonomia pracy z komputerem.

7

2

3. Wpływ komputera na człowieka w różnych okresach życia.

7

2

4. Przestępczość komputerowa oraz sposoby ochrony danych i programów; aspekty prawne.

7

1

5. Technologie multimedialne w społeczeństwie informacyjnym.

7

2

6. Społeczeństwo informacyjne jako wyzwanie cywilizacyjne - mierniki oceny rozwoju.

7

2

7. Informatyk w społeczeństwie informacyjnym.

7

2

8. Prezentacje problemów związanych z praktycznymi aspektami życia w społeczeństwie
informacyjnym.

7

2

7

2

Forma zajęć: laboratorium
1. Wyszukiwanie problemów społecznych w bliskim otoczeniu studenta

1/2

2. Drzewa istniejących problemów, których rozwiązania się podejmujemy oraz drzewo celów
proponowanego przedsięwzięcia, analiza SMART.

7

2

3. Analizowanie dotychczasowych rozwiązań ww. problemów w Polsce i na świecie.

7

2

4. Budowanie zespołu problemowego i podział obowiązków wewnątrz zespołu.

7

2

5. Szczegółowy opis oferty dla beneficjentów, analizy PEST, STEEP, SWOT przedsięwzięcia.

7

2

6. Konstruowanie mierników i ocena realizacji zadań problemowych

7

2

7. Opisanie działań prowadzących do rozwiązania wybranego problemu (zadania na osi czasu z
uwzględnieniem wykonawców, odpowiedzialności i priorytetów).

7

2

8. Konstruowanie budżetu na potrzeby rozwiązania wybranego problemu społecznego.

7

1

Metody kształcenia

opracowanie projektu
prezentacja multimedialna
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
EGZAMIN USTNY

Forma i warunki
zaliczenia

EP1,EP2

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA
EP3
Ocena końcowa z przedmiotu:
Student otrzymuje ocenę dostateczną (pow 50 pkt), gdy w stopniu dostatecznym zrealizuje
projekt wg konspektu a dodatkowo wskaże miejsce człowieka w systemie informacyjnym oraz
określi wpływ komputera na człowieka w różnych okresach życia.
Student otrzymuje ocenę dobrą (pow 75 pkt), ponadto gdy potrafi scharakteryzować
przestępczość komputerową i sposoby ochrony danych, programów a także opisze mierniki oceny
rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (pow 90 pkt), ponadto gdy potrafi scharakteryzować
problemy związane z praktycznymi aspektami życia w społeczeństwie informacyjnym.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa (ocena koordynatora) jest wyliczana jako średnia matematyczna uzyskanych ocen
z egzaminu ustnego (rozwiązanie obszaru problemowego zawartego w pytaniu, w oparciu o
zdobytą wiedzę teoretyczną) i projektu (praktyczne rozwiązanie istniejącego problemu
społecznego).
Szewczyk A. (2004): Dylematy cywilizacji informatycznej., PWE

Literatura podstawowa
Szewczyk A. (2007): Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju., Diffin
Literatura uzupełniająca

Szewczyk A. (2008): Problemy moralne w świecie informacji., Diffin

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

7

Udział w konsultacjach

6

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

e-biznes
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_38S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Społeczeństwa Informacyjnego
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria internetu

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem
prof. dr hab. AGNIESZKA SZEWCZYK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

4

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

4

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o biznesie w Internecie, globalnych uwarunkowaniach
gospodarczych, specyfice działalności gospodarczej w środowisku sieciowym. Student powinien umieć
skorzystać ze wsparcia podmiotów w tym celu powołanych oraz umiejętnie zastosować wybrane
technologie internetowe
1. Wiedza ogólnoekonomiczna.
2. Wiedza z podstaw technologii informacyjnych
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Lp

1

1

1

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju
form indywidualnej przedsiębiorczości z
uwzględnieniem aspektów ekonomicznotechnicznych (w tym finansowych,
zarządczych i inżynierskich)

K_W11

InzA_W04
S1A_W11

EP2

Umie dokonać krytycznej analizy, sposobu
funkcjonowania oraz oceny i doboru
odpowiednich rozwiązań technologii
informatycznych adekwatnych do
określonych warunków organizacyjnych i
ekonomicznych

K_U22

InzA_U06

EP3

Umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społeczno-gospodarczych,
uwzględniając aspekty prawne,
ekonomiczne i polityczne

K_K05

S1A_K05

Semestr

Liczba godzin

KOD

Opis efektu

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: e-biznes
Forma zajęć: wykład
1. Procesy globalizacji w gospodarce

6

2

2. Produkt cyfrowy, usługa cyfrowa, gospodarka elektroniczna

6

2

3. Wpływ Internetu na procesy biznesowe w przedsiębiorstwie

6

2

4. Biznesowe zastosowania technologii sieci społecznościowych

6

2

1/3

5. Wartość biznesowa Internetu dla organizacji komercyjnych

6

2

6. Technologie internetowe infrastruktury e-biznesu

6

2

7. Bezpieczeństwo działalności biznesowej w Internecie

6

2

8. Internetowe formy płatności a uregulowania prawne, podatkowe i księgowe

6

1

1. Projekt koncepcyjny sklepu internetowego

6

2

2. Virtuemart jako platforma e-commerce

6

4

3. Konfiguracja virtuemart w środowisku joomla

6

4

4. Konfigurowanie modułu opodatkowania w virtuemart

6

4

5. Konfiguracja internetowego katalogu produktów

6

4

6. Administracja i aspekty bezpieczeństwa w virtuemart

6

4

7. Konfiguracja płatności w sklepie internetowym

6

4

8. Obsługa dostaw w technologii virtuemart

6

4

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Prezentacje multimedialne, materiały audiowizualne, case study,
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA
EP3
Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny
Na ocenę z przedmiotu mają wpływ dwie składowe: aktywność i obecności na wykładach (50 pkt)
oraz pisemny egzamin sprawdzający wiedzę (50 pkt).

Forma i warunki
zaliczenia

Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną (pow 50 pkt), gdy potrafi podać przykłady i je
zinterpretować, globalizacji w gospodarce, zdefiniuje pojęcia związane z produktem cyfrowym,
wykaże wpływ Internetu na procesu biznesowe firmy oraz zbuduje model koncepcyjny sklepu
internetowego.
Student otrzymuje ocenę dobrą (pow 75 pkt), gdy ponadto wskaże zastosowania technologii sieci
społecznościowych w biznesie, wskaże obszary krytyczne bezpieczeństwa działalności biznesowej
w Internecie oraz prawidłowo skonfiguruje moduły opodatkowania i płatności w virtuemart.
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (pow 90 pkt), gdy ponadto wskaże na właściwe
rozwiązania podatkowe i księgowe dla firmy oraz skonfiguruje moduł płatności w virtuemart.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest wyliczana jako średnia matematyczna uzyskanych ocen z egzaminu
pisemnego i projektu.

Literatura podstawowa

Jaciow M., Wolny R. (2011): Polski e-konsument - typologia, zachowania., Wydawnictwo ONE
Press
Szewczyk A. (2006): Podstawy e-biznesu., Wyd. Naukowe US
Kaushik A. (2010): Świadome rozwijanie witryn internetowych., Wyd. Helion

Literatura uzupełniająca

Targański B. (2010): Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego.,
Wydawnictwo Wolters Kluwer

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

7

Udział w konsultacjach

6

2/3

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

ekologia i zarządzanie środowiskiem
(PODSTAWOWE)

4.0WW19AIJ119_72S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i ESR
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

4

7

Forma zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

30

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr LIDIA KŁOS

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

ECTS
3
3

Zapoznanie studentów z ekologicznymi aspektami zarządzania środowiskiem. Uzmysłowienie znaczenia
środowiska w życiu człowieka i działalności społeczno-gospodarczej. Wpływ jakości środowiska na poziom
dobrobytu społeczno-gospodarczego.
w zakresie wiedzy: podstawy nauk przyrodniczych,
umiejętności: student potrafi wskazać funkcje środowiska w życiu człowieka i rozwoju społeczno-gospodarczym
kompetencji: student potrafi pracować w grupie
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

usystematyzowanie podstawowych pojęć z
zakresu ekologii i zarządzania
środowiskiem

K_W01

S1A_W01

EP2

student wymienia funkcje środowiska oraz
charakteryzuje świadczenia/ usługi
środowiskowe

K_W04

S1A_W04

3

EP3

identyfikuje zmiany w środowisku związane
z rozwojem społeczno-gospodarczym

K_W03

InzA_W03
S1A_W03

1

EP4

analizuje zagrożenia wynikające z poziomu
rozwoju społeczno-gospodarczego

K_U01

S1A_U01

2

EP5

ocenia efektywność mierników wzrostu
społeczno-gospodarczego a wzrostu
zrównoważonego

K_U01

S1A_U01

3

EP6

interpretuje współczesne modele
konsumpcjonizmu

K_U02
K_U17

InzA_U01
S1A_U01
S1A_U04

1

EP7

utrwala świadomość ekologiczną i osobistą
odpowiedzialność za środowisko

K_K08

InzA_K01

2

EP8

potrafi uzasadnić swoje poglądy odnośnie
roli i znaczenia środowiska w życiu i
działalności człowieka

K_K04

S1A_K04

3

EP9

umiejętność pracy w grupie rozwiązywanie konfliktów społecznoekologiczno-gospodarczych

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: ekologia i zarządzanie środowiskiem

1/3

Forma zajęć: wykład
1. Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii. Podstawy funkcjonowania środowiska przyrodniczego,
funkcje, rodzaje, pojemność, potencjał środowiska. Ekosystemy i ich charakterystyka, rozwój i
przemiany ekosystemów, sukcesja ekologiczna. Prawa ekologii, miejsce i rola człowieka w
środowisku.
2. Milenijna Ocena Ekosystemów. Wybrane obszary: deficyt wody pitnej, deforestacja lasów,
zmiany klimatyczne, degradacja gleb, zagrożenie bioróżnorodności biologicznej.
3. Demograficzne i urbanizacyjne determinanty kryzysu środowiskowego. Eksplozja ludności.
Problem wyżywienia. Choroby cywilizacyjne.
4. Wskaźniki Szczęśliwej Planety (HPI), Szczęście Narodowe Brutto, Wskaźnik Dobrobytu Społecznogospodarczego (HDI, ISEW). Rozwój zrównoważony

7

3

7

4

7

3

7

3

7

2

1. Typy podstawowych systemów i sposoby ich funkcjonowania, zależności (lądowe, wodne).
Przykłady

7

4

2. Świadczenia/usługi środowiskowe. Klasyfikacja, rodzaje, przykłady.

7

2

3. Ślad ekologiczny, Ślad węglowy, Plecak ekologiczny. Przykłady, ćwieczenia.

7

2

4. Wybrane oblicza retardacji zasobów przyrody i ochrony świadczeń ekosystemów - studium
przypadku Jaskółka oknówka.

7

2

5. Zrónoważona konsumpcja. Ekologiczne zakupy - gra sytuacyjna.

7

3

6. Kolokwium sprawdzające

7

2

5. Świadomość ekologiczna. Dekalog Zrównoważonego Człowieka.
Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Ćwiczenia - analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, gra sytuacyjna, case study
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8

KOLOKWIUM

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
EP5,EP6,EP8,EP9
Kolokwium pisemne - test mieszany wielokrotnego wyboru plus 3 pytania otwarte Ocena z
kolokwium 60% wagi
case study 30%,
aktywność na zajęciach, praca w grupie 10%.
Forma i warunki
zaliczenia

Ocena koordynatora jest oceną z końcową
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Zasady wyliczenia oceny z przedmiotu:
60-67% - dostateczny, 68-75% - dostateczny plus, 76-83% - dobry, 88-94% - dobry plus, 95-100% bardzo dobry
Kiełczewski D., Dobrzańska B. (2009): Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, WSE w
Białymstoku
Kryk B. (red) (2012): Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem, Wyd. US

Literatura podstawowa

Masztalski R. (red) (2010): Homo naturalis. Człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju
zrównoważonego, Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej
Podgórski W. (2003): Podstawy ekologii, Wyd. AE we Wrocławiu

Literatura uzupełniająca

Berger R. (2011): Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę,
Oficyna Wolters Kluwer
Lonc E, Kantowicz E. (2005): Ekologia i ochrona środowiska, PWSZ W Wałbrzychu

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

10

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

2/3

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2

Inne

1

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

filozofia
(OGÓLNOUCZELNIANE)

4.0WW19AIJ2423_69S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Epistemologii
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

4

7

wykład

15

Razem

Forma
zaliczenia
ZO

ECTS
1

15

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. KAROL POLCYN

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia w oparciu o analizę wybranych argumentów z zakresu
współczesnej filozofii analitycznej.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza humanistyczna ze szkoły średniej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Student poznaje filozoficzne i naukowe
teorie dotyczące problemów percepcji,
świadomości, umysłu, znaczenia i działania
wolincjonalnego.

K_W19

InzA_W05

1

EP2

Student potrafi porównywać ze sobą i
krytycznie oceniać rozbieżne poglądy na
abstrakcyjnym poziomie.

K_U01

S1A_U01

2

EP3

Student rozpoznaje ukryte założenia w
argumentach filozoficznych.

K_U23

InzA_U07

1

EP4

Student potrafi artykułować problemy w
krytycznej dyskusji.

K_K08

InzA_K01

2

EP5

Student rozwiązuje problemy badawcze
zespołowo, koryguje własne rozwiązania.

K_K08

InzA_K01

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: filozofia
Forma zajęć: wykład
1. Sceptycyzm i percepcja zmysłowa

7

3

2. Problem relacji pomiędzy umysłem a ciałem

7

3

3. Czym jest znaczenie?

7

3

4. Czy istnieje wolna wola?

7

3

5. Podstawy kognitywistycznej analizy umysłu

7

3

Metody kształcenia

Wykład, prezentacja multimedialna, analiza argumentacji w dyskusji i w formie esej u pisemnego

1/2

Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

Esej pisemny na jeden z zadanych tematów oraz czynny udział w wykładach.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest obliczana na podstawie oceny za esej (70%) i za udział w wykładach
(30%).
Kripke S (2002): Wittgenstein o regułach i prywatnym języku. Aletheia do strony 43

Literatura podstawowa

Miłkowski M. i Poczobut R. (2010): Analityczna metafizyka umysłu, IFiS PAN
Nagel T (1998): Co to wszystko znaczy?. Aletheia wybrane rozdziały

Literatura uzupełniająca

Miłkowski M i Poczobut R. (2012): Przewodnik po filozofii umysłu. WAM wybrane rozdziały

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

1

Studiowanie literatury

1

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

finanse dla inżyniera
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2440_59S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania Finansami
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

4

7

wykład

15

Razem
dr PAWEŁ STĘPIEŃ

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

ECTS
2

15

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

Forma
zaliczenia
ZO

2

Celem wykładu z przedmiotu finanse dla inżynierów jest przedstawienie studentom polskiego systemu
finansowego. Omawiane są podstawowe elementy tego systemu, tj. instrumenty, rynki finansowe, instytucje
oraz podstawy prawne jego funkcjonowania.
Student zna podstawy finansów przedsiębiorstw, posiada umiejętność wykonywania podstawowych operacji
matematycznych oraz potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

umiejętności

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw
finansów

K_W02

S1A_W02

EP4

Rozumienie zasad rządzących finansami

K_W11

InzA_W04
S1A_W11

3

EP5

Zrozumienie roli instytucji finansowych

K_W07

InzA_W03
S1A_W07

1

EP2

Umiejętność oceny racjonalności
zachowania w poszczególnych sytuacjach
finansowych

K_U02

S1A_U01

2

EP6

Umiejętność określenia związków miedzy
przebiegiem zjawisk ekonomicznofinansowych w przedsiębiorstwie

K_U08

S1A_U06

3

EP7

Umiejętność kalkulacji kosztów kredytu

K_U05

InzA_U01
S1A_U04

1

EP3

Zdolność do komunikowania się z
otoczeniem i przekazywaniem
podstawowej wiedzy z zakresy finansów

K_K06

S1A_K06

2

EP8

Student potrafi ocenić poszczególnych
produktów bankowych

K_K07

InzA_K02
S1A_K07

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: finanse dla inżyniera
Forma zajęć: wykład
1. Omówienie podstawowych definicji związanych z finansami

7

2

2. Źródła finansowania

7

3

3. Wartość pieniądza w czasie

7

2

1/2

4. Ocena efektywności inwestycji

7

2

5. Instytucje finansowe

7

2

6. Elementy finansów publicznych

7

2

7. Zaliczenie sprawdzające osiągnięcie zakładanych wyników

7

2

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8

KOLOKWIUM

Forma i warunki
zaliczenia

PROJEKT
EP2
Wykłady kończą się kolokwium (pytania opisowe lub test oraz zadania do rozwiązania).
Dodatkowo studenci w grupach 2-3 osobowych przygotowują projekt związany z oceną
efektywności inwestycji (np. informatycznych)
Ocena z wykładu będzie uwzględniała zarówno ocenę z kolokwium (max 15 pkt.) oraz aktywność
studentów na zajęciach (max 5 pkt.) oraz projekt (max 10 pkt) łącznie max. 30 pkt., powyżej 16
pkt. ocena dst.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z wykładu

Gapenski L., Brigham E. (2000): Zarządzanie Finansami, PWE
Jajuga K. (2007): Elementy nauki o finansach, PWE
Literatura podstawowa

Jajuga K. (2011): Inwestycje Instrumenty Finansowe Ryzyko Finansowe inżynieria Finansowa,
PWN
Kowalik P., Pietrzak A. (2005): Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań, PWN
Podstawka M. (2010): Finanse, instytucje, instrumenty, podmioty, rynki regulacje, PWN

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

12

Studiowanie literatury

6

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2

Inne

1

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

fizyka
(PODSTAWOWE)

4.0WW19AIJ2557_78S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Fizyki Ciała Stałego
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

1

2

Forma zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

15

Forma
zaliczenia
ZO

laboratorium

15

ZO

wykład

15

E

Razem

ECTS

4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. RYHOR FEDARUK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawami fizyki

Wymagania wstępne:

Znajomość z przedmiotem fizyki ze szkoły, a również z podstawami matematyki (algebra, wektory,
elementy analizy matematycznej)
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Lp

1

1

1

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Student wymienia i definiuje podstawowe
prawa fizyki
Student opisuje i tłumaczy zjawiska
fizyczne.

K_W14

X1A_W04

EP2

Student rozwiązuje proste zadania
fizyczne.
Student wyciąga wnioski z obserwowanych
zjawisk
fizycznych.

K_U14

X1A_U01

EP3

Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu
opinii na temat
nie potwierdzonych naukowo zjawisk
natury.
Student nabywa odpowiedzialności za
formułowanie zdań w
dyskusjach naukowych i społecznych.

K_K01

S1A_K01

Semestr

Liczba godzin

KOD

Opis efektu

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: fizyka
Forma zajęć: wykład
1. Fizyka i inne nauki o przyrodzie.

2

1

2. Ruch mechaniczny. Prawa zachowania pędu i energii.

2

3

3. Termodynamika

2

3

4. Elektryczność i magnetyzm.

2

4

1/2

5. Zjawiska optyczne.

2

2

6. Budowa atomu i jadra atomowego. Promieniotwórczość

2

2

1. Zadania na prawa mechaniki ruchu postępowego i obrotowego.

2

4

2. Zadania z termodynamiki

2

3

3. Zadania z elektryczności i magnetyzmu

2

4

4. Zadania na prawa odbijania się i załamania się światła, otrzymanie obrazów interferencyjnych.

2

4

1. Badania ruchu postępowego i obrotowego.

2

5

2. Badanie właściwosci elektrycznych i magnetycznych.

2

5

3. Badanie własciwości optycznych

2

5

Forma zajęć: ćwiczenia

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia, laboratoria
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3

KOLOKWIUM

EP1,EP2

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.
Pozytywna ocena z kolokwium.
Wykonanie cwiczeń laboratoryjnych i sporządzenie sprawozdań.

EP2,EP3

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa z przedmiotu równa jest średniej arytmetycznej ocen z egazaminu, kolokwium i
laboratorium.
B.N. Javorskij (1977): Elementy fizyki, t. I, II, PWN

Literatura podstawowa

D. Halliday,. R. Resnick,. J. Walker. (2003): Podstawy fizyki T. 1-5., PWN
Walker Jearl (2011): Podstawy fizyki, zbiór zadań., PWN

Literatura uzupełniająca

J. Orear (1993): Fizyka,T. I--II., WNT

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

23

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

harmonogramowanie i śledzenia przedsięwzięcia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_6S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem
prof. dr hab. ZDZISŁAW SZYJEWSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

4

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

4

Zrozumienie zasad realizacji projektów w zespołach. Umiejętność podziału zadań w zespole i ułożenie
harmonogramu prac dla zespołu projektowego . Analiza czasu i zasobów. Umiejętność pracy z programem MS
Projekt.
Wskazane jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania realizacja projektów oraz metod realizacji projektów
informatycznych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

zna typowe technologie inżynierskie w
zakresie inżynierii oprogramowania

K_W19

InzA_W05

EP4

wymienia i rozumie podstawowe metody,
techniki i narzędzia stosowane przy
rozwiązywaniu zadań inżynierskich z
zakresu zarządzania produkcją

K_W16

InzA_W02

EP2

potrafi zaprojektować i zrealizować prosty
system informatyczny lub proces jego
budowy zgodnie z zadaną specyfikacją,
używając właściwych metod, technik i
narzędzi

K_U24

InzA_U08

EP5

potrafi samodzielnie projektować,
implementować i testować różne rodzaje
programów i aplikacji z wykorzystaniem
wybranych technologii i języków
programowania

K_U16

X1A_U04

EP3

potrafi współdziałać w zespole pełniąc w
nim różne funkcje, w szczególności w
zespołach wytwarzających
oprogramowanie

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

wiedza

2

1
umiejętności

2

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: harmonogramowanie i śledzenia przedsięwzięcia
Forma zajęć: wykład
1. Procedura prac planistycznych. Planowanie prac projektowych.

6

2

2. Techniki przedstawienia harmonogramów. Metody prezentacji harmonogramu.

6

2

1/2

3. Harmonogramowanie czasowe i zasobowe harmonogramów.

6

4

4. Śledzenie realizacji projektów. Metody śledzenia.

6

2

5. Komputerowe wspomaganie Miejsce harmonogramowania w zarządzaniu projektami.

6

3

6. Metody budowy harmonogramów

6

2

1. Typowa procedura harmonogramowania. Programy wspomagające, MS Projekt

6

8

2. Hierarchiczna struktura prac

6

4

3. Szacowanie i ścieżka krytyczna projektu

6

6

4. Zasoby w projekcie

6

6

5. Śledzenie postępu prac

6

6

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Wykład wspomagany multimedialnie oraz zajęcia ćwiczeniowe z wykorzystaniem komputerowych
narzędzi.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5
Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie testu komputerowego oraz pozytywna ocena za
projekt realizowany w zespole. Ocenie punktowej podlega projekt. Wartość punktów przesyłana
jest kierownikowi projektu, który dzieli punkty, równe ocenom, pomiędzy członków zespołu.
Maksymalna wartość punktowa oceny projektu wynosi (Ilość członków zespołu X 5). Dopuszcza sie
dzielenie punktów z dokładnością do 0,5. Minimalna wartość punktów na zaliczenie przedmiotu 3.
PROJEKT

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testu komputerowego.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest oceną uzyskaną w wyniku obrony projektu przed egzaminatorem.

Literatura podstawowa

Szyjewski Z. (2001): Zarządzanie projektami informatycznymi, Placet

Literatura uzupełniająca

MS Project - dokumentacja techniczna, Microsoft

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

18

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

indywidualny projekt inżynierski
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_37S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria internetu

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

3

5

laboratorium

60

Razem

Forma
zaliczenia
ZO

ECTS
6

60

6

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr inż. JERZY SOŁDEK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Wykonanie indywidualnego projektu rozwiązania zadania inżynierskiego dla wykazania umiejętności
inżynierskich

Wymagania wstępne:

Uzyskanie efektów kształcenia z matematyki i technologii informacyjnej oraz przedmiotów kierunku studiów ZIP
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna podstawowe metody, techniki i
narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu
zadań inż. z zakresu inżynierii produkcji

K_W16

InzA_W02

EP2

Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować
specyfikacje zadania inż. o charakterze
praktycznym z zakresu inżynierii produktu

K_U22

InzA_U06

EP3

Potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy

K_K07

InzA_K02
S1A_K07

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: indywidualny projekt inżynierski
Forma zajęć: laboratorium
1. Rozwiązanie zadania inżynierskiego określonego przez nauczyciela, z zakresu następującej
tematyki: - krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejącego rozwiązania
2. eksperymentu symulacyjnego: zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu, zinterpretowania
wyników, wyciągnięcia wniosków;

5

12

5

12

3. sformułowania i rozwiązania zadania inżynierskiego (wyrobu, usługi, przedsięwzięcia);

5

12

4. zidentyfikowania i sformułowania specyfikacji praktycznego zadania inżynierskiego.

5

12

5. Realizacja projektu będzie wykonywana w etapach, ściśle wg planu opracowanego w pierwszym
5
12
etapie.
Projekt będzie realizował student pod opieką opiekuna; około 50% pracy zostanie wykonane poza
Metody kształcenia
zajęciami na uczelni.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP1,EP2,EP3

1/2

Pozytywny wynik projektu
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równie ocenie z projektu

Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

60

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

8

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

60

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

7

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

150

Liczba punktów ECTS

6

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

indywidualny projekt inżynierski
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_22S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

3

5

laboratorium

60

Razem

Forma
zaliczenia
ZO

ECTS
6

60

6

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr inż. JERZY SOŁDEK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Wykonanie indywidualnego projektu rozwiązania zadania inżynierskiego dla wykazania umiejętności
inżynierskich

Wymagania wstępne:

Uzyskanie efektów kształcenia z matematyki i technologii informacyjnej oraz przedmiotów kierunku studiów ZIP
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna podstawowe metody, techniki i
narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu
zadań inż. z zakresu inżynierii produkcji

K_W16

InzA_W02

EP2

Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować
specyfikacje zadania inż. o charakterze
praktycznym z zakresu inżynierii produktu

K_U22

InzA_U06

EP3

Potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy

K_K07

InzA_K02
S1A_K07

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: indywidualny projekt inżynierski
Forma zajęć: laboratorium
1. Rozwiązanie zadania inżynierskiego określonego przez nauczyciela, z zakresu następującej
tematyki: - krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejącego rozwiązania
2. eksperymentu symulacyjnego: zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu, zinterpretowania
wyników, wyciągnięcia wniosków;

5

12

5

12

3. sformułowania i rozwiązania zadania inżynierskiego (wyrobu, usługi, przedsięwzięcia);

5

12

4. zidentyfikowania i sformułowania specyfikacji praktycznego zadania inżynierskiego.

5

12

5. Realizacja projektu będzie wykonywana w etapach, ściśle wg planu opracowanego w pierwszym
5
12
etapie.
Projekt będzie realizował student pod opieką opiekuna; około 50% pracy zostanie wykonane poza
Metody kształcenia
zajęciami na uczelni.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP1,EP2,EP3

1/2

Pozytywny wynik projektu
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z projektu

Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

60

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

8

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

60

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

7

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

150

Liczba punktów ECTS

6

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

indywidualny projekt inżynierski
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_7S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

3

5

laboratorium

60

Razem

Forma
zaliczenia
ZO

ECTS
6

60

6

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr inż. JERZY SOŁDEK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Wykonanie indywidualnego projektu rozwiązania zadania inżynierskiego dla wykazania umiejętności
inżynierskich

Wymagania wstępne:

Uzyskanie efektów kształcenia z matematyki i technologii informacyjnej oraz przedmiotów kierunku studiów ZIP
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna podstawowe metody, techniki i
narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu
zadań inż. z zakresu inżynierii produkcji

K_W16

InzA_W02

EP2

Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować
specyfikacje zadania inż. o charakterze
praktycznym z zakresu inżynierii produktu

K_U22

InzA_U06

EP3

Potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy

K_K07

InzA_K02
S1A_K07

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: indywidualny projekt inżynierski
Forma zajęć: laboratorium
1. Rozwiązanie zadania inżynierskiego określonego przez nauczyciela, z zakresu następującej
tematyki: - krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejącego rozwiązania
2. eksperymentu symulacyjnego: zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu, zinterpretowania
wyników, wyciągnięcia wniosków;

5

12

5

12

3. sformułowania i rozwiązania zadania inżynierskiego (wyrobu, usługi, przedsięwzięcia);

5

12

4. zidentyfikowania i sformułowania specyfikacji praktycznego zadania inżynierskiego.

5

12

5. Realizacja projektu będzie wykonywana w etapach, ściśle wg planu opracowanego w pierwszym
5
12
etapie.
Projekt będzie realizował student pod opieką opiekuna; około 50% pracy zostanie wykonane poza
Metody kształcenia
zajęciami na uczelni.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP1,EP2,EP3

1/2

Pozytywny wynik projektu
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z projektu

Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

60

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

8

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

60

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

7

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

150

Liczba punktów ECTS

6

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

informacja naukowa
(INNE DO ZALICZENIA)

4.0WW19AIWNEiZ_89S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Biblioteka Ekonomiczna
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

2

3

wykład

2

Razem
mgr TOMASZ ZAJĄCZKOWSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

ECTS
0

2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

Forma
zaliczenia
Z

0

Przekazanie studentom wiedzy o informacji naukowej, podstawach
dokumentowania badań naukowych (opis bibliograficzny, przypisy, zasady tworzenia bibliografii
załącznikowej), przeszukiwania naukowych baz danych.
W zakresie wiedzy: podstawowa wiedza o publikacjach naukowych.
W zakresie umiejętności: umiejętność uczenia się.
W zakresie kompetencji społecznych: dążenie do stałego pogłębiania swoich umiejętności
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

kompetencje społeczne

Lp

1

KOD

Opis efektu

EP1

rozumie etyczny wymiar konieczności
dokumentowania
działalności naukowej (profilaktyka
przeciwplagiatowa),
realizuje zasady edukacji ustawicznej.
TREŚCI PROGRAMOWE

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

K_K01

S1A_K01

Semestr

Liczba godzin

Przedmiot: informacja naukowa
Forma zajęć: wykład
1. Źródła informacji bibliograficznej, zasady tworzenia opisu bibliograficznego, dokumentowanie
publikacji naukowych

3

1

2. Omówienie baz danych i ćwiczenia praktyczne w korzystaniu z baz danych

3

1

Metody kształcenia

wykład + ćwiczenia
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP1

obecność na zajęciach
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
obecność na zajęciach

1/2

Zybert E. (red) (1995): Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie
nowego stulecia, SBP, Warszawa
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Żmigrodzki Z., Babika W., Pietruch-Reize D. (red.) (2006): nformacja naukowa: rozwój,
metody, organizacja = Information science : development, methods, organisation, SBP,
Warszawa
(1984): Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne. Wyd.2. Zamiast PN-73/N-0115, Alfa,
Warszawa

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

2

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

0

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

2

Liczba punktów ECTS

0

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

integracja produktu kompleksowego w Internecie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_18S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

4

7

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
3

30

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. WALDEMAR WOLSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zdobycie wiedzy usługach w Internecie

Wymagania wstępne:

Podstawy systemów operacyjnych, technologii HTML, XML

3

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

umie scharakteryzować usługi i
technologie po stronie serwera WWW

K_W19

InzA_W05

EP4

identyfikuje problemy, które dają się
rozwiązać za pomocą usług internetowych

K_W18

InzA_W04

3

EP5

posiada wiedzę o możliwościach i
ograniczeniach stosowania usług
internetowych w działalności
przedsiębiorstwa

K_W16

InzA_W02

1

EP2

umie tworzyć stronę HTML serwisu

K_U20

InzA_U04
S1A_U02

2

EP6

umie osadzić usługę na serwerze .NET

K_U21

InzA_U05

1

EP3

umie współpracować w zespole
projektującym usługi internetowe

K_K02

S1A_K02

2

EP7

potrafi przekazywać zdobytą wiedzę i
umiejętności członkom zespołu

K_K06

S1A_K06

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2
wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: integracja produktu kompleksowego w Internecie
Forma zajęć: wykład
1. Podstawy technologii XML

7

4

2. Struktura dokumentu WSDL opisu usługi internetowej

7

2

3. Protokół komunikacyjny SOAP pomiędzy aplikacjami poprzez Internet

7

2

4. Struktura dokumentu RDF opisu zasobów sieci

7

2

1/2

5. Tworzenie i wywołanie usługi sieciowej ze strony HTML

7

5

1. Instalacja Platformy programowej IDE dla tworzenia usług internetowych

7

2

2. Tworzenie opisu usługi internetowej dokumentem WSDL

7

2

3. Tworzenie dokumentu SOAP

7

2

4. Implementacja usługi sieciowej w języku .NET VBScript i osadzenie na serwerze .NET

7

4

5. Projekt, testowanie i wywołanie usługi internetowej ze strony HTML

7

5

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

-wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialne
-praca w grupach
-tworzenie aplikacji, programowanie
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7

PROJEKT

Forma i warunki zaliczenia:
studenci oceniani są na podstawie pisemnych projektów (100% oceny), które testują efekty
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Forma i warunki
zaliczenia

Literatura podstawowa

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z wykładu i ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia projektu za:
- wykonanie dokumentacji projektu - dost
- implementacja projektu - db
- osadzenie na serwerze WWW - bdb
w sekwencji narastająco.
Fryźlewicz Zbigniew, Salamon Adam (2011): Podstawy architektury i technologii usług XML
sieci WEB, Helion
Kevin Howard Goldberg (2014): XML. Szybki start, Helion

Literatura uzupełniająca

Spainour S. (2000): Webmaster Podręcznik Administratora, RM

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

9

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

14

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

inżynieria wymagań
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_82S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

1

2

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
4

30

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr inż. JERZY SOŁDEK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studenta z podstawami inżynierii wymagań i nabycie przez studenta umiejętności rozwiązania
przykładowego zadania dla nowo projektowanego wyrobu. Zostaną również określone potrzeby studenta
dotyczące wyboru modułów specjalizacyjnych do realizacji planowanej inżynierskiej pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne:

Efekty kształcenia z przedmiotów: technologie informacyjne i matematyka
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna i rozumie pojęcia związane z inżynierią
wymagań dla nowego
przedsięwzięcia/produktu

K_W15

InzA_W01

EP4

Zna sposoby pozyskiwania wymagań, ich
definiowania i zarządzania nimi w
kontekście nowego produktu

K_W06

S1A_W06

1

EP2

Potrafi wykorzystać wiedze teoretyczną do
definiowania i dokumentowania wymagań
dla nowego przedsięwzięcia, stosując
odpowiednie narzędzia

K_U24

InzA_U08

2

EP5

Potrafi stosować poznane metody i
narzędzia informatyczne do zarządzania
wymaganiami

K_U19

InzA_U03

1

EP3

Potrafi pracować w zespole projektowym

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: inżynieria wymagań
Forma zajęć: wykład
1. Definicje i rola przedmiotu; kompetencje inżynierskie

2

2

2. Podejście systemowe do realizacji zadań z inżynierii produkcji; pojecie systemu

2

2

3. Modelowanie wymagań przy użyciu diagramów języka UML. Przykłady

2

6

4. Problemy metodyczne wykonywanych projektów z inżynierii wymagań

2

2

5. Kolokwium

2

1

1/2

6. Prognozowane tematy prac indywidualnych (dyplomowych)

2

2

1. Opracowanie modelu wymagań dla przykładowego procesu produkcji

2

2

2. Model kompleksowy produkcji dla firmy poligraficznej

2

2

3. Określenie i wybór tematów projektów do wykonania przez studentów

2

2

4. Realizacja projektów w zespołach 2-osobowych

2

8

5. Podsumowanie

2

1

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Zajęcia laboratoryjne polegające na wykonaniu zadań i kompletnego projektu w grupie 2osobowej.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1,EP4

PROJEKT

EP2,EP3,EP4,EP5

Kolokwium stanowi o zaliczeniu wykładu (części teoretycznej przedmiotu).
Zajęcia laboratoryjne są zaliczane na podstawie wykonanego projektu.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu: średnia arytmetyczna z zaliczenia i testu z wykładów.

Literatura podstawowa

Dąbrowski W.,Stasiak A., Wolski M. (2009): Modelowanie systemów informatycznych w jezyku
UML 2.1, WN PWN
Leffingwell D., Widrig D. (2003): Zarządzanie wymaganiami, WNT
Niziński S., Żurek J. (2011): Logistyka ogólna

Literatura uzupełniająca

Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2006): Język UML 2.0 w modelowaniu systemów
informatycznych

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

25

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

4.0WW19AIJ119_95S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zespół Języka Angielskiego
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

---

fakultatywny

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

3

lektorat

60

Forma
zaliczenia
ZO

4

lektorat

30

ZO

3

5

lektorat

30

ZO

2

2
3
Razem

120

ECTS
5

10

Koordynator
przedmiotu / modułu:

mgr MAGDALENA CYPRYJAŃSKA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Doskonalenie sprawności językowych i doprowadzenie studentów do poziomu B2 poprzez poszerzenie i
usystematyzowanie wiedzy z zakresu gramatyki angielskiej i słownictwa

Wymagania wstępne:

wiadomości z zakresu gramatyki, słownictwa i fonetyki na poziomie B1 - według zaleceń Common European
Framework
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

1

2

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Czasy: Present Simple - Present
Continuous (stative and dynamic verbs),
Present Perfect, Past Simple, Past
Continuous, Past Perfect forma used to i
would, Future Continuous i Perfect

K_W17

InzA_W03

EP2

Słownictwo: okoliczniki czasu, miejsca,
częstotliwości i sposobu, phrasal verbs,
neither/both, idiomy, czasowniki o dwóch
znaczeniach

K_W17

InzA_W03

EP3

Zagadnienia gramatyczne: strona bierna,
zdania złożone, stopniowanie
przymiotników, formy bezokolicznikowe,
czasowniki modalne (teraźniejszość i
przeszłość), okresy warunkowe typu 1,2,3
oraz mieszany, indirect questions, question
tags

K_W17

InzA_W03

KOD

Opis efektu

wiedza

3

1/3

EP4

Słuchanie: student rozumie stosunkowo
długie wypowiedzi i wykłady, jeśli dotyczą
one znajomego tematu a także będzie w
stanie zrozumieć wiadomości telewizyjne
lub radiowe oraz większość programów
dotyczących aktualnych tematów

K_U13

S1A_U11

EP5

Czytanie: student rozumie artykuły i inne
teksty opisujące problematykę
współczesną, których autorzy przyjmują
konkretny punkt widzenia, współczesne
teksty literackie pisane prozą

K_U13

S1A_U11

3

EP6

Mówienie: student porozumiewa się dość
swobodnie i spontanicznie nadając
interakcjom z rdzennym użytkownikiem
języka angielskiego charakter naturalny;
uczestniczy czynnie w rozmowach na
tematy codzienne; potrafi przedstawić
swoje poglądy i ich bronić; potrafi jasno i
szczegółowo opisać swoje
zainteresowania.<br>Pisanie: student
potrafi napisać szczegółowy i klarowny
tekst na temat swoich zainteresowań,
sprawozdanie lub esej przedstawiając swój
pogląd na konkretny temat lub wykazując
wady i zalety określonych zjawisk i
rozwiązań; umie napisać list formalny i
nieformalny.<br>

K_U13

S1A_U11

1

EP7

Student zna ograniczenia własnej wiedzy
oraz doskonali swoje umiejętności

K_K06

S1A_K06

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku.

3

52

2. Zajęcia poświęcone na powtórzenie materiału i kolokwia.

3

8

3. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku.

4

24

4. Zajęcia poświęcone na powtórzenie materiału i kolokwia.

4

6

5. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku.

5

24

6. Zajęcia poświęcone na powtórzenie materiału i kolokwia.

5

6

1

2

umiejętności

kompetencje społeczne

Przedmiot: język angielski
Forma zajęć: lektorat

Metody kształcenia

-

Konwersacje
symulacja scenek z życia codziennego
słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
ćwiczenia gramatyczne (pisemne i interaktywne)
pisanie krótkich tekstów (maile, listy, streszczenia)
prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7

Forma i warunki zaliczenia lektoratu:
Przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie
semestru za określone działania i prace studenta: obecność, aktywność, przygotowany projekt
oraz kolokwium, a także egzaminem (4 semestr) - ocena z egzaminu jest jednocześnie oceną z
lektoratu.
Forma i warunki egzaminu:
Pytania z zakresu wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas zajęć - zaliczenie na ocenę
dostateczną wymaga uzyskania 60% możliwych punktów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

2/3

Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy uzyskał sprawności językowe na poziomie B1 poprzez
poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu gramatyki angielskiej i słownictwa, co
sprawdza osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas
uczestnictwa w zajęciach.
Ocena ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora) obliczana jest jako ocena uzyskana z
zaliczenia lub egzaminu (4 semestr).
Literatura podstawowa

wg wyboru lektora :

Literatura uzupełniająca

Materiały własne: ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, opracowania tekstów ekonomicznych;
opracowania materiałów ze stron internetowych, np. www.onestopenglish.com i
www.macmillanenglish.com

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

120

Udział w egzaminie/zaliczeniu

20

Przygotowanie się do zajęć

90

Studiowanie literatury

0

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

15

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

250

Liczba punktów ECTS

10

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

4.0WW19AIJ119_91S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zespół Języków Klasycznych, Neołacińskich i Słowiańskich
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

---

fakultatywny

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

3

lektorat

60

Forma
zaliczenia
ZO

4

lektorat

30

ZO

3

5

lektorat

30

ZO

2

2
3
Razem

120

ECTS
5

10

Koordynator
przedmiotu / modułu:

mgr REGINA PTAK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne:

Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

1

wiedza

2

3

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Zna słownictwo dotyczące: mediów,
podróży, sztuki i historii, gastronomii,
zdrowia, przyrody i środowiska
naturalnego, nauki, pracy i problemów
społecznych

K_W01
K_W02

S1A_W01
S1A_W02

EP2

Zna zagadnienia gramatyczne takie jak:
tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne
złożone i osobowe, przyimki, sposoby
wyrażania hipotezy, celu i przyczyny,
tworzenie przysłówków

K_W01
K_W02

S1A_W01
S1A_W02

EP3

Zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i
oficjalnego, artykułu, sprawozdania oraz
argumentacji "za i przeciw"

K_W01
K_W02

S1A_W01
S1A_W02

KOD

Opis efektu

1/3

EP4

Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na
znany temat. Rozumie artykuły z prasy,
programy telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą
języka standardowego

K_U11
K_U12
K_U13

S1A_U09
S1A_U10
S1A_U11

EP5

Czyta artykuły dotyczące problematyki
współczesnego świata, w których autorzy
zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie.

K_U11
K_U13

S1A_U09
S1A_U11

3

EP6

Porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
francuskojęzycznym na ogólne tematy i
przedstawia swój punt widzenia oraz
argumentuje.

K_U12
K_U13

S1A_U10
S1A_U11

4

EP7

Potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje
własne stanowisko na dany problem.

K_U11

S1A_U09

1

EP8

Ma świadomość, że nauka języka obcego
jest procesem LLL (Life-Long-Learnig)

K_K01

S1A_K01

2

EP9

Uzupełnia i doskonali wiedzę i zdobyte
umiejętności.

K_K06

S1A_K06

Semestr

Liczba godzin

1

2
umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: język francuski
Forma zajęć: lektorat
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku.

3

30

2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2

3

20

3. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia

3

10

4

15

5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2

4

10

6. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia

4

5

5

15

8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2

5

10

9. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia

5

5

4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku.

7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku.

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Konwersacje, Symulacja scenek z życia codzinnego, Słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości,
Oglądanie krótkich filmów (sceny z życia codziennego), Czytanie, analiza, tłumaczenie tekstów,
Ćwiczenia gramatyczne ( pisane i interaktywne), Pisanie krótkich tekstów ( maile, listy),
Prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP8

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7

PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP1,EP2,EP4,EP7,E
P8,EP9

2/3

Obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena za semestr jest średnią ocen z testów, pac pisemnych, oceny aktywności.
Ocenę z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego według
wskazania w planie studiów.

Literatura podstawowa

E. Heu, J.J. Mabilat : Edito B2, Didier
Boulares, Frerot : Grammaire progressive du français, CLE International

Literatura uzupełniająca
Leroy-Miquel : Vocabulaire progressif du français: niveau avancé, CLE International

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

120

Udział w egzaminie/zaliczeniu

4

Przygotowanie się do zajęć

60

Studiowanie literatury

30

Udział w konsultacjach

6

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

20

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

250

Liczba punktów ECTS

10

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

4.0WW19AIJ119_93S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zespół Języka Angielskiego
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

---

fakultatywny

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

3

lektorat

60

Forma
zaliczenia
ZO

4

lektorat

30

ZO

3

5

lektorat

30

ZO

2

2
3
Razem

ECTS
5

120

10

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr PIOTR WAHL

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2.

Wymagania wstępne:

Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1 .
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Rozumie teksty dotyczące studiowanej
dziedziny, a także teksty o charakterze
ogólnoakademickim. Potrafi dostrzec
znaczenie ukryte, wyrażone pośrednio

K_U11

S1A_U09

EP3

Potrafi przygotować różnorodne
opracowania pisemne dot. studiowanego
kierunku, a także przedstawić wyniki
swoich własnych badań naukowych.

K_U11

S1A_U09

3

EP4

Potrafi formułować przejrzyste i
rozbudowane wypowiedzi ustne dotyczące
języka potrzebnego do prawidłowego
funkcjonowania w środowisku
akademickim i w środowisku pracy

K_U11

S1A_U09

1

EP2

Ma świadomość uczenia się przez całe
życie.

K_K01

S1A_K01

Semestr

Liczba godzin

Lp

1

umiejętności

kompetencje społeczne

2

KOD

Opis efektu

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: język hiszpański
Forma zajęć: lektorat
1. Ćwiczenia doskonalące wszystkie kompetencje językowe.

3

40

2. Powtórka materiału i kolokwia.

3

20

3. Ćwiczenia doskonalące wszystkie kompetencje językowe.

4

20

4. Powtórka materiału i kolokwia.

4

10

1/2

5. Ćwiczenia doskonalące wszystkie kompetencje językowe.

5

20

6. Powtórka materiału i kolokwia.

5

10

Metody kształcenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

konwersacje
symulacja scenek z życia codziennego
słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EGZAMIN PISEMNY
EP1,EP2,EP3,EP4
FORMA zaliczenia według planu studiów: egzamin lub zaliczenie na ocenę
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
średnia ważona

Literatura podstawowa

wg wyboru lektora

Literatura uzupełniająca

wg wyboru lektora

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

120

Udział w egzaminie/zaliczeniu

10

Przygotowanie się do zajęć

30

Studiowanie literatury

40

Udział w konsultacjach

20

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

20

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

250

Liczba punktów ECTS

10

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

4.0WW19AIJ119_94S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zespół Języków Klasycznych, Neołacińskich i Słowiańskich
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

---

fakultatywny

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

3

lektorat

60

Forma
zaliczenia
ZO

4

lektorat

30

ZO

3

5

lektorat

30

ZO

2

2
3
Razem

120

ECTS
5

10

Koordynator
przedmiotu / modułu:

mgr REGINA PTAK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne:

Poziom kompetencji językowej na płaszczyźnie 4 sprawności językowych na poziomie B1
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

1

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Zna struktury leksykalno-gramatyczne
pozwalające na poprawne pod względem
fonetycznym, ortograficznym,
morfosyntaktycznym i leksykalnym
wypowiadania się w formie pisemnej i
ustnej w zakresie tematów dnia
codziennego i własnych zainteresowań.

K_W02
K_W04
K_W05

S1A_W02
S1A_W04
S1A_W05

EP2

Dysponuje ogólną wiedzą krajoznawczą,
zna tradycje, zwyczaje, normy zachowań
miedzyludzkich danego obszaru
językowego.

K_W03
K_W04
K_W05

InzA_W03
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05

EP3

Umie wypowiadać się w formie ustnej i
pisemnej z uwzględnieniem opisu ludzi,
miejsc, czynności, relacjonować
wydarzenia

K_U02
K_U08
K_U09

InzA_U02
S1A_U01
S1A_U06
S1A_U07

K_U01
K_U02
K_U06
K_U10

InzA_U01
S1A_U01
S1A_U01
S1A_U04
S1A_U08

KOD

Opis efektu

wiedza

2

1

umiejętności

2

EP4

Umie: inicjować, podtrzymywać i kończyć
rozmowę; prowadzić negocjacje, dyskusję;
napisać notatkę, pocztówkę, list prywatny i
oficjalny. Posiada umiejętność całkowitego,
selektywnego i szczegółowego rozumienia
tekstu czytanego i słyszanego.

1/3

1

EP5

Potrafi kierować swoją nauką języka,
oceniać swoje potrzeby i z zależności od
nich budować cele nauki.

K_K01
K_K06

S1A_K01
S1A_K06

EP6

Umie współpracować z innymi, używa
odpowiednich do sytuacji zwrotów
grzecznościowych, przejawia tolerancję i
zrozumienie dla innych kultur i
narodowości, nie popełnia błędów i
niezręczności w bezpośrednich kontaktach

K_K02
K_K04
K_K06
K_K07

InzA_K02
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K06
S1A_K07

Semestr

Liczba godzin

kompetencje społeczne

2

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: język niemiecki
Forma zajęć: lektorat
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku.

3

30

2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2

3

20

3. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia

3

10

4

15

5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2

4

10

6. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia

4

5

5

15

8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2

5

10

9. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia

5

5

4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku.

7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku.

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Wykorzystanie metody kognitywnej, tłumaczeniowo -gramatycznej oraz aktywizującej w nauczaniu
języka obcego, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu, gry
symulacyjne, praca w grupach, rozwiązywanie zadań, problemów tematycznych
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

Zaliczenie w formie pisemnej: test obejmujący zadania z zakresu sprawności i rozumienia czytania,
słuchania, produkcja języka pisanego
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa ustalona jest na podstawie oceny z egzaminu lub jako średnia ze sprawdzianów i
aktywności studenta na zajęciach,w zależności od formy zaliczenia przedmiotu przewidzianej w
programie studiów
Cornelsen (2010): Studio D A2 B1, Verlag, Berlin

Literatura podstawowa
(2011): Aspekte Langescheidt
Bruckenkurs EM (2007): Sprachtraining Studio D, Hueber Verlag
Literatura uzupełniająca
(2008): Modelltests Goethe Institut

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

120

Udział w egzaminie/zaliczeniu

6

2/3

Przygotowanie się do zajęć

40

Studiowanie literatury

24

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

40

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

250

Liczba punktów ECTS

10

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

4.0WW19AIJ119_92S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zespół Języków Klasycznych, Neołacińskich i Słowiańskich
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

---

fakultatywny

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

3

lektorat

60

Forma
zaliczenia
ZO

4

lektorat

30

ZO

3

5

lektorat

30

ZO

2

2
3
Razem

120

ECTS
5

10

Koordynator
przedmiotu / modułu:

mgr REGINA PTAK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne:

Poziom kompetencji językowej na płaszczyźnie 4 sprawności językowych na poziomie B1
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

1

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Zna struktury leksykalno-gramatyczne
pozwalające na poprawne pod względem
fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym
wypowiadania się w formie pisemnej i
ustnej w zakresie tematów dnia
codziennego i własnych zainteresowań.

K_W02
K_W04
K_W05

S1A_W02
S1A_W04
S1A_W05

EP2

Dysponuje ogólną wiedzą krajoznawczą,
zna tradycje, zwyczaje, normy zachowań
międzyludzkich danego obszaru
językowego.

K_W03
K_W04
K_W05

InzA_W03
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05

EP3

Umie wypowiadać się w formie ustnej i
pisemnej z uwzględnieniem opisu ludzi,
miejsc, czynności, relacjonować
wydarzenia.

K_U02
K_U08
K_U09

InzA_U02
S1A_U01
S1A_U06
S1A_U07

K_U01
K_U02
K_U06
K_U10

InzA_U01
S1A_U01
S1A_U01
S1A_U04
S1A_U08

KOD

Opis efektu

wiedza

2

1

umiejętności

2

EP4

Umie: inicjować, podtrzymywać i kończyć
rozmowę; prowadzić negocjacje, dyskusję;
napisać notatkę, pocztówkę, list prywatny i
oficjalny. Posiada umiejętność całkowitego,
selektywnego i szczegółowego rozumienia
tekstu czytanego i słyszanego.

1/3

1

EP5

Potrafi kierować swoją nauką języka,
oceniać swoje potrzeby i w zależności od
nich budować cele nauki.

K_K01
K_K06

S1A_K01
S1A_K06

EP6

Umie współpracować z innymi, używa
odpowiednich do sytuacji zwrotów
grzecznościowych, przejawia tolerancję i
zrozumienie dla innych kultur i
narodowości, nie popełnia błędów i
niezręczności w bezpośrednich kontaktach.

K_K02
K_K04
K_K06
K_K07

InzA_K02
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K06
S1A_K07

Semestr

Liczba godzin

kompetencje społeczne

2

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: język rosyjski
Forma zajęć: lektorat
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku.

3

30

2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2

3

20

3. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia

3

10

4

15

5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2

4

10

6. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia

4

5

5

15

8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2

5

10

9. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia

5

5

4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku.

7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
) odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w wybranym podręczniku.

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Wykorzystanie metody kognitywnej. tłumaczeniowo - gramatycznej oraz aktywizującej w
nauczaniu języka obcego, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusja, opracowanie
projektu, gry symulacyjne, praca w grupach, rozwiązywanie zadań, problemów tematycznych.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

Zaliczenie w formie pisemnej: test obejmujący zadania z zakresu sprawności rozumienia, czytania
i słuchania, produkcja języka pisanego
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa ustalona jest na podstawie oceny z egzaminu lub jako średnia ze sprawdzianów i
aktywności studenta na zajęciach w zależności od formy zaliczenia przedmiotu przewidzianej w
programie studiów.
A. Pado : start.ru 2, WSiP, Warszawa

Literatura podstawowa
H. Stelmach : Język rosyjski, prościej, jaśniej., Interbook, Szczecin
Literatura uzupełniająca

D. Duchnowska : Russkij jazyk, podgotovitelnyje materialy k ekzamenu TELC oroven B1, B2,
SPNJO Politechniki Krakowskiej, Kraków

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

120

Udział w egzaminie/zaliczeniu

6

Przygotowanie się do zajęć

40

2/3

Studiowanie literatury

24

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

40

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

250

Liczba punktów ECTS

10

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_76S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

3

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
4

30

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. inż. KESRA NERMEND

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania systemów informatycznych do wspomagania prac
inżynierskich

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z informatyką i inżynierią systemów produkcyjnych
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Student ma podstawową wiedzę z zakresu
działania
systemów komputerowych oraz
wykonywania obliczeń
inżynierskich

K_W16

InzA_W02

2

EP2

Student posiada wiedzę na temat
sposobów symulacji
procesów produkcyjnych

K_W16

InzA_W02

1

EP3

Student potrafi samodzielnie dokonać
wyboru narzędzia
wspomagającego prace inżynierskie

K_U23

InzA_U07

2

EP4

Student posiada umiejętność korzystania
ze środowiska
programistycznego Matlab

K_U23

InzA_U07

1

EP5

Student potrafi uzupełniać zdobytą wiedzę
i doskonalić
umiejętności

K_K06

S1A_K06

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1
wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowe zagadnienia dotyczące komputerowego wspomagania prac inżynierskich

3

2

2. Narzędzia komputerowe do wspomagania obliczeń inżynierskich - Matlab

3

6

3. Narzędzia komputerowe do wspomagania obliczeń inżynierskich - Octave, FreeMat, Scilab

3

3

4. Symulacja procesów produkcyjnych - Simulink

3

4

1/2

Forma zajęć: laboratorium
1. Wprowadzenie do środowiska programistycznego Matlab

3

2

2. Obliczenia interaktywne

3

2

3. Tworzenie skryptów i funkcji w Matlabie

3

2

4. Wizualizacja i prezentacja obliczeń inżynierskich

3

2

5. Obliczenia macierzowe

3

2

6. Dodatkowe pakiety programu Matlab

3

2

7. Symulacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzia Simulink

3

3

Metody kształcenia

Wykłady: prezentacje multimedialne, studia przypadków
Laboratoria: praca z oprogramowaniem Matlab
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

Forma i warunki
zaliczenia

EP1,EP2

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
EP3,EP4,EP5
Wykład: ocena wystawiana jest na podstawie kolokwium na koniec semestru
Laboratoria: ocena z laboratoriów jest wystawiana na podstawie liczby punktów uzyskanych za
zadania wykonywane przez studenta w ciągu semestru
0 - 20ndst
21-24dst
25-28dst+
29-32db
33-36db+
37-40bdb
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa średniej arytmetycznej ocen z wykładu i ćwiczeń
Brzózka J., Dorobczyński L. (2008): Matlab - środowisko obliczeń naukowo-technicznych,
Mikom

Literatura podstawowa

Brzózka J., Dorobczyński L. (1998): Programowanie w Matlab, Mikom
Pratap R. (2007): Matlab 7 dla naukowców i inżynierów, PWN
Kamińska A., Pańczyk B. (2002): Ćwiczenia z ... Matlab. Przykłady i zadania, Mikom

Literatura uzupełniająca
Regel W. (2003): Wykresy i obiekty graficzne w programie Matlab, Mikom

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

20

Udział w konsultacjach

15

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

3

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

komunikacja w przedsięwzięciu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_5S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
3

30

3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr KAROLINA MUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studenta z zagadnieniami komunikacji i pracy grupowej w przedsięwzięciach
oraz systemami i narzędziami teleinformatycznymi wspomagającymi tę dziedzinę oraz nabycie przez studenta
umiejętności wyboru odpowiednich narzędzi i efektywnego ich wykorzystywania w pracy i komunikacji grupowej.

Wymagania wstępne:

Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

zna i rozumie pojęcia związane z
komunikacją i pracą grupową w
przedsięwzięciu i ich znaczenie dla
zarządzania przedsięwzięciem

K_W05

S1A_W05

EP2

zna systemy i narzędzia teleinformatyczne
do wspomagania pracy grupowej i
komunikacji w zespole projektowym oraz
sposoby ich oceny oraz efektywnego
wykorzystania

K_W05

S1A_W05

1

EP3

potrafi zdefiniować procesy przepływu
informacji w zespole projektowym i
przepływu pracy w systemach pracy
grupowej

K_U21

InzA_U05

2

EP4

potrafi dokonać wyboru odpowiedniego
systemu/narzędzia do wspomagania pracy
grupowej i komunikacji w projekcie

K_U21

InzA_U05

1

EP5

potrafi pracować i efektywnie
komunikować się w zespole projektowym

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

1

KOD

Opis efektu

wiedza

2

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: komunikacja w przedsięwzięciu
Forma zajęć: wykład
1. Znaczenie komunikacji i pracy grupowej w realizacji projektów

6

2

2. Metody, sposoby i techniki komunikacji i pracy w zespole projektowym

6

2

3. Definiowanie procesów przepływu informacji i pracy

6

2
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4. Narzędzia i systemy teleinformatyczne wspomagające pracę grupową i zarządzanie komunikacją

6

4

5. Sposoby oceny i wyboru odpowiednich narzędzi/systemów do pracy i komunikacji grupowej

6

2

6. Trendy technologiczne w komunikacji i pracy zespołów projektowych

6

3

1. Techniki i narzędzia wspomagające komunikację ustną - realizacja przykładowych zadań

6

2

2. Narzędzia i systemy wspomagające komunikację pisemną - realizacja przykładowych zadań

6

2

3. Definiowanie procesów przepływu pracy i informacji

6

6

4. Wybrane systemy zarządzania komunikacją i dokumentacją - realizacja przykładowych zadań

6

3

5. Wybrane narzędzia/systemy pracy grupowej - realizacja przykładowych zadań

6

2

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

-

opracowanie projektu
praca w grupach
wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
przykładowe zadania
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

Forma i warunki
zaliczenia

EP1,EP2

PROJEKT
EP3,EP4,EP5
Ocena z przedmiotu obliczana jest na podstawie:
* kolokwium - kolokwium weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy z zakresu
pracy grupowej i komunikacji projektowej oraz systemów i narzędzi wspomagających tę dziedzinę
- na ocenę dostateczną student musi umieć omówić zagadnienia z zakresu metod, technik i
narzędzi komunikacji
* projektu - projekt weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności
praktycznych i pracy w grupie - na ocenę dostateczną student musi uzyskać 60% punktów z
projektu.
Projekty dotyczyć będą zdefiniowania procesów przepływu informacji dla zadanego zadania
projektowego.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej zarówno z kolokwium jak i z projektu.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu obliczana jest na podstawie średniej ważonej z dwóch ocen:
* kolokwium (30% oceny)
* projekt (70% oceny)
Kandefer-Winter K., Nadskakuła O. (2016): Komunikacja w zarządzaniu projektami, CeDeWu

Literatura podstawowa
Stefaniuk T. (2014): Komunikacja w zespole wirtualnym, Difin

Literatura uzupełniająca

Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. (2003): Techniki komunikacji w organizacjach
gospodarczych, Difin
Rzepka B. (2012): Efektywna komunikacja w zespole., Samo Sedno Edgard

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

6

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

2/3

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

logistyka w przedsiębiorstwie
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_73S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

3

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem

ECTS
4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. JACEK CYPRYJAŃSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami logistyki, zadaniami logistyki w przedsiębiorstwie oraz
metodami wspomagającymi podejmowanie decyzji logistycznych.

Wymagania wstępne:

podstawy zarządzania, badania operacyjne
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

Ilustruje zadania logistyki w
przedsiębiorstwie

umiejętności

Wykorzystuje podstawową wiedzę
teoretyczną do opisu i analizowania
procesów logistycznych w
przedsiębiorstwie.

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

K_W06

S1A_W06

K_U03

InzA_U04
S1A_U02

1

EP2

2

EP3

Stosuje metody podejmowania decyzji
logistycznych.

K_U18

InzA_U02

EP4

Konstruuje proste aplikacje wspierające
podejmowanie
decyzji logistycznych z zastosowaniem
arkusza Kalkulacyjnego.

K_U23

InzA_U07

Semestr

Liczba godzin

3

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: logistyka w przedsiębiorstwie
Forma zajęć: wykład
1. Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw.

3

2

2. Tradycyjne problemy logistyki.

3

2

3. Logistyka zaopatrzenia.

3

2

4. Logistyka dystrybucji

3

2

5. Zarządzanie zapasami

3

3

6. Magazynowanie, manipulacje materiałami, pakowanie

3

2
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7. Ekonomiczna analiza procesów logistycznych

3

2

1. Zagadnienie i algorytm transportowy

3

4

2. Prognozowanie popytu na produkt

3

4

3. Wyznaczanie optymalnej wielkości zamówienia w warunkach deterministycznych - wzór Wilsona,
dodatkowe ograniczenia, problem upustów cenowych przy zamówieniu większych ilości produktów

3

4

4. Stochastyczne modele zapasów - modele poziomu zamawiania

3

2

5. Stochastyczne modele zapasów - modele cyklu zamawiania

3

2

6. Modele zapasów w warunkach nieciągłości popytu - algorytm Wagnera-Withina

3

2

7. Symulacja systemu gospodarowania zapasami przy pomocy metody Monte Carlo

3

2

8. Studium przypadku: Planowanie obrotów Działu Spedycji Morskiej w C. Hartwig Gdynia S.A.

3

4

9. Studium przypadku: Klasyfikowanie towarów metodą ABC-XYZ w hurtowni drogeryjnej

3

2

10. Planowanie potrzeb materiałowych, Studium przypadku: Philips Lighting Poland

3

2

11. Kolokwium końcowe

3

2

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

prezentacje multimedialne, laboratorium komputerowe
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2

KOLOKWIUM

EP3

PROJEKT
EP4
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie wykonanych projektów, kolokwium polegającego na
rozwiązaniu czterech zadań oraz egzaminu pisemnego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 5
pytań.
Ocenianie projektów:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy projekt, w którym uczestniczył zawiera implementację
prostych metod decyzyjnych.
Student otrzymuje ocenę dobrą, gdy projekt, w którym uczestniczył zawiera implementację
zaawansowanych metod decyzyjnych.
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy projekt, w którym uczestniczył zawiera implementację
zaawansowanych metod decyzyjnych i analizy danych.
Ocenianie kolokwium:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, rozwiązał dwa zadania.
Student otrzymuje ocenę dobrą, gdy rozwiązał trzy zadania.
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, cztery zadania.
Ocenianie egzaminu:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy udzielił poprawnych odpowiedzi na 3 pytania.
Student otrzymuje ocenę dobrą, gdy udzielił poprawnych odpowiedzi na 4 pytania.
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy udzielił poprawnych odpowiedzi na 5 pytań.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu stanowi 30% oceny z projektu, 35% oceny z kolokwium oraz 35% oceny z
egzaminu.
Coyle J. J., Bardi E. J., Longley Jr. C. J. (2010): Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa
Sarjusz-Wolski Z. (2000): Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa
Krawczyk S. (2001): Metody ilościowe w logistyce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Sarjusz-Wolski Z. (2009): Zakupy z Excelem bez tajemnic, Wydawnictwo Studio EMKA,
Warszawa
Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. (2008): Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa
Szymczak M. (red.) (2011): Decyzje logistyczne z Excelem, Difin, Warszawa

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin

2/3

Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

4

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

13

Udział w konsultacjach

8

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

makroekonomia
(PODSTAWOWE)

4.0WW19AIJ2538_90S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Makroekonomii
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

3

Forma zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem
dr PIOTR SZKUDLAREK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

4

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

4

Zaznajomienie studenta z podstawowymi zagadnieniami i modelami współczesnej makroekonomii,
wytłumaczenie kluczowych procesów i relacji zachodzących w gospodarce oraz ich rozwinięcie za pomocą
sformalizowanych metod.
W zakresie wiedzy: student zna ogólne zjawiska ekonomiczne w gospodarce.W zakresie umiejętności:
student posiada zdolność postrzegania przyczynowo-skutkowego oraz umiejętność wykorzystywania
wiedzy matematycznej.W zakresie kompetencji (postaw): student potrafi współpracować w grupie,
posiada nawyk uczenia się i zdobywania bieżących informacji ekonomicznych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Lp

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Posiada ogólną wiedzę o podmiotowej
strukturze gospodarki, powiązaniach
między nimi, a także podstawowych
kategoriach i procesach
makroekonomicznych.

K_W02

S1A_W02

EP2

Potrafi prawidłowo identyfikować,
klasyfikować i objaśniać agregaty
makroekonomiczne.

K_U02

S1A_U01

EP3

Potrafi analizować przyczyny i skutki
prowadzonej polityki makroekonomicznej
(fiskalnej i monetarnej) i poddawać ją
osądowi.

K_U02

S1A_U01

EP4

Potrafi uzupełniać, uszczegóławiać i
doskonalić zdobytą
wiedzę makroekonomiczną i swoje
umiejętności

K_K06

S1A_K06

Semestr

Liczba godzin

KOD

Opis efektu

1

1
umiejętności

2

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: makroekonomia
Forma zajęć: wykład
1. Podstawy funkcjonowania gospodarki - obieg dochodu w gospodarce.

3

2

2. Wzrost gospodarczy i wahania koniunktury.

3

2

3. Rynek pracy i bezrobocie

3

2

1/3

4. Inflacja.

3

1

5. System bankowy i polityka monetarna.

3

2

6. Popyt globalny w gospodarce zamkniętej i otwartej.

3

2

7. Stopa procentowa a popyt globalny. Model IS-LM

3

2

8. Polityka fiskalna i monetarna w modelu IS-LM.

3

2

1. Zagadnienia wstępne w ekonomii

3

2

2. Obieg dochodów w gospodarce - podstawowe powiązania makropodmiotów.

3

4

3. Rachunki narodowe. Wzrost i rozwój gospodarczy.

3

4

4. Rynek pracy. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia.

3

3

5. Inflacja.

3

3

6. Pieniądz, system bankowy i narzędzia polityki monetarnej.

3

4

7. Popyt sektora prywatnego, rola oszczędności i inwestycji w gospodarce.

3

3

8. Popyt sektora publicznego. Polityka fiskalna.

3

4

9. Wymiana międzynarodowa a popyt globalny.

3

3

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

wykłady oparte na teorii, podręcznik akademicki oraz materiały pomocnicze,
prezentacja multimedialna, case study.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

Forma i warunki
zaliczenia

EP1,EP2,EP3,EP4

SPRAWDZIAN
EP1,EP4
Forma i warunki zaliczenia: studenci oceniani są na podstawie dwóch pisemnych kolokwiów (100%
oceny), które testują efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Kolokwia
odbywają się w formie testów jednokrotnego wyboru (ok. 70% punktów) oraz zadań otwartych (ok.
30% punktów) służących sprawdzeniu umiejętności obliczania wielkości makroekonomicznych i ich
interpretacji.
Forma i warunki egzaminu: studenci oceniani są na podstawie egzaminu pisemnego testującego
wiedzę i umiejętności. Egzamin składa się z pytań testowych (80% punktów) i zadań otwartych
(20% punktów) sprawdzających umiejętności obliczania wielkości makroekonomicznych i ich
interpretacji.
Ocenianie: Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy posiada elementarną wiedzę o strukturze
podmiotowej gospodarki, zależnościach występujących w gospodarce oraz polityce
makroekonomicznej.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa średniej oceń uzyskanych z zaliczenia i z egzaminu.

Krugman P., Wells R. (2012): Makroekonomia, PWN
Literatura podstawowa

Mankiw N.G (2008): Makroekonomia, PWE
Miłaszewicz D.(red.), (2011): Podstawy makroekonomii, volumina.pl Daniel Krzanowski

Literatura uzupełniająca

Miłaszewicz D.(red.) (2011): Podstawy makroekonomii. Problemy-zadania, volumina.pl Daniel
Krzanowski
Próchnicki L. (2008): Zrozumieć gospodarkę. Makroekonomia, ZSB

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

4

Przygotowanie się do zajęć

11

2/3

Studiowanie literatury

20

Udział w konsultacjach

4

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

16

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

marketing i analiza rynku
(PODSTAWOWE)

4.0WW19AIJ2435_57S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Marketingu
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

4

Forma zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

15

Forma
zaliczenia
ZO

laboratorium

15

ZO

wykład

15

E

Razem

ECTS

4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. EWA FRĄCKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

dr hab. EWA FRĄCKIEWICZ

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem jest przedstawienie istoty koncepcji marketingu jako sposobu działania przedsiębiorstw na rynku oraz
podstaw analizy rynku

Wymagania wstępne:

"w zakresie wiedzy - student definiuje podstawowe pojęcia ekonomiczne
"w zakresie umiejętności - potrafi analizować zasady mechanizmu rynkowego
"w zakresie kompetencji (postaw) - student potrafi pracować w grupie i podejmować dyskusję we wskazanym
obszarze
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

zna istotę działania firmy zarządzanej
marketingowo

K_W18
K_W18

InzA_W04

EP2

wymienia i opisuje instrumenty
marketingowego oddziaływania

K_W18

InzA_W04

EP3

potrafi zaproponować kształt
instrumentów marketingowych
stosowanych przez firmy - analizuje ich
przykłady w praktyce rynkowej oraz
konstruuje koncepcję działań
marketingowych dla konkretnej firmy

K_U18

InzA_U02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

wiedza

umiejętności

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: marketing i analiza rynku
Forma zajęć: wykład
1. 1 Istota marketingu. Rozwój myśli marketingowej

4

2

2. 2 Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa. System Informacji marketingowej. Podstawy badań
marketingowych

4

2

3. 3Proces wyboru rynku docelowego i kryteria segmentacji

4

2

4. 4 Opracowanie polityki produktu i ceny

4

2

5. 5 Podstawy polityki dystrybucji i promocji

4

2

6. 6 Cel, zakres i przedmiot badań rynku, organizacja badań

4

2

1/3

7. 7 Ilościowe i jakościowe metody gromadzenia informacji

4

3

1. 1 Zapoznanie się ze specyfiką firm zorientowanych marketingowo

4

2

2. 2 Analiza otoczenia rynkowego przedsiębiorstw

4

2

3. 3 Przeprowadzenie procesu wyboru rynku docelowego dla wybranej firmy

4

3

4. 4 Opracowanie koncepcji produktu

4

2

5. 5 Wyznaczenie ceny oraz opracowanie sposobów różnicowania ceny dla wybranej firmy

4

2

6. 6 Wybór sposobu dystrybucji oferty wybranej firmy

4

2

7. 7 Przygotowanie założeń dla kampanii promocyjnej wybranej firmy

4

2

4

2

4

3

4

3

4. Analiza sprzedaży

4

3

5. Badania w zakresie promocji (pre, in between i post testy, ocena skuteczności promocji)

4

2

6. Badanie pozycji rynkowej firmy

4

2

Forma zajęć: ćwiczenia

Forma zajęć: laboratorium
1. Metody segmentacji rynku
2. Badanie zachowań nabywców (badanie potrzeb, preferencji, motywów zakupu, opinii,
satysfakcji)
3. Badania związane z produktem (wpływ cech produktu na decyzje zakupu, cykl życia, analizy
portfelowe)

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia przypadków, praca w grupach, praca indywidualna,
prezentacja projektu przez studentów,
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
EP1,EP2
Studenci oceniani są na podstawie jednego kolokwium obejmującego weryfikację wiedzy i
umiejętności na podstawie zestawu pytań testowych oraz oceny przez prowadzącego ćwiczeń
realizowanych podczas zajęć innych niż wykłady.
Egzamin pisemny w formie testu (z pytaniami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz
pytaniami otwartymi) ma na celu weryfikację wiedzy i umiejętności studentów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Student otrzymuje ocenę dostateczną otrzyma co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia"
Student otrzymuje ocenę dobrą jeśli co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Student
otrzymuje ocenę bardzo dobrą jeśli otrzyma co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia

Literatura podstawowa

"Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., (2001): Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej
firmy, , PWE
red. L. Garbarski (2011): Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE

Literatura uzupełniająca

"Kotler Ph., Keller K.L. (2012): Marketing, REbis

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

4

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

20

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

16

2/3

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

marketing usług
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2435_20S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Marketingu
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

4

7

Forma zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
2

30

2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. EWA FRĄCKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

dr hab. EWA FRĄCKIEWICZ

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem jest zapoznanie studentów z marketingowym podejściem do zarządzania organizacją usługową

Wymagania wstępne:

"w zakresie wiedzy - student posiada wiedzę z zakresu podstaw marketingu
"w zakresie umiejętności - potrafi analizować zasady mechanizmu rynkowego
"w zakresie kompetencji (postaw) - student potrafi pracować w grupie i podejmować dyskusję we wskazanym
obszarze
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna podstawowe pojęcia z dziedziny usług,
pojęcie jakości usługi

K_W18

InzA_W04

Identyfikuje specyficzne uwarunkowania
marketingowe w wybranych firmach
usługowych i dostosowuje do nich
odpowiednie rozwiązania

K_U19

InzA_U03

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

EP2

umiejętności

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: marketing usług
Forma zajęć: wykład
1. Istota usługi, jej cechy i ich konsekwencje dla zarządzania organizacją

7

2

2. Triada marketingu usług

7

2

3. Instrumenty marketingu usług

7

3

4. Model jakości usług

7

2

5. Projektowanie usługi

7

2

6. Usługi jako element zintegrowanego produktu

7

2

7. Przyszłość usług - e-usługi

7

2

7

2

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Cechy usług

1/2

2. Instrumenty marketingu usług - przykłady zastosowań

7

4

3. Analiza luk w procesie świadczenia usługi

7

2

4. Projektowanie usługi

7

2

5. Udział usług w budowie produktu materialnego

7

3

6. Usługi cyfrowe i nie cyfrowe

7

2

Metody kształcenia

Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia przypadków, praca w grupach, praca indywidualna,
prezentacja projektu przez studentów,
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2

KOLOKWIUM
EP2
Studenci oceniani są na podstawie jednego kolokwium obejmującego weryfikację wiedzy i
umiejętności na podstawie zestawu pytań opisowych oraz oceny przez prowadzącego
zadań/ćwiczeń realizowanych podczas zajęć.
Forma i warunki
zaliczenia

Literatura podstawowa

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Student otrzymuje ocenę dostateczną otrzyma co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia
Student otrzymuje ocenę dobrą jeśli otrzyma co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą jeśli otrzyma co najmniej 90% punktów możliwych do
zdobycia
Czubała A. Jonas A., Smoleń T., Wiktor JW. (2012): Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna
Wolters Kluwe
Furtak R. (2003): Marketing partnerski na rynku usług, PWE

Literatura uzupełniająca

Styś A.: (2003): Marketing usług, PWE

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

6

Studiowanie literatury

6

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

6

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

matematyka
(PODSTAWOWE)

4.0WW19AIJ119_51S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Badań Operacyjnych i Zastosowań Matemat. w Ekonomii
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

1

1

Forma zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr MAŁGORZATA GUZOWSKA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

ECTS
5
5

Uzupełnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu matematyki w stopniu umożliwiającym studiowanie nowoczesnej
ekonomii, statystyki i ekonometrii oraz innych dziedzin, których podstawę stanowi rachunek ekonomiczny i
których treścią jest wskazywanie sposobów podejmowania optymalnych decyzji.
w zakresie:
- wiedzy: student zna materiał z matematyki ze szkoły średniej na poziomie podstawowym
- umiejętności: student potrafi rozwiązać samodzielnie zadania z matematyki na poziomie podstawowym
- kompetencji (postaw): ma wpojone nawyki systematycznego kształcenia się i samodzielnego korzystania z
literatury
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Lp

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Student zna podstawy algebry macierzy
oraz potrafi wyjaśnić i opisać procedury
rozwiązywania układu m równań liniowych
z n niewiadomymi.

K_W12
K_W14

X1A_W02
X1A_W04

EP2

Student zna podstawy rachunku
różniczkowego i całkowego funkcji jednej
zmiennej.

K_W12
K_W14

X1A_W02
X1A_W04

EP3

Student rozumie i potrafi wytłumaczyć
opisy prawidłowości zjawisk wykorzystując
język matematyczny, w szczególności
potrafi samodzielnie odtworzyć
podstawowe twierdzenia i prawa.

K_W12
K_W14

X1A_W02
X1A_W04

KOD

Opis efektu

1

2

3

1/3

1

2

K_U15

X1A_U02

EP5

Student posługuje się rachunkiem
wektorowym i macierzowym oraz potrafi
wykorzystać go do rozwiązywania układów
równań liniowych.<br>

K_U15

X1A_U02

EP6

Student potrafi wykorzystać twierdzenia i
metody rachunku różniczkowego i
całkowego funkcji jednej zmiennej( w
szczególności potrafi wykorzystać
twierdzenia i metody rachunku
różniczkowego w zagadnieniach
związanych z optymalizacją,
poszukiwaniem ekstremów lokalnych i
globalnych, szukaniem punktów przegięcia,
przedziałów wypukłości funkcji oraz potrafi
zastosować rachunek całkowy do
rozwiązywania prostych zadań).

K_U15

X1A_U02

Semestr

Liczba godzin

EP4

umiejętności

3

Student posługuje się rachunkiem zdań i
kwantyfikatorów; potrafi poprawnie
używać kwantyfikatorów w języku
potocznym i specjalistycznym języku
ekonomicznym.

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: matematyka
Forma zajęć: wykład
1. Zagadnienia wstępne: rachunek zdań. Iloczyn kartezjański, zbiory liczbowe i ich własności, moc
zbioru, zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne.
2. Własności działań na macierzach, wyznacznik macierzy, rząd macierzy, macierz odwrotna,
równania macierzowe.

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

4

1

2

1

2

1

2

3. Ćwiczenia dotyczące obliczania wyznacznika macierzy (Twierdzenie Laplace`a).

1

2

4. Ćwiczenia dotyczące macierzy odwrotnej oraz rozwiązywania równań macierzowych.

1

2

5. Ćwiczenia dotyczące układu równań liniowych: metody rozwiązywania układów równań
liniowych: układy Cramera, Twierdzenie Kroneckera-Capellego, metoda Gaussa.

1

4

6. Kolokwium

1

2

7. Ćwiczenia dotyczące funkcji elementarnych oraz ich własności: granica i ciągłość funkcji.

1

2

1

2

1

2

1

4

11. Ćwiczenia dotyczące zastosowanie pochodnych funkcji jednej zmiennej w ekonomii.

1

2

12. Ćwiczenia dotyczące Obliczanie podstawowych całek nieoznaczona i oznaczonych.

1

2

13. Kolokwium

1

2

3. Układy równań liniowych oraz metody ich rozwiązywania.
4. Funkcje jednej zmiennej i ich własności. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna. Definicja i
własności granicy oraz ciągłości funkcji.
5. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: Iloraz różnicowy, pochodne jednostronne,
definicja pochodnej funkcji, własności funkcji różniczkowalnej, pochodna funkcji złożonej,
podstawowe wzory na obliczanie pochodnych funkcji, różniczka funkcji, interpretacja pochodnej,
pochodne i różniczki wyższych rzędów.
6. Zastosowanie pochodnych do badania własności funkcji. Warunki konieczne i dostateczne
istnienia ekstremum lokalnego, najmniejsza i największa wartość funkcji, monotoniczność, punkt
przegięcia, przedziały wypukłości funkcji.
7. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - całka nieoznaczona, całka oznaczona oraz jej
interpretacja geometryczna, całka niewłaściwa oraz jej interpretacja. Zastosowania ekonomiczne
rachunku całkowego.
Forma zajęć: ćwiczenia
1. Ćwiczenia dotyczące: iloczynu kartezjańskiego, kombinacji liniowej wektorów, liniowej zależności
oraz niezależności wektorów.
2. Ćwiczenia dotyczące działania na macierzach (dodawanie, odejmowanie, transponowanie,
mnożenie przez skalar, mnożenie macierzy).

8. Ćwiczenia dotyczące obliczanie pierwszej i drugiej pochodnej funkcji jednej zmiennej, oraz
zastosowania różniczki funkcji.
9. Ćwiczenia dotyczące zastosowania pochodnych do badania własności funkcji: ekstrema lokalne,
monotoniczność.
10. Ćwiczenia dotyczące zastosowania pochodnych do badania własności funkcji: punkty
przegięcia, przedziały wypukłości funkcji, tempo wzrostu, malenia funkcji.

Metody kształcenia

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, ćwiczenia; rozwiązywanie zadań problemowych

2/3

Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

EGZAMIN PISEMNY

Forma i warunki
zaliczenia

KOLOKWIUM
EP4,EP5,EP6
Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń: Oceną z ćwiczeń jest średnia ocen z kolokwiów.
Ocena z pisemnych kolokwiów. Zaliczenie ćwiczeń testuje osiągnięcia w zakresie umiejętności kolokwium max. 6 zadań. Zaliczenie: otrzymanie min 60% punktów z obu kolokwiów.
Forma i warunki zaliczenia wykładu: Oceną z wykładu jest ocena z egzaminu.
Oceną z wykładów jest ocena z egzaminu. Egzamin testuje osiągnięcia efektów kształcenia w
zakresie wiedzy (10 pytań) i umiejętności (10 pytań). Obejmuje pytania testowe (łącznie 20
pytań). Zaliczenie egzaminu: otrzymanie po min 50% punktów, zarówno z części zadaniowej jak i
teoretycznej.
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy potrafi rozwiązać zadania o małym stopniu trudności
i złożoności.
Student otrzymuje ocenę dobrą - gdy potrafi rozwiązać zadania o średnim stopniu trudności i
złożoności.
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą - gdy potrafi rozwiązać zadania o dużym stopniu
trudności i złożoności.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu: jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń.
B. Batóg, B. Bieszk-Stolorz, I. Foryś, M. Guzowska, K. Heberlein (2016): Matematyka dla
kierunków ekonomicznych. Teoria, przykłady, zadania, Difin
H. Kryński (1973): Zastosowanie matematyki w ekonomii, PWN

Literatura podstawowa
T. Jurlewicz, Z. Skoczylas (2002): Algebra liniowa 1i 2. Przykłady i zadania, GiS
W.Krysicki, L. Włodarski (1983): Analiza matematyczna w zadaniach, t.1-2, PWN
A. Ostoja-Ostaszewski (1996): Matematyka w ekonomii modele i metody, t 1-2, PWN
Literatura uzupełniająca

J. Piszczała (2000): Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Praca zbiorowa pod redakcja E. Stolarskiej (1979): Algebra liniowa dla ekonometryków, PWN

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

25

Przygotowanie się do zajęć

25

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

15

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

125

Liczba punktów ECTS

5
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

metody analizy systemowej w modelowaniu
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_66S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

4

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem
prof. dr hab. inż. RYSZARD BUDZIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

4

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

4

Przekazanie wiedzy z zakresu wykorzystania analizy systemowej w formułowaniu założeń projektowych w
produkcji i biznesie. Zapoznanie się z praktycznymi przypadkami (case study) procedury analizy systemowej do
uzyskiwania rozwiązań najlepszych. Chodzi o zastosowania wybranych metod modelowania procesów w oparciu
o najnowszy dorobek szkół amerykańskiej (AHP), europejskiej (ELECTREE) i polskiej (TZP).
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu technologii informatycznych i podstawowa wiedza z zakresu
ekonometrii i badań operacyjnych
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Identyfikuje wymagania wobec rozwiązań
informatycznych na podstawie analizy
systemowej procesów decyzyjnych

K_W06
K_W16

InzA_W02
S1A_W06

EP2

Zna metody doboru odpowiedniego
oprogramowania do potrzeb
przedsiębiorstwa

K_W06

S1A_W06

3

EP3

Zna metody organizacja danych,
wydobywanie wiedzy z różnych zasobów
(pomiarowych i eksperckich)

K_W06

S1A_W06

1

EP4

Potrafi analizować i optymalizować
procesy technologiczne i gospodarcze

K_U09

InzA_U02
S1A_U07

2

EP5

Potrafi stosować metody organizacji
danych oraz wydobywanie wiedzy z
różnych zasobów (pomiarowych i
eksperckich)

K_U15

X1A_U02

1

EP6

Potrafi pracować w zespole projektowym grupie tematycznej

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: metody analizy systemowej w modelowaniu
Forma zajęć: wykład
1. Teoria informacji w badaniach naukowych (dane, informacje, wiedza)

4

1

2. Identyfikacja procesów w przedsięwzięciach

4

2

3. Analiza systemowa - podstawowe pojęcia i definicje

4

1

1/3

4. Modelowanie procesów w odwzorowaniu rzeczywistości

4

2

5. Identyfikacje pomiarowe i lingwistyczne ( TZP i MNK w badaniach prawidłowości)

4

1

6. Analiza hierarchiczna preferencji (AHP - funkcje użyteczności w rankingach i optymalizacji)

4

2

7. Rankingi i grupowania lingwistyczne (ELECTRE - relacje przewyższenia)

4

2

8. Modelowanie wielokryterialne (WPL - Wielokryterialne Programowanie Liniowe)

4

2

9. Analiza efektywności uzyskanych rozwiązań modelowych (założeń projektowych)

4

2

1. Prezentacja metod analizy systemowej procesów na podstawie narzędzia DSS2.0

4

2

2. Wielokryterialny dobór metod do rozwiązywania procesów technologicznego (DSS 2.0)

4

4

3. Projektowanie struktur kryterialnych dla potrzeb analizy procesów technologicznych

4

2

4. Wykorzystanie narzędzia eksploracji danych umożliwiającego integrację wiedzy z wielu źródeł
(pulpity menadżerskie)

4

6

5. Analiza i optymalizacja procesów organizacji w wymiarze procesów i produktów

4

6

6. Modele decydentów i beneficjentów w procesach przetargowych organizacji

4

6

7. Prezentacja i obrona zrealizowanych projektów

4

4

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z analizą konkretnych
przypadków.
Zajęcia laboratoryjne polegające na realizacji wykorzystaniu narzędzi CASE do analizy procesów
technologicznych i gospodarczych, wykorzystania metod oceny rozwiązań informatycznych (case
study), projektu składnicy danych (case study) oraz wykorzystanie aplikacji do eksploracji danych
.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PROJEKT

EP4,EP5,EP6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP1,EP2,EP3

Zaliczenie wykładów: pisemnie
Zaliczenie lab.: Wykonanie przez studenta projektu
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu: średnia z zaliczenia wykładów i zaliczenia lab.
Becker. J. Budziński R (2014): Architektura informatycznego systemu wspomagania decyzji , w
druku

Literatura podstawowa

Budziński R (2001): Metodyczne aspekty systemowego przetwarzania danych ekonomicznofinansowych w przedsiębiorstwie, Uniwersytetu Szczecińskiego
Budziński R., Kasprzyk J (2006): Badania operacyjne i systemowe (metody i techniki),
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
Findeisen Wł (1985): Analiza systemowa - podstawy i metodologia, PWN
Adamus W., Gręda A (2005): Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu
wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej

Literatura uzupełniająca

Pawlak Z (1991): Rough sets. Theoretical aspects of reasoning about data, Kluwer Academic
Publishers
Roy B (1990): Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT
Saaty T (2004): The Analytic Hierarchy and Analytic Network Processes for the Measurement
of Intangibles Criteria and for Decision-Making, in: Figueira J., Greco S., Ehrgott M. (edit.),
Multiple Criteria Decision Ana, Kluwer Academic Publishers

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

2/3

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

8

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

metody inżynierii usług
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_25S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr
5

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

30

ZO

laboratorium

15

ZO

Razem

ECTS
4
2

60

6

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr inż. JERZY SOŁDEK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do kreowania i zaprojektowania złożonych systemów usług,
stanowiących dominującą część krajowego produktu brutto

Wymagania wstępne:

Efekty kształcenia z przedmiotów: podstawy inżynierii produkcji, inżynieria wymagań, metody analizy
systemowej w modelowaniu, tworzenie produktu zintegrowanego, sztuczna inteligencja i technologie agenckie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna metody i narzędzia stosowane w
projektowaniu złożonych usług
interaktywnych.

K_W16

InzA_W02

K_U18

InzA_U02

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

EP2

Potrafi sformułować kompleksowe zadanie
inżynierskie i zaplanować ciąg działań od
sformułowania założeń do zamodelowania
kompletnego systemu.

kompetencje społeczne

1

EP3

Potrafi pracować w zespole projektowym.
TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot: metody inżynierii usług
Forma zajęć: wykład
1. Gwałtowny rozwój sektora usług; zapotrzebowanie na nowe typy usług; wyłanianie się
dyscypliny "inżynieria usług" wykorzystującej dotychczasowe osiągnięcia inżynierii produkcji.
2. Koncepcja produktu serwisowego: modele zasobów, procesów, produktów (efektów usług).
Zasady i zakres inżynierii usług.
3. Metodyka projektowania usług. Aspekty: organizacyjne, zasobów ludzkich i wspomagania przez
technologie informatyczne i Internet. Usługi on-line (systemy interaktywne).
4. Jakość usług (projektowana, zapewniana, monitorowana)
5. Przedstawianie usług w reprezentacji przestrzennej; systemy informacji geograficznej;
wizualizacja danych.
6. Trendy rozwojowe. Integracja produktów i usług; integracja systemów usług. Podsumowanie.
Kolokwium.

5

2

5

6

5

9

5

4

5

5

5

4

5

4

Forma zajęć: laboratorium
1. Model łańcucha usług oparty na teorii obsługi masowej.

1/2

2. Zamodelowanie przykładowego systemu usług przy użyciu diagramów języka UML (jako
integrację i interakcje modeli zasobów, procesów i efektów - produktu).

5

6

3. Realizacja trasy podróży (turysty) przy użyciu oprogramowania GIS.

5

5

4. Projekt interaktywnego systemu usług

6

15

Metody kształcenia

Wykłady oparte na prezentacjach multimedialnych i wykorzystywaniem on-line zasobów Internetu.
Praca na stanowiskach komputerowych z pełnym dostępem do zasobów Internetu, pod kierunkiem
nauczyciela.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1

PROJEKT

EP2,EP3

Ocena efektów na podstawie złożonej dokumentacji projektu.
Efekty kształcenia z wykładów weryfikowane są w trakcie ćwiczeń.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu i ocena z wykładu jest równa ocenie za projekt.
Bullinger H. J., Fahnrich K. P., Meiren T. (2003): Service engineering - methodical
development of new service products., International Journal of Production Economics, 85(3).

Literatura podstawowa

Felcenloben D. (2011): Geoinformacja., Wydawnictwo GALL
Sikora M. (2012): Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta., Wydawnictwo
PJWSTK

Literatura uzupełniająca

Buzacott J. A. (2000): Service system structure., International Journal of Production
Economics 68
Mauri A. (2007): Yield managament and perceptions of fairness in the hotel business,
International Review of Economics

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

60

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

4

Studiowanie literatury

20

Udział w konsultacjach

6

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

60

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

150

Liczba punktów ECTS

6

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

metodyka prac badawczych
(PODSTAWOWE)

4.0WW19AIJ2430_86S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

3

5

wykład

15

Razem

Forma
zaliczenia
ZO

ECTS
1

15

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. inż. RYSZARD BUDZIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Uzyskanie podstawowej wiedzy o zasadach prowadzenia badań naukowych oraz pisani na prac licencjackich,
magisterskich. Główne problemy to: umiejętność postawienia problemu badawczego, formułowania celu pracy
oraz stawiania hipotez naukowych. Wynikiem jest samodzielnie opracowany konspekt pracy licencjackiej,
magisterskiej, doktorskiej, który stanowi warunek zaliczenia przedmiotu.

Wymagania wstępne:

Znajomość metod badawczych oraz zakresu środowiska naukowe go, w których porusza się Student.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Lp

1

1

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Zna metody i narzędzia, w tym techniki
pozyskiwania danych, właściwe dla
zarządzania, pozwalające opisywać
struktury i instytucje społeczne oraz
procesy w nich i między nimi zachodzące

K_W06

S1A_W06

EP2

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę
teoretyczną i pozyskiwać dane do
analizowania procesów i zjawisk
społecznych w zakresie zarządzania

K_U03
K_U04

InzA_U03
InzA_U04
S1A_U02
S1A_U03

EP3

Potrafi właściwie analizować przyczyny i
przebieg procesów i zjawisk społecznych
(kulturowych, politycznych, prawnych,
gospodarczych) w zakresie zarządzania

K_U03

InzA_U04
S1A_U02

EP4

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie wynikającą z ewolucji technologii
informatycznych oraz ciągłych zmian w
otoczeniu prawno-ekonomicznym

K_K01

S1A_K01

Semestr

Liczba godzin

KOD

Opis efektu

umiejętności

2

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: metodyka prac badawczych
Forma zajęć: wykład
1. Charakter i zakres p rac naukowych, wymagania dla stopni i tytułów naukowych.

5

2

2. Plan tematu badawczego, postawienie problemu

5

2

3. Definicja celu pracy oraz hipotez naukowych (w tym roboczych

5

3

4. Wybór środowiska i obiektów badań

5

2

1/2

5. Dobór literatury

5

2

6. Wybór metody badawczej

5

2

7. Procedury badawcze i przykładowe prace

5

2

Metody kształcenia

wykład z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, przykładowe autoreferaty, pra ce
licencjackie, magisterskie
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP4

PREZENTACJA
EP2,EP3
Przygotowanego konspektu pracy licencjackiej zatwierdzonego przez Promotora (100%).
Forma i warunki zaliczenia wykładu: osiągnięcie efektów kształcenia z wykładów jest oceniane na
podstawie konspektu pracy licencjackiej.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z konspektu pracy licencjackiej.

Konieczny J. (1983): Inżynieria systemów działania, WNT
Kotarbiński T. (1973): Traktat o dobrej robocie, PWN
Literatura podstawowa

Stachak S (1997): Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza
(2011): Stan prawny: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki oraz o zmianie n
Beynon-Davis P (1999): Inżynieria Systemów Informacyjnych

Literatura uzupełniająca
Koźmiński A. K (1999): Decyzje. Analiza systemowa organizacji

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

2

Studiowanie literatury

2

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

metodyki zarządzania przedsiewzięciami
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIWNEiZ_14S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

2

3

wykład

15

Razem

15

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. ZDZISŁAW SZYJEWSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

Forma
zaliczenia
ZO

ECTS
2
2

Zrozumienie zasad realizacji projektów w zespołach. Umiejętność podziału zadań w zespole i ułożenie
harmonogramu prac dla zespołu projektowego. Wybór odpowiedniego dla danego zagadnienia podejścia
metodycznego dla realizacji projektu.
Wskazane jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania realizacja projektów oraz metod realizacji projektów
informatycznych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

K_W03

InzA_W03
S1A_W03

K_W15

InzA_W01

K_W18

InzA_W04

EP2

Potrafi samodzielnie projektować,
implementować i testować różne rodzaje
programów i aplikacji z wykorzystaniem
wybranych technologii i języków
Programowania

K_U16

X1A_U04

EP6

Potrafi wybrać właściwą metodę i
narzędzia do rozwiązania prostego zadania
inżynierskiego z obszaru zarządzania i
inżynierii produkcji, w oparciu o ocenę ich
przydatności, oraz zastosować je w
praktyce

K_U23

InzA_U07

EP3

Potrafi współdziałać w zespole pełniąc w
nim różne funkcje, w szczególności w
zespołach wytwarzających
oprogramowanie

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

KOD

1

EP1

2

EP4

wiedza

3

1

EP5

umiejętności

2

kompetencje społeczne

1

Opis efektu

Rozumie relacje istniejące między
strukturami i instytucjami społecznymi w
mikro i makro-skali
Identyfikuje fazy cyklu życia obiektów i
systemów w obszarze zarządzania i
inżynierii produkcji
Ma podstawową wiedzę dotyczącą
zarządzania, w tym zarządzania jakością i
produkcją, i prowadzenia działalności
gospodarczej, w szczególności dotyczącą
wytwarzania oprogramowania

TREŚCI PROGRAMOWE

1/2

Przedmiot: metodyki zarządzania przedsiewzięciami
Forma zajęć: wykład
1. Podejścia do realizacji przedsięwzięć informatycznych

3

3

2. Metodyki kaskadowej realizacji przedsięwzięć

3

3

3. Metodyki firmowe - IBM, Oracle itp.

3

3

4. Metodyka PRINCE 2

3

3

5. Metodyki zwinne - SCRUM

3

3

Metody kształcenia

Wykłady i praca w grupach nad case study
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6
Ocena z przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach. Każde zajęcia
pozwalają na zdobywanie punktów kredytowych (2 - 5), które ostatecznie decydują o ocenie
końcowej. 10 pkt kredytowych zaliczenie na 3, każde dodatkowe 3 punkty to 0,5 oceny końcowej.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach. Każde zajęcia
pozwalają na zdobywanie punktów kredytowych (2 - 5), które ostatecznie decydują o ocenie
końcowej. 10 pkt kredytowych zaliczenie na 3, każde dodatkowe 3 punkty to 0,5 oceny końcowej.

Literatura podstawowa

Szyjewski Z. (2004): Metodyki zarządzania projektami, Placet
Duncan W. R. (1996): Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI

Literatura uzupełniająca
Szyjewski Z. (2001): Zarządzanie projektami informatycznymi, Placet

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

metrologia
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2557_65S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Elektrodynamiki i Optyki
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

4

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem
dr TADEUSZ MOLENDA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

3

30

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

3

Wprowadzenie do współczesnej metrologii.
Znajomość technik pomiarowych różnych wielkości fizycznych.
Umiejętność opracowania danych pomiarowych.
Znajomość matematyki i fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, z matematyki dodatkowo znajomość
pochodnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Wyjaśnia zasady i charakteryzuje podstawy
współczesnej metrologii

K_W16

InzA_W02

EP2

Wymienia i opisuje techniki pomiarowye
różnych wielkości fizycznych

K_W16

InzA_W02

1

EP3

Przeprowadza podstawowe pomiary przy
pomocy prostych przyrządów

K_U17

InzA_U01
S1A_U04

2

EP4

Określa niepewności pomiarów
bezpośrednich oraz szacuje niepewności
pomiarów pośrednich

K_U17

InzA_U01
S1A_U04

1

EP5

Rozumie znaczenie metrologii we
współczesnym świecie oraz zna jej
uwarunkowania prawne

K_K01

S1A_K01

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: metrologia
Forma zajęć: wykład
1. Podstawy metrologii. Pojęcie wielkości fizycznej i pomiaru. Układy jednostek miar. Jednostki
podstawowe i pochodne. Wzorce. Pomiary bezpośrednie i pośrednie.
2. Miernictwo. Podstawowe przyrządy pomiarowe wielkości nieelektrycznych i elektrycznych.
Określanie dokładności i rozdzielczości przyrządów. Czujniki i przetworniki pomiarowe. Metody
zwiększania dokładności i redukcji szumów w pomiarach.
3. Błąd i niepewność pomiaru. Międzynarodowa konwencja GUM. Niepewności w pomiarach
bezpośrednich i pośrednich, prawo propagacji niepewności. Niepewność rozszerzona.
4. Tworzenie protokołów pomiarowych. Zasady pisania protokołów i sprawozdań z wykonanych
pomiarów. Przedstawianie wyników pomiarów i niepewności pomiaru. Bilans niepewności.
Graficzna prezentacja wyników - zasady tworzenia wykresów.
5. Rola Urzędów Miar. Hierarchiczność wzorców. Legalizacja przyrządów pomiarowych.
Uwarunkowania prawne metrologii w Polsce.

4

3

4

3

4

4

4

3

4

2

Forma zajęć: laboratorium

1/3

1. Wyznaczanie pola powierzchni metodą bezpośrednią i pośrednią, obliczanie niepewności
pomiaru.
2. Określanie dokładności i rozdzielczości przyrządów. Określanie niepewności typów A i B.
Wyznaczanie gęstości brył regularnych. Obliczanie niepewności z prawa propagacji. Tworzenie
raportu.
3. Raportowanie pomiarów i niepewności pomiaru z danych w doświadczeniu wymagającym
graficznego przedstawienia danych.

4

3

4

4

4

3

4. Określanie niepewności w pomiarach pośrednich - zajecia praktyczne.

4

1

5. Narzędzia informatyczne wspomagające analizę danych pomiarowych.

4

2

6. Przedstawienie i ocena prac, opracowań, podsumowanie, zaliczenie

4

2

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Wykład z wykorzystaniem tablicy i projektora multimedialnego.
Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputerów z oprogramowaniem do analizy danych
oraz prostych przyrządów pomiarowych.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5
Zal. z zajęć laborat. na podstawie oceny z protokołów opracowania danych pomiaru z 2
doświadczeń i aktywności na zajęciach.
Zal. z wykładu na podstawie oceny wiadomości - forma ustna
EGZAMIN PISEMNY

Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa (ocena koordynatora) równa jest średniej ważonej 65% oceny z zajęć lab. i 35%
oceny z wykładu.
A. Zięba (2014): Analiza danych w naukach ścisłych i technice, PWN, Warszawa
H. Szydłowski (2003): Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN, Warszawa
H. Szydłowski (1981): Teoria pomiarów, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa
ISO (1999): Wyrażanie Niepewności Pomiaru. Przewodnik, Główny Urzad Miar, Warszawa
J. Jóźwik, J. Podgórski (2006): Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa
R. Janiczek (2008): Metody oceny niepewności pomiarów, PAN Katowice-Gliwice
A. Zięba : Opracowanie danych pomiarowych, http://www.ftj.agh.edu.pl/zdf/danepom.pdf
A. Zięba : Przyrządy pomiarowe, http://www.ftj.agh.edu.pl/zdf/przyrzady.pdf

Literatura uzupełniająca

Joint Committee for Guides in Metrology (2008): Evaluation of measurement data - Guide to
the expression of uncertainty in measurement,
http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E
NIST : Portal Internetowy: National Institute of Standards and Technology,
http://physics.nist.gov/cuu/index.html
P. Bilski, M. Dobies, A. Kozak, M. Makrocka-Rydzyk (2014): Materiały do ćwiczeń ze wstępu do
pracowni fizycznej. Normy ISO i matematyka w laboratorium, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań
Internetowy system aktów prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

20

Udział w konsultacjach

3

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

20

Inne

0
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

mikroekonomia
(PODSTAWOWE)

4.0WW19AIJ2436_61S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Mikroekonomii
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

4

Forma zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem
dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

3

30

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

3

Celem jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień kursu mikroekonomii, w szczególności zasad
funkcjonowania pojedynczych rynków, zachowań indywidualnych podmiotów gospodarujących, teorii wyboru
ekonomicznego mikropodmiotów: konsumentów i przedsiębiorstw, pod stawowego aparatu pojęciowego
mikroekonomii oraz narzędzi analizy zachowań pod miotów gospodarczych.
Student zna podstawy makroekonomii oraz zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, student orientuje się w
aktualnych wydarzeniach gospodarczych.
Student potrafi rozwiązywać podstawowe zadania z zakresu matematyki oraz posługiwać się (prawidłowo
interpretować) wykresy przedstawiające zależności między głównymi kategoriami, będącymi przedmiotem analiz
ekonomicznych.
Student potrafi analitycznie myśleć, prawidłowo formułować wnioski w oparciu o posiadaną wiedzę na temat
aktualności z życia gospodarczego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Lp

1

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

zna główne zależności zachodzące na
poszczególnych rynkach, zarówno rynkach
dóbr i usług, jak również rynkach
czynników produkcji

K_W03

InzA_W03
S1A_W03

K_U05

InzA_U01
S1A_U04

K_K07

InzA_K02
S1A_K07

Semestr

Liczba godzin

KOD

Opis efektu

umiejętności

1

EP2

umie przewidywać możliwe scenariusze
wynikające z bieżących wydarzeń na
różnych rynkach oraz ocenić sytuację
przedsiębiorstwa w konkretnych
strukturach rynkowych, w zależności od
kształtowania się kosztów, przychodów itp.

kompetencje społeczne

1

EP3

potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy
TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot: mikroekonomia
Forma zajęć: wykład
1. wprowadzenie do mikroekonomii i gospodarki rynkowej, ekonomiczne teorie zachowań ludzkich

4

2

2. mechanizm rynkowy

4

4

3. elastyczność popytu i podaży

4

2

1/3

4. teoria wyboru firmy, produkcyjność w krótkim i długim okresie

4

2

5. teoria kosztów, optimum produkcji, progi rentowności

4

2

6. struktury rynkowe

4

2

7. rynki czynników wytwórczych

4

1

1. Wprowadzenie do mikroekonomii. Ekonomiczne teorie zachowań ludzkich

4

1

2. Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Istota rynku

4

1

3. Popyt, prawo popytu. Paradoksy

4

1

4. Podaż, prawo podaży

4

1

5. Równowaga rynkowa, ingerencja państwa w mechanizm rynkowy

4

1

6. Elastyczność popytu i podaży, polityka cenowa przedsiębiorstwa

4

2

7. Kolokwium sprawdzające wiedzę

4

1

8. Wprowadzenie do teorii firmy, produkcyjność w krótkim i długim okresie

4

1

9. Teoria kosztów

4

1

10. Optimum produkcji

4

2

11. Struktury rynkowe

4

1

12. Rynki czynników wytwórczych. Nierównowaga na rynku pracy

4

1

13. Kolokwium sprawdzające wiedzę

4

1

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

wykład, studium przypadków, zadania graficzne i algebraiczne, dyskusje
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
EGZAMIN PISEMNY

Forma i warunki
zaliczenia

EP1,EP2,EP3

KOLOKWIUM
EP1,EP2,EP3
Zaliczenie składa się z 2 elementów: oceny z pisemnego rozwiązanego studium przypadku (75%)
oraz oceny za aktywność (25%). Niezależne zaliczenie obu części jest warunkiem pozytywnego
końcowego zaliczenia przedmiotu.
Forma pisemna polega na rozwiązaniu studium przypadku. Prezentuje ono teoretyczne elementy
teorii mikroekonomii omawianych na wykładach i ćwiczeniach opisane na przykładzie/przykładach
praktycznych wydarzeń. Do tak zaprezentowanego zadania wskazane są pytania, na które student
powinien prawidłowo odpowiedzieć. Udzielenie właściwych odpowiedzi warunkuje zaliczenie tej
części przedmiotu.
Istotnym elementem zaliczenia przedmiotu jest aktywność studentów. Przejawiać się ona może w
postaci aktywnego uczestnictwa w zajęciach: udział w dyskusji - zabieranie głosu, zadawanie
pytań; również w ramach aktywności studentów brane są pod uwagę uczestnictwa w dodatkowych
zajęciach dla studentów organizowanych przez Katedrę Mikroekonomii (jak np. wykłady otwarte,
spotkania z praktykami i inne), także aktywnego działania w pracach Koła Naukowego AS
działającego przy Katedrze Mikroekonomii.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia oraz oceny z egzaminu.
Egzamin to pisemne rozwiązanie studium przypadku, które łączy teoretyczne elementy teorii
mikroekonomii z praktycznymi wydarzeniami. Do tak zaprezentowanego zadania wskazane są
pytania na które student powinien prawidłowo odpowiedzieć. Udzielenie właściwych odpowiedzi
warunkuje zdanie egzaminu.
Kopycińska D. (2011): Mikroekonomia, volumina.pl

Literatura podstawowa
red Tomasz Bernat (2014): Mikroekonomia - Studia Przypadków vol 2, Printgroup, Szczecin
Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

2/3

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

18

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

modelowanie i symulacja komputerowa procesów
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_74S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Metod Modelowania i Symulacji Procesów Gospodarczych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

3

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem

45

ECTS
4
4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. MAŁGORZATA ŁATUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Wprowadzenie studentów w zagadnienia modelowania i symulacji procesów z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych

Wymagania wstępne:

W zakresie:
- wiedzy: student posiada wiedzę na temat przebiegu i organizacji procesów produkcyjnych;
- umiejętności: student potrafi obsługiwać komputer w środowisku operacyjnym WINDOWS;
- kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

posiada wiedzę dotyczącą modelowania i
symulacji procesów

K_W06
K_W14
K_W16

InzA_W02
S1A_W06
X1A_W04

EP2

zna narzędzia do modelowania i symulacji
procesów

K_W14

X1A_W04

1

EP3

posiada umiejętność tworzenia
komputerowych modeli symulacyjnych w
celu rozwiązywania konkretnych
problemów

K_U03
K_U17
K_U18
K_U23

InzA_U01
InzA_U02
InzA_U04
InzA_U07
S1A_U02
S1A_U04

2

EP4

potrafi korzystać z zaawansowanych
pakietów symulacyjnych do modelowania
procesów

K_U03

InzA_U04
S1A_U02

3

EP5

umie wybrać i zastosować wybrana metodę
symulacji w celu prognozowania przebiegu
konkretnych procesów

K_U03

InzA_U04
S1A_U02

1

EP6

potrafi uczestniczyć w grupowym
tworzeniu modeli symulacyjnych procesów,
przyjmując w grupie różne role

K_K02

S1A_K02

2

EP7

umie uczestniczyć w przygotowywaniu
projektów zawierających elementy, analizy,
diagnozy i prognozy przebiegu procesów

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: modelowanie i symulacja komputerowa procesów

1/3

Forma zajęć: wykład
1. Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu symulacji komputerowej w opisie procesów

3

3

2. Podejście procesowe we współczesnej organizacji

3

2

3. Podstawy zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

3

2

4. Metody modelowania i symulacji procesów biznesowych

3

5

5. Języki i narzędzia modelowania i symulacji komputerowej procesów

3

3

3

8

3

12

3. Realizacja grupowego projektu modelu symulacyjnego procesu

3

8

4. Sprawdzanie stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

3

2

Forma zajęć: laboratorium
1. Nabywanie umiejętności pracy w środowisku wybranych narzędzi do modelowania i symulacji
komputerowej procesów
2. Konstruowanie i rozwiązywanie modeli procesów za pomocą wybranych narzędzi
informatycznych

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
ćwiczenia laboratoryjne: prezentacja multimedialna, case study, rozwiązywanie zadań
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

SPRAWDZIAN

EP1,EP2

PROJEKT

EP6,EP7

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
EP3,EP4,EP5
wykład- ocena ze sprawdzianu w formie testu;
ćw. laboratoryjne.- ocena na podstawie liczby punktów otrzymanych za realizację zadań
praktycznych (max. 15 pkt.) i projektu grupowego
(max.5 pkt.), łącznie max. 20 pkt., (dla 20 pkt. ocena bdb; 18-19: db plus; 16-17: db; 14-15: dst
plus; 12-13: dst; 11 i mniej: ndst)
Warunkiem uzyskania oceny z przedmiotu jest zaliczenie wszystkich form zajęć.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen zaliczeniowych z wykladu i ćwiczeń
laboratoryjnych
Bitkowska A. (2002): Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Wizja
PRESS&IT

Literatura podstawowa

Grajewski P. (2007): Organizacja procesowa, PWE
Świder J., Zdanowicz R. (2013): KOMPUTEROWE MODELOWANIE PROCESÓW WYTWÓRCZYCH,
POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Literatura uzupełniająca

Zdanowicz R. (2007): Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, : POLITECHNIKA
ŚLĄSKA

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

15

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

13

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

2/3

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

nauka o materiałach
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2559_56S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Podstaw Techniki
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

1

1

wykład

15

Razem
prof. dr hab. IRENA KRUK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

ECTS
1

15

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

Forma
zaliczenia
ZO

1

Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze strukturą, własnościami fizyko-chemicznymi podstawowych grup
materiałów naturalnych i inżynierskich oraz czynnikami decydującymi o doborze materiałów do odpowiednich
technicznych aplikacji.
zna podstawy chemii, fizyki, mechaniki technicznej niezbędne do opisu budowy materiałów i ich własności
mechanicznych, cieplnych, elektrycznych, magnetycznych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

student rozróżnia podstawowe grupy
materiałów naturalnych i inżynierskich

K_W16
K_W18

InzA_W02
InzA_W04

EP4

student potrafi opisać ich podstawowe
własności fizyko-chemiczne i zastosowanie
poznanych materiałów w praktyce; wylicza
czynniki decydujące o doborze materiałów

K_W18

InzA_W04

1

EP2

student umie znajdować niezbędne
informacje w literaturze fachowej, bazach
danych w zakresie własności materiałów
inżynierskich

K_U15
K_U22

InzA_U06
X1A_U02

2

EP5

student potrafi dokonać doboru
materiałów do zastosowań technicznych z
uwzględnieniem ich struktury i własności

K_U22

InzA_U06

1

EP3

student ma świadomość ważności
poszczególnych materiałów i ich wpływ na
środowisko naturalne

K_K08

InzA_K01

2

EP6

student zna ograniczenia własnej wiedzy i
rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie.

K_K01

S1A_K01

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

wiedza

2

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: nauka o materiałach
Forma zajęć: wykład
1. Ogólna charakterystyka materiałów. Cząstki elementarne w materiałach, wiązania pierwotne i
wtórne między atomami. Podstawowe grupy materiałów.
2. Materiały naturalne. Materiały inżynierskie: metale, stopy, polimery, szkła, materiały
ceramiczne, materiały kompozytowe. Polimery o znaczeniu użytkowym (polietylen, polipropylen,
kauczuk naturalny, kauczuki syntetyczne, tworzywa sztuczne typu akrylowego, teflon, polistyren,
żywice, bakelit, nylon, delrin). Porównanie struktury, własności i zastosowań.

1

1

1

3

1/3

3. Czynniki wpływające na dobór materiałów inżynierskich (porównanie własności mechanicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych, czynnik ekonomiczny). Ogólna charakterystyka procesów
wytwarzania produktów. Projektowanie produktów, stadia projektowania inżynierskiego. Czynniki
uwzględniane podczas projektowania inżynierskiego produktów. Czynniki funkcjonalne w
projektowaniu inżynierskim. Czynniki decydujące o doborze materiałów inżynierskich i źródła
informacji.
4. Struktura ciał krystalicznych. Stopy metali i fazy. Budowa stopów podwójnych. Reguła dźwigni.
Układ równowagi fazowej żelazo-węgiel. Stałe stopowe i węglowe - klasyfikacja, własności,
znakowanie, struktura. Stopy miedzi, aluminium, magnezu, tytanu. Metale i stopy szlachetne,
stale.
5. Własności materiałów i metody ich badań: gęstość, lepkość, zwilżalność i nasiąkliwość,
odkształcenia sprężyste, moduły sprężystości materiałów, odkształcenia plastyczne pełzanie,
wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość zmęczeniowa,
udarność, twardość, ścieralność, ciepło właściwe, przewodność cieplna, współczynnik
rozszerzalności cieplnej, temperatura mięknienia, temperatura łamliwości, palność, odporność
cieplna.
6. Materiały przewodzące: przewodnictwo elektryczne metali, materiały przewodowe (kable i
przewody, przewody elektromagnetyczne, przewody szynowe, druty nawojowe), materiały
oporowe, materiały stykowe, materiały przewodzące specjalne. Materiały półprzewodzące:
własności półprzewodników zastosowanie półprzewodników (diody półprzewodnikowe, fotodiody,
ogniwa fotoelektryczne, ogniwa słoneczne, tranzystory, diody elektroluminescencyjne, lasery
półprzewodnikowe, fotorezystory, ogniwa termoelektryczne, termistory, warystory, hallotrony).
Budowa i własności dielektryków.
7. Komputerowa nauka o materiałach. Komputerowe wspomaganie doboru materiałów (stali,
jakości projektowania, wytwarzania). Współczesne zastosowania materiałów inżynierskich.
Wykład informacyjny realizowany metodami podającymi i problemowymi
Metody kształcenia
multimedialnych.

1

2

1

2

1

3

1

3

1

1

z użyciem środków
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

KOLOKWIUM
Wykład - zdanie kolokwium pisemnego.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równe ocenie z zaliczenia wykładu.
Celiński Z. (1998): Materiałoznawstwo elektrotechniczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej
Ciszewski A., Radomski T., Szummer A. (1998): Materiałoznawstwo, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej

Literatura podstawowa

Dobrzański A.L. (2006): Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Wyd. NaukowoTechniczne, WNT, Warszawa
Hetmańczyk M. (1999): Podstawy Nauki o Materiałach, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Wojtkun F., Sołncew P. (1999): Materiałoznawstwo t.2, Politechnika Radomska

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

4

Studiowanie literatury

0

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

4

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/3

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

4.0WW19AIJ2491_46S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

1

1

wykład

15

Razem
dr MAREK BIAŁKOWSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

ECTS
2

15

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

Forma
zaliczenia
ZO

2

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony własności dóbr niematerialnych, ze szczególnym
uwzględnieniem instytucji prawa cywilnego, prawa autorskiego i praw pokrewnych z elementami prawa
własności przemysłowej.
Podstawowa wiedza z zakresu podstaw prawa i prawa cywilnego, a także znajomość specyfiki języka prawnego i
prawniczego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

student zna podstawowe definicje oraz
pojęcia prawne

K_W10
K_W18

InzA_W04
S1A_W10

EP4

student zna podstawowe zasady i definicje
prawa autorskiego, praw pokrewnych i
własności przemysłowej,

K_W10
K_W18

InzA_W04
S1A_W10

EP5

student zna i rozumie podstawowe
zagadnienia z zakresu ochrony własności
intelektualnej

K_W10
K_W18

InzA_W04
S1A_W10

1

EP2

student potrafi dokonać klasyfikacji
podmiotów i przedmiotu ochrony prawa
własności intelektualnej (wskazać źródło
prawa).

K_U12

S1A_U10

2

EP6

student potrafi interpretować przepisy i na
tej podstawie rozwiązywać zagadnienia
praktyczne.

K_U12

S1A_U10

1

EP3

poznając intensywny proces licznych zmian
legislacyjnych dostrzega potrzebę
uzupełniania wiedzy prawniczej

K_K01

S1A_K01

2

EP7

student może wyrażać opinie, co do
aksjologicznych wartości zawartych w
normach prawa własności intelektualnej.

K_K01

S1A_K01

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

3

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: ochrona własności intelektualnej
Forma zajęć: wykład
1. Zakres funkcjonowania prawa autorskiego i praw pokrewnych;

1

2

2. Przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych;

1

2

1/2

3. Osobiste i majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne;

1

2

4. Uregulowania szczególne w zakresie ochrony praw do utworów audiowizualnych i programów
komputerowych;

1

3

5. Zakres i środki ochrony praw autorskich i praw pokrewnych;

1

3

6. Wybrane aspekty prawa własności przemysłowej

1

3

Metody kształcenia

Wykład
Egzamin pisemny (test lub pytania otwarte)
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7
Egzamin pisemny zostanie przeprowadzany w formie szerszej wypowiedzi na zadane pytania, albo
też testu wielokrotnego wyboru.
W każdym ze wskazanych przypadków, wynik pozytywny uzależniony będzie od uzyskania przez
studenta punktacji, stanowiącej równowartość co najmniej:
-60 procent właściwych odpowiedzi 3, 0;
-80 procent właściwych odpowiedzi 4, 0;
-95 ; 100 procent właściwych odpowiedzi 5, 0.
EGZAMIN PISEMNY

Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Kolokwium pisemne w formie pytań otwartych lub test
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z egzaminu
Barta J., Czajkowska - Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R. (2005): Prawa autorskie i
prawa pokrewne. Komentarz, Kraków
Literatura podstawowa

Barta J., Markiewicz R. (red.) (2011): Prawo autorskie i prawo pokrewne. Komentarz,
Warszawa
Poźniak - Niedzielska M. (red.) (2007): Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu,
Bydgoszcz-Warszawa-Lublin
Golat R. (2008): Prawa autorskie i prawa pokrewne, Warszawa

Literatura uzupełniająca
Matlak A. (red) (2007): Zagadnienia własności intelektualnej, Warszawa

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

3

Studiowanie literatury

18

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

12

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

operowanie danymi w centrach informacyjnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_16S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Społeczeństwa Informacyjnego
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

4

7

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
3

30

3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr GRZEGORZ WOJARNIK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie wiedzy z zakresu budowy i działania centrów informacyjnych oraz zasad zarządzania danymi w
takich centrach. Opanowanie umiejętności budowy założeń dla wybranych centrów informacyjnych. Wskazanie
korzyści z wykorzystania technologii eksploracji danych na potrzeby centrów informacyjnych. Doskonalenie
umiejętności projektowania systemów informacyjnych oraz interfejsów użytkownika.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw analizy i projektowania systemów informacyjnych. Znajomość podstaw baz danych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

K_W01

S1A_W01

wiedza

1

EP1

Rozumie relacje istniejące między
strukturami i instytucjami społecznymi w
mikro i makro-skali, jako podstawowe
elementy stojące za założeniami do
projektowania centrów danych

umiejętności

1

EP2

Potrafi analizować problemy w obszarze
pozyskiwania danych do centrów danych

K_U03

InzA_U04
S1A_U02

kompetencje społeczne

1

EP3

Umie pozyskać wymagania klienta
związane ze strukturą informacyjną
centrów danych

K_K03

S1A_K03

Semestr

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: operowanie danymi w centrach informacyjnych
Forma zajęć: wykład
1. Definicja i rola centrów informacyjnych

7

2

2. Technologie informatyczne w centrach informacyjnych

7

2

3. Narzędzia Business Intelligence w centrach informacyjnych

7

2

4. Proces integracji danych w centrach informacyjnych

7

2

5. Metody eksploracji danych

7

2

6. Hurtowanie danych i narzędzia ETL w centrach informacyjnych

7

2

7. Problemy wizualizacji danych (user dashboards)

7

2

1/2

8. Kolokwium

7

1

1. Wybór problemu do przypadku case study, który będzie dotyczył budowy serwisu danych w
centrum informacyjnym

7

2

2. Definicja struktury informacyjnej centrum danych

7

2

3. Określenie odbiorców informacji

7

2

4. Źródła pozyskiwania danych oraz wybór narzędzi ich przetwarzania

7

3

5. Koncepcja wizualizacji warstwy prezentacyjnej

7

2

6. Definicja mechanizmów bezpieczeństwa centrum informacyjnego

7

2

7. Definicja usług towarzyszących (aplikacje mobilne, mailing)

7

2

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

"Prezentacja multimedialna (wykłady),
"praca w grupach,case study, polegające na opracowaniu projektu usługi ekspozycji danych dla
centrum informacyjnego z wybranej dziedziny
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM
PROJEKT

EP1,EP2,EP3
Ocena z przedmiotu - projekt końcowy będący projektem przykładowego serwisu stworzonego na
potrzeby wybranego centrum informacyjnego
Na ocenę końcową mają wpływ: ocena z części wykładowej (30 pkt) oraz projekt wykonany w
trzyosobowej grupie z określeniem odpowiedzialności za poszczególne części projektu (70 pkt).
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Student otrzymuje ocenę dostateczną (pow 50 pkt), jeśli zaliczy pozytywnie kolokwium z części
wykładowej oraz stworzy ogólny projekt serwisu dla centrum informacyjnego.
Student otrzymuje ocenę dobrą (pow 75 pkt), gdy dane do centrum informacyjnego będą
pochodziły z więcej niż 5 źródeł
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (pow 90 pkt), gdy w projekcie uwzględni mechanizmy
bezpieczeństwa i zachowania poufności w dostępie do danych.

Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

16

Studiowanie literatury

8

Udział w konsultacjach

3

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

8

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

oprogramowanie wspomagające procesy operowania danymi i ich
przekształcanie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_29S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Metod Modelowania i Symulacji Procesów Gospodarczych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr BARBARA WĄSIKOWSKA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Przedmiot poświęcony jest przedstawieniu podstaw teoretycznych i zastosowań metod i procedur
wspomagających analizę masywów i strumieni danych.

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu systemów baz danych, magazynów danych oraz analizy danych. Podstawy
matematyki wyższej, statystyki i ekonometrii.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

wykazuje się wiedzą na temat poznanych
metod eksploracji danych

K_W14

X1A_W04

EP2

wykazuje się wiedzą na temat poznanych
metod klasyfikacji danych

K_W14

X1A_W04

3

EP3

wykazuje się wiedzą na temat poznanych
metod grupowania danych

K_W14

X1A_W04

1

EP4

rozwiązuje przykładowe problemy przy
użyciu poznanych metod eksploracji
danych

K_U23

InzA_U07

2

EP5

potrafi zastosować odpowiednią metodę
klasyfikacji danych

K_U23

InzA_U07

3

EP6

potrafi dobrać i zastosować odpowiednią
metodę grupowania danych

K_U23

InzA_U07

1

EP7

służy radą przy wyborze odpowiedniej
metody do rozwiązania danego problemu

K_K06

S1A_K06

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: oprogramowanie wspomagające procesy operowania danymi i ich przekształcanie
Forma zajęć: wykład
1. Typy danych.

6

1

2. Podejścia do modelowania danych:, semantyczne, relacyjne, obiekty-relacje, binarne.

6

1

3. Kostka i hiperkostka danych.

6

1

4. Struktury danych: tablice, listy, kolejki, drzewa.

6

1
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5. Fuzje danych.

6

1

6. Wstępne przetwarzanie danych: dyskretyzacja, normalizacja, analiza statystyczna, filtracja.

6

2

7. Modele danych: model wektorowy, model podobieństwa.

6

2

8. Miary odległości danych.

6

1

9. Metody wyszukiwania danych.

6

1

10. Metody selekcji cech.

6

1

11. Metody grupowania danych.

6

1

12. Podstawy kompresji danych.

6

2

1. Przygotowanie danych do eksploracji

6

5

2. Metody wizualizacji danych jednowymiarowych i metody wizualizacji danych wielowymiarowych

6

5

3. Metody wizualizacji danych wielowymiarowych

6

5

4. Metody hierarchicznego grupowania danych.

6

5

5. Selekcja cech metodą wstępującą i zstępującą.

6

5

6. Kompresja danych metodą KLT.

6

5

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

"Wykłady - prezentacja multimedialna'
"Laboratoria - Matlab, Excel.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3

SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6

PROJEKT
EP7
Zaliczenie laboratoriów:
bdb - potrafi dokonać analizy danych poznanymi metodami, zbudować model danego zjawiska
ekonomicznego, wykonał projekt
db - potrafi dokonać analizy danych poznanymi metodami, zbudować model danego
zjawiska ekonomicznego
dst - potrafi dokonać analizy danych poznanymi metodami
Zaliczenie wykładów:
bdb - potrafi wymienić i opisać poznane metody analizy danych, omówić trudności związane z
analizą
danych ekonomicznych, potrafi zastosować poznane metody do analizy danych
db - potrafi wymienić i opisać poznane metody analizy danych, omówić trudności związane z
analizą danych
ekonomicznych
dst - potrafi wymienić i opisać poznane metody analizy danych
Ocena z przedmiotu jest wystawiana na podstawie oceny z wykładów + oceny z projektu
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Cichosz P. (2000): Systemy uczące się, WNT
Drozdem A. (1999): Wprowadzenie do kompresji danych, WNT
Literatura podstawowa

Larose D. T. (2006): Odkrywanie wiedzy z danych; wprowadzenie do eksploracji danych,
Wydawnictwo Naukowe PWN
Skarbek W. (1993): Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, Akademicka Oficyna
Wydawnicza PLJ

Literatura uzupełniająca

Mrozek B., Mrozek Z. (1998): Matlab 5.x, Simulink 2.x, , Wyd. PLJ

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

2/3

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

optymalizacja procesów
(PODSTAWOWE)

4.0WW19AIWNEiZ_50S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Badań Operacyjnych i Zastosowań Matemat. w Ekonomii
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

1

1

laboratorium

30

Razem

Forma
zaliczenia
ZO

ECTS
2

30

2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr KRZYSZTOF DMYTRÓW

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

zapoznanie studentów z wybranymi klasami modeli decyzyjnych, ich zastosowaniem w przemyśle i usługach
oraz z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zagadnień decyzyjnych

Wymagania wstępne:

w zakresie wiedzy - znajomość podstaw algebry liniowej, rachunku prawdopodobieństwa, ogólnoekonomiczna
wiedza w zakresie mikroekonomii;
w zakresie umiejętności -umiejętność rozwiązywania układów równań liniowych,
w zakresie kompetencji (postaw) - ma nawyk systematycznego kształcenia się i samodzielnego korzystania z
literatury
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

zna miejsce nauk o zarządzaniu w systemie
nauk i ich związki z innymi naukami

K_W01

S1A_W01

EP2

klasyfikuje metody i narzędzia, w tym
techniki pozyskiwania danych, właściwe
dla nauk o zarządzaniu, pozwalające
opisywać struktury i instytucje społeczne
oraz procesy w nich i między nimi
zachodzące

K_W06

S1A_W06

EP3

potrafi przeprowadzać analizy ilościowe i
formułować na tej podstawie wnioski
jakościowe dla problemów z obszaru
zarządzania i inżynierii produkcji

K_U15

X1A_U02

2

EP4

potrafi wykorzystywać metody analityczne
i symulacyjne do formułowania i
rozwiązywania zadań z zakresu
zarządzania i inżynierii produkcji

K_U18

InzA_U02

1

EP5

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności

K_K06

S1A_K06

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

1. Przedmiot badań operacyjnych i programowania matematycznego, pojęcie modelu decyzyjnego,
jego części składowych i klasyfikacja modeli

1

2

2. Liniowe modele decyzyjne - budowa i zastosowanie w przemyśle i usługach

1

3

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

wiedza

2

1
umiejętności

kompetencje społeczne

Przedmiot: optymalizacja procesów
Forma zajęć: laboratorium

1/3

3. Nieliniowe modele decyzyjne i ich zastosowanie

1

2

4. Deterministyczne i stochastyczne modele optymalizacji zapasów w przedsiębiorstwie

1

3

5. Modele masowej obsługi i ich zastosowanie w przemyśle i usługach

1

3

6. Zagadnienia sieciowe - przedmiot, konstruowanie zadań, optymalizacja

1

2

7. Konstruowanie i rozwiązywanie liniowych modeli decyzyjnych za pomocą modułu Solver

1

4

8. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z optymalizacji gospodarowania
zapasami

1

3

9. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z teorii masowej obsługi

1

3

10. Rozwiązywanie i interpretacja zadań sieciowych

1

3

11. Weryfikacja wiedzy i umiejętności - zaliczenie przy komputerze

1

2

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne polegające na konstruowaniu modeli decyzyjnych opisujących wybrane
zagadnienia decyzyjne oraz omówienie metod ich rozwiązywania. Rozwiązywanie zbudowanych
modeli decyzyjnych na komputerze i ich interpretacja.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

KOLOKWIUM

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych:
Studenci oceniani są na podstawie zaliczenia przy komputerze, polegającego na rozwiązaniu
trzech zadań.

Forma i warunki
zaliczenia

Ocenianie min 60% punktów:
"Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy potrafi prawidłowo zapisać i rozwiązać zadane
modele decyzyjne
"Student otrzymuje ocenę dobrą - gdy potrafi prawidłowo zinterpretować otrzymane wyniki.
"Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą - gdy potrafi ponadto wyciągnąć wnioski z otrzymanych
wyników.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z ćwiczeń laboratoryjnych.
Hozer J. (red) (1998): Zastosowanie programowania matematycznego w ekonomii,
Wydawnictwo Naukowe US

Literatura podstawowa

Sikora W. (red) (2008): Badania operacyjne, PWE
Trzaskalik T. (red) (2003): Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE
3.Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H. (2006): Teoria gier w ekonomii i naukach
społecznych, PWN
Dominiak C. (2004): Optymalizacja decyzji w arkuszu kalkulacyjnym, PN AE w Katowicach

Literatura uzupełniająca

Kopańska-Bródka D. (red) (2006): Wybrane metody badań operacyjnych w zarządzaniu
(problemy i zadania), PN AE w Katowicach
Kukuła K. (red) (2004): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN
Sawik T. (1998): Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wydawnictwo AGH
Szapiro T. (red) (2000): Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

4

Studiowanie literatury

6

Udział w konsultacjach

4

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

2/3

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

6

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

organizacja i wdrożenie portali korporacyjnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_39S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria internetu

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

4

7

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. WALDEMAR WOLSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zdobycie wiedzy w tworzeniu portali w Internecie z wykorzystanie języków skryptowych i technologii CMS oraz
zastosowanie wiedzy w działaniach praktycznych.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw programowania oraz technologii internetowych
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

1

1

1

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

potrafi wymienić rodzaje struktur i
instytucji społecznych, prawnych,
ekonomicznych, politycznych z
perspektywy nauk o zarządzaniu

K_W01
K_W02
K_W03

InzA_W03
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W03

EP2

potrafi wymienić rodzaje struktur i
instytucji społecznych, prawnych,
ekonomicznych, politycznych z
perspektywy nauk o zarządzaniu

K_U01
K_U02
K_U03

InzA_U04
S1A_U01
S1A_U01
S1A_U02

EP3

potrafi wymienić rodzaje struktur i
instytucji społecznych, prawnych,
ekonomicznych, politycznych z
perspektywy nauk o zarządzaniu

K_K01
K_K02
K_K03

S1A_K01
S1A_K02
S1A_K03

Semestr

Liczba godzin

KOD

Opis efektu

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: organizacja i wdrożenie portali korporacyjnych
Forma zajęć: wykład
1. Portal korporacyjny - pojęcie

7

1

2. Rozwój portali korporacyjnych

7

3

3. Elementy architektury portali korporacyjnych

7

7

4. Wymagania stawiane portalom

7

2

5. Narzędzia służące do budowy portali korporacyjnych

7

2

7

2

Forma zajęć: laboratorium
1. Instalacja platformy programowej do tworzenia portalu

1/2

2. Metodyka tworzenia portalu

7

4

3. Założenia i projekt portalu

7

10

4. Implementacja projektu na platformie programowej

7

12

5. Implementacja projektu na platformie programowej, testowanie

7

2

Metody kształcenia

1. wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialne
2. opracowanie projektu
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PROJEKT
Forma i warunki zaliczenia:
studenci oceniani są na podstawie pisemnych projektów (100% oceny), które
testują efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

EP1,EP2,EP3

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki
zaliczenia

Ocena z wykładu i ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora)
jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia projektu za:
wykonanie dokumentacji projektu - dost
implementacja projektu - db
osadzenie na serwerze WWW - bdb
w sekwencji narastająco.
Buyens J. (2001): Bazy danych w internecie, MIKOM

Literatura podstawowa

Al Zabir O. (2008): ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0, Helion
Frankowski P. (2007): Joomla, Helion

Literatura uzupełniająca

Spainbour S. (2004): Webmaster Podręcznik Administratora , Wydawnictwo RM

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

4

Przygotowanie się do zajęć

1

Studiowanie literatury

20

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

organizacja zespołów projektowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_10S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

5

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
3

30

3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr KAROLINA MUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studenta z zagadnieniami organizacji zespołów projektowych, roli i cech poszczególnych członków,
struktur zespołów, form realizacji projektów i wpływ tych czynników na sposób zarządzania zespołem i
projektem, jak również analiza zagadnienia organizacji i zarządzania zespołem w różnych metodykach i zbiorach
zasad zarządzania projektami.

Wymagania wstępne:

Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

zna i rozumie pojęcia związane z
organizacją zespołów projektowych, roli i
cech członków zespołu, struktur zespołów i
form realizacji projektów i ich wpływ na
sposób zarządzania zespołem i projektem

K_W04

S1A_W04

2

EP2

potrafi omówić zagadnienie organizacji i
zarządzania zespołem w odniesieniu do
różnych metodyk zarządzania projektami

K_W04

S1A_W04

1

EP3

potrafi wykorzystać wybrane techniki do
analizy predyspozycji potencjalnych
członków zespołu projektowego

K_U21

InzA_U05

2

EP4

potrafi wykorzystać wybrane narzędzia i
techniki do wspomagania kierownika
projektu w organizowaniu i zarządzaniu
zespołem projektowym

K_U21

InzA_U05

3

EP5

potrafi wykorzystać wybrane narzędzia do
współpracy w ramach zespołu

K_U21

InzA_U05

1

EP6

potrafi efektywnie pracować i
komunikować się w zespole
projektowym

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1
wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: organizacja zespołów projektowych
Forma zajęć: wykład
1. Pojęcie zespołu projektowego - aspekty, budowa zespołu projektowego, modele zespołów

5

2

2. Dobór członków zespołu w projekcie, ich role, pożądane umiejętności i cechy osobowe

5

2

1/3

3. Komunikacja w zespole i dzielenie się wiedzą

5

2

4. Podejmowanie decyzji w zespole. Style kierowania projektami i zasady oceny zespołu

5

2

5. Sposoby rozwiązywania konfliktów i motywowania zespołu

5

2

6. Zagadnienia organizacji i zarządzania zespołem w metodyce PRINCE 2 i PMBoK

5

2

7. Zagadnienia organizacji i zarządzania zespołem w metodykach zwinnych

5

3

5

4

5

4

5

3

5

4

Forma zajęć: laboratorium
1. Narzędzia Extended DISC do badania zachowań i predyspozycji członków zespołu - badanie
własnych predyspozycji
2. Narzędzia i techniki wspomagające kierownika projektu w organizowaniu zespołu i zarządzaniu
nim - rekrutacja, przydzielanie zadań, monitorowanie realizacji zadań
3. Narzędzia i techniki wspomagające kierownika projektu w zarządzaniu zespołem - motywowanie,
rozwiązywanie konfliktów, ocenianie i raportowanie
4. Narzędzia wspomagające współpracę pomiędzy członkami zespołu projektowego
Metody kształcenia

praca w grupach,
wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
realizacja przykładowych zadań
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

KOLOKWIUM

EP1,EP2

SPRAWDZIAN

EP3,EP4

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
EP5,EP6
Ocena z przedmiotu obliczana jest na podstawie:
* kolokwium - kolokwium weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy dot.
organizacji zespołów projektowych, roli i cech członków zespołu, struktur zespołów i form
realizacji projektów i ich wpływu na sposób zarządzania zespołem i projektem
* sprawdzianu - w ramach sprawdzianu weryfikowane jest osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie umiejętności. W ramach sprawdzianu student musi wykazać się umiejętnością
wykorzystania technik i narzędzi wspomagających pracę zespołu i kierownika projektu.
* weryfikacji poprzez obserwację w trakcie zajęć - w ramach obserwacji weryfikowane są
kompetencje pracy w grupie.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej zarówno z kolokwium, ze
sprawdzianu i weryfikacji przez obserwację.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Literatura podstawowa

Ocena z przedmiotu obliczana jest na podstawie średniej ważonej z trzech ocen:
* kolokwium (40%)
* sprawdzian (40%)
* weryfikacja przez obserwację (20%)
Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Wachowiak P. (2004): Kierowanie zespołem
projektowym, Difin
Newton R. (2010): Skuteczny kierownik projektu, Wolters Kluwer

Literatura uzupełniająca

Puszcz H., Dąbrowski Ł., Zaborek M. (2010): Zespoły projektowe po polsku. Jak firmy
działające na polskim rynku podnoszą swoją efektywność dzięki pracy zespołowej, Helion

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

4

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

6

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

15

Inne

0

2/3

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

podstawy inżynierii produkcji
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_53S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

1

1

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem

ECTS
4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr inż. JERZY SOŁDEK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Wskazanie na efekty końcowe kształcenia (uzyskanie kompetencji inż.) oraz na metodykę i drogę prowadzącą
do tego celu; zostaną rozpatrzone wzorcowe przykłady rozwiązania zadań inżynierskich; zostanie określony
wiodący temat zainteresowań studenta

Wymagania wstępne:

Podstawy obsługi komputera
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Zna i rozumie podstawowe pojęcia
dotyczące: sterowania, systemu,
produkcji, inżynierii produkcji i
modelowania rzeczywistości

K_W16

InzA_W02

1

EP2

Potrafi sformułować zadanie inżynierskie i
określić dla niego specyfikację wymagań

K_U09

InzA_U02
S1A_U07

2

EP3

Potrafi przedstawić zadanie inżynierskie w
postaci diagramów blokowych i/lub
diagramów przypadków użycia

K_U21

InzA_U05

3

EP4

Potrafi dla prostego przykładu wskazać na
sposób postępowania i dobór narzędzi
realizacyjnych

K_U23

InzA_U07

Semestr

Liczba godzin

Lp

wiedza

umiejętności

KOD

Opis efektu

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: podstawy inżynierii produkcji
Forma zajęć: wykład
1. Cel przedmiotu. Podstawowe pojęcia

1

3

2. Zasady podejścia systemowego do realizacji zadań inżynierskich

1

2

3. Opis/modelowanie procesu produkcji przy użyciu schematów blokowych i diagramów
przypadków użycia (języka UML)

1

7

4. Cykl realizacji przedsięwzięcia i jego etapy; plan realizacji

1

2

5. Zaliczenie

1

1

1

4

Forma zajęć: laboratorium
1. Sformułowanie zadania inż.: identyfikacja zadania inżynierskiego i wyspecyfikowanie wymagań

1/2

2. Opis problemu w postaci schematów blokowych

1

6

3. Modelowanie zadań przy użycia diagramów przypadków użycia (języka UML)

1

7

4. Porównanie sposobów realizacji prostych zadań inżynierskich i doboru narzędzi

1

6

5. Wnioski z oceny wykonanych projektów indywidualnych. Odniesienie problemów realizacyjnych
do elementów planu studiów ZIP

1

4

6. Zaliczenie lab

1

3

Metody kształcenia

Wykład: prezentacja multimedialna
Ćwiczenia: na stanowiskach laboratoryjnych
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
SPRAWDZIAN

EP1

PROJEKT

EP2,EP3,EP4

Wykonanie przez studenta projektu dla przykładu określonego na początku zajęć
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu: średnia z egzaminu pisemnego i zaliczenia lab.

Literatura podstawowa

Sołdek J. (red.) (2007): System pozyskiwania i transferu wiedzy na potrzeby innowacji w sieci
współpracy, Kwartalnik PAN Metody Informatyki Stosowanej, nr 1/2007
Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2006): Język UML 2.0 w modelowaniu systemów
informatycznych, Helion 2006
Niziński S., Żurek J. (2011): Logistyka ogólna, WKŁ Warszawa

Literatura uzupełniająca

(2011): Opis efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, Zał.
nr 9 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 2.11.2011

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

12

Udział w konsultacjach

3

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

podstawy programowania
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_55S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

1

1

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem
dr hab. JAKUB SWACHA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

5

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

5

1. Przyswojenie wiedzy z zakresu programowania komputerów na przykładzie języka Python.
2. Opanowanie praktycznej umiejętności programowania w języku Python.
Znajomość podstaw obsługi komputera.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Student potrafi wymienić podstawowe
terminy i konstrukcje charakterystyczne
dla programowania strukturalnego i
obiektowego

K_W06

S1A_W06

2

EP2

Student potrafi wymienić i uporządkować
fazy procesu tworzenia oprogramowania

K_W19

InzA_W05

1

EP3

Student potrafi samodzielnie projektować,
implementować i testować programy w
języku Python

K_U16

X1A_U04

2

EP4

Student potrafi implementować programy
według podanej specyfikacji

K_U24

InzA_U08

1

EP5

Student potrafi współpracować z innymi
programistami w realizacji wspólnego
projektu programistycznego

K_K02

S1A_K02

EP6

Student potrafi ocenić możliwość realizacji
oraz spełnienia wymagań klienta w
zakresie oprogramowania realizowanego w
języku Python

K_K03

S1A_K03

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1
wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

2

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: podstawy programowania
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowa terminologia z zakresu programowania. Metody specyfikacji algorytmów

1

2

2. Języki programowania. Paradygmaty programowania

1

2

3. Budowa programu w Pythonie

1

2

1/3

4. Złożone typy danych

1

2

5. Funkcje i moduły

1

2

6. Klasy i obiekty

1

2

7. Obsługa plików i baz danych

1

2

8. Testowanie i dokumentowanie programów

1

1

1. Podstawy składni języka Python

1

2

2. Proste programy. Użycie instrukcji warunkowej

1

2

3. Użycie pętli. Przetwarzanie danych złożonych typów

1

6

4. Funkcje wbudowane i moduły. Obiekty i metody

1

4

5. Definiowanie własnych funkcji i klas. Użycie funkcji rekurencyjnych w praktyce

1

4

6. Obsługa plików i baz danych

1

4

7. Testowanie programów

1

4

8. Współpraca w zespole programistycznym

1

4

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

-wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
-tworzenie aplikacji, programowanie
-case study
-opracowanie projektu
-praca w grupach
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2

SPRAWDZIAN

EP4

PROJEKT
EP3,EP5,EP6
Forma i warunki zaliczenia:
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z laboratoriów, obejmującego w
50% ocenę z sprawdzianu polegającego na samodzielnym napisaniu wskazanego przez
prowadzącego programu oraz w 50% ocenę za projekt grupowy, polegający na napisaniu we
współpracy z innymi studentami wybranego przez grupę programu.

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki egzaminu:
Studenci oceniani są na podstawie egzaminu pisemnego w formie testu. Studenci mogą uzyskać
dodatkowe punkty za odpowiadanie na pytania zadawane na wykładach i rozwiązywanie
problemów programistycznych.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
-student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy uzyska ponad 50% punktów; dobrą: ponad 70%;
bardzo dobrą: ponad 90%.
Ocena ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora):
Ocena ostateczna jest równa średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z zaliczenia i egzaminu.
Lutz M (2010): Python. Wprowadzenie. Wydanie IV, Helion

Literatura podstawowa

Swacha J (2008): Podstawy programowania komputerów w języku Python, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Beazley DM (2002): Programowanie: Python, Read Me

Literatura uzupełniająca

Miller B,Ranum D (2012): How to Think Like a Computer Scientist. Learning with Python:
Interactive Edition, Runestone Interactive

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

6

2/3

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

23

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

125

Liczba punktów ECTS

5

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

praktyka zawodowa
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ119_67S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Statystyki
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

3

5

praktyka

Z

4

Razem

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr MONIKA ROZKRUT

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Stworzenie warunków do rozwoju kompetencji zawodowych dzięki konfrontacji wiedzy i umiejetności
przyswojonych w czasie zajęć dydaktycznych z praktyką życia gospodarczego

Wymagania wstępne:

brak
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

dostrzega konieczność ciągłego
uzupełniania wiedzy teoretycznej
umiejętnościami praktycznymi

K_K06

S1A_K06

potrafi odnaleźć się na rynku pracy i
poszukiwać zakładu pracy do zdobytych
kwalifikacji

K_K07

InzA_K02
S1A_K07

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

EP2

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Przedmiot: praktyka zawodowa
Forma zajęć: praktyka
1. zapoznanie się z przedmiotem działalności jednostki i jej otoczenia

5

2. zapozananie się ze strukturą organizacyjną jednostki i zakresem działań komórki przyjmującej studenta na
praktykę

5

3. zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi działalność zakładu pracy

5

4. zapoznanie się z wewnętrznymi aktami normatywnymi regulującymi gospodarkę finansowo-księgową zakładu
5
pracy oraz BHP
5. zadania i działania realizowane zgodnie z ramowym i indywidualnym programem praktyk studenckich,
5
stanowiącym załącznik do porozumienia, pod kierunkiem zakładowego opiekuna praktyk
Czynności zawodowe wykonywane pod kierunkiem i na polecenie zakładowego opiekuna praktyk w
Metody kształcenia
wybranym zakładzie pracy
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

EP1,EP2

1/2

Warunkiem zaliczenia jest wskazanie miejsca praktyki zgodnego z kierunkiem studiów i
specjalnością oraz przedstawienie karty odbycia praktyki podpisanej przez zakładowego opiekuna
praktyk wskazanego w porozumieniu.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Praktyka zaliczana jest na podstawie oświadczenia zakładowego opiekuna praktyk bez
wystawiania oceny.

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba punktów ECTS

4

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

prawo gospodarcze
(PODSTAWOWE)

4.0WW19AIJ2440_71S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania Finansami
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

4

7

wykład

15

Razem

Forma
zaliczenia
ZO

ECTS
1

15

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. ROBERT PISZKO

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami prawa gospodarczego. Przedmiot obejmuje nauczanie
podstaw prawa gospodarczego

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne w zakresie:
- wiedzy - student opanował podstawowe informacje o prawie (akty normatywne, wykładnia i stosowanie prawa),
zna podstawowe reguły uczestniczenia w obrocie prawnym;
- umiejętności - student potrafi rozważyć sens językowy i pozajęzykowy tekstu prawnego;
- kompetencji (postaw) - student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest
językowo przygotowany do analizy różnego rodzaju tekstów, w tym tekstów prawnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

opanowanie treści administracyjnych
uregulowań działalności gospodarczej, w
zakresie form prowadzenie działalności
gospodarczej, umów handlowych , prawa
uczciwej konkurencji, prawa
upadłościowego

K_W07
K_W10

InzA_W03
S1A_W07
S1A_W10

EP2

wie co to jest akt normatywny i umie
określić znaczenie prawne aktu
określonego rodzaju dla określenia sytuacji
prawnej

K_U07

InzA_U02
S1A_U05

2

EP3

zdaje sobie sprawę i potrafi określić
różnice w wykładni i stosowaniu prawa z
pozycji prawnika stosunku do pozycji
ekonomisty

K_U07

InzA_U02
S1A_U05

3

EP4

umie korzystać z pomocy prawnej

K_U07

InzA_U02
S1A_U05

1

EP5

Student potrafi uwzględnić wymiar spraw
formalnych w kształtowaniu sytuacji
zawodowej ekonomisty

K_K05

S1A_K05

Semestr

Liczba godzin

Lp

1

1

KOD

Opis efektu

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: prawo gospodarcze
Forma zajęć: wykład
1. 1.Źródła i wykładnia prawa gospodarczego

7

2

1/2

2. 2.Swoboda działalności gospodarczej, przedsiębiorcy. Instytucje prawne wspólne dla
przedsiębiorców

7

3

3. 3.Formy prowadzenia działalności gospodarczej

7

4

4. 4.Obowiązki przedsiębiorców

7

2

5. 5. Umowy w obrocie gospodarczym.

7

4

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda
aktywizująca, metody symulacyjne
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

KOLOKWIUM

Forma i warunki zaliczenia:
Student składa zaliczenie pisemne(kolokwium) sprawdzające wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną jeżeli opanował wiedzę wskazaną w treściach
programowych w stopniu podstawowym (zaliczone na min. 50%).
Koordynator wystawia ocenę na podstawie wyników z zaliczenia , taką jaka z zaliczenia wynika
Olszewski J (2016): Prawo gospodarcze publiczne, CH Beck
Olszewski J. (2012): Prawo gospodarcze.Kompendium, CH.Beck

Literatura podstawowa
Snażyk Z., Szafrański A. (2013): Publiczne prawo gospodarcze, CH Beck
Strzyczkowski K. (2011): Prawo gospodarcze publiczne, CH Beck
Panowicz-Lipska J.. Radwański Z. (2015): Zobowiązania.Część szczegółowa, CH Beck
Literatura uzupełniająca

Radwański Z. (2015): Prawo cywilne.Część ogolna, CH Beck
Radwański Z. (2016): Zobowiązania.Część ogólna, CH Beck

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

3

Studiowanie literatury

2

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

1

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

3

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

proces projektowania produktu informacyjnego
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_17S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
4

30

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr JERZY MARCINKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie umiejętności w zakresie analizy zapotrzebowania klientów (użytkowników) na nowe produkty
Przekazanie wiedzy w zakresie procesu tworzenia nowych produktów i usług informacyjnych.

Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami. Podstawy procesu projektowania
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Znajomość cyklu życia produktów ( usług)
informacyjnych - masowych i
dedykowanych

K_W15

InzA_W01

EP2

Znajomość procesu i technik wytwarzania
produktów informacyjnych różnych
kategorii

K_W15

InzA_W01

1

EP3

Umiejętność kreowania pomysłu nowego
produktu lub usługi

K_U20

InzA_U04
S1A_U02

2

EP4

Umiejętność realizacji projektu produktu
informacyjnego (usługi informacyjnej)

K_U24

InzA_U08

1

EP5

Umiejętność pracy w zespole realizującym
projekt produktu informacyjnego

K_K02

S1A_K02

2

EP6

Umiejętność współpracy z klientami
(użytkownikami) przy definiowaniu cech
nowych usług informacyjnych

K_K03

S1A_K03

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: proces projektowania produktu informacyjnego
Forma zajęć: wykład
1. Cykl życia produktu informacyjnego - masowego i dedykowanego

6

2

2. Faza rozwoju nowego produktu informacyjnego

6

2

3. Metody badania wymagań klientów wobec produktów informacyjnych

6

2

4. Wybrane metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań

6

2

5. Wybrane metody projektowania produktów (usług) informacyjnych

6

3

1/3

6. Zwinne metodyki projektowania produktu informacyjnego (w tym metodyka SCRUM)

6

2

7. Problemy upowszechniania (wdrażania) produktu informacyjnego

6

2

1. Analiza przypadku przykładowej firmy (lub obszaru działalności społeczno-gospodarczej)

6

2

2. Analiza wymagań użytkowników pod kątem identyfikacji produktów informacyjnych

6

2

3. Definicja rozwiązań innowacyjnych dla produktu (usługi) informacyjnego

6

3

4. Budowa modelu rozwiązania dla produktu informacyjnego

6

2

5. Projektowanie szczegółowe produktu informacyjnego

6

4

6. Ocena projektów końcowych produktów informacyjnych

6

2

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

" Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
" Zajęcia laboratoryjne, prowadzone z wykorzystaniem narzędzi CASE wspomagających
projektowanie i wytwarzanie produktu informacyjnego , oraz narzędzi do prototypowania
interfejsu produktu (na przykład VISUAL STUDIO)
" Realizacja projektu dla zdefiniowanego produktu przez grupę projektową
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
SPRAWDZIAN

Forma i warunki
zaliczenia

EP1,EP2

PROJEKT
EP3,EP4,EP5,EP6
Zaliczenie laboratoriów dokonuje się na podstawie oceny z projektu grupowego.
Wykonany projekt umożliwia weryfikację wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie:
- definiowania projektu produktu ,
- badania wymagań użytkowników wobec produktu,
- definiowania modelu produktu informacyjnego,
- wykonania projektu produktu (usługi) informacyjnego
Ocena z zaliczenia stanowi 60% oceny końcowej.
Sprawdzian pisemny obejmuje sprawdzenie wiedzy prezentowanej na wykładzie, z zakresu
procesu projektowania produktów informacyjnych.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Sposób wyliczenia oceny końcowej jest nastepujacy:
1. Ocena z zaliczenia stanowi 60% oceny końcowej.
2. Uzyskana ocena ze sprawdzianu stanowi 40% oceny końcowej.
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga uzyskania pozytywnych ocen z każdej oceny
cząstkowej.
Hollins B., Shinkins S.: (2009): Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE

Literatura podstawowa

Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A.: (2010): Zarzadzanie
innowacjami, PWE
Socha K. (2010): Inżynieria oprogramowania, PWN

Literatura uzupełniająca

Rutkowski I.P (2007): Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

7

Przygotowanie się do zajęć

8

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

8

Inne

0

2/3

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

procesy produkcyjne
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2714_52S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

1

1

Forma zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem

3

30

3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr inż. MARIAN GOŁĘBIOWSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie z zagadnieniami organizacji procesów produkcyjnych w systemie produkcyjnym.

Wymagania wstępne:

ECTS

- w zakresie wiedzy: zna podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie i ogólne zagadnienia mikroekonomii,
- w zakresie umiejętności: potrafi rozwiązywać zadania dotyczące zagadnień mikroekonomicznych,
- w zakresie kompetencji: potrafi pracować w grupie i ma nawyki kształcenia ustawicznego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

ma podstawową wiedzę o zasobach
organizacji i elementach składowych w
zakresie procesów produkcyjnych,
organizowania i produktywności; systemu
produkcyjnego wraz z analizą
uwarunkowań procesów produkcyjnych

K_W15

InzA_W01

2

EP2

zna podstawowe pojęcia i reguły
zarządzania procesami produkcyjnymi

K_W18

InzA_W04

umiejętności

1

EP4

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną
do analizowania i sterowania procesami
produkcyjnymi

K_U03

InzA_U04
S1A_U02

kompetencje społeczne

1

EP3

potrafi współdziałać w grupie i opracować
dokumentację związaną z przepływem
produkcji w jednostce wytwórczej

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

1
wiedza

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: procesy produkcyjne
Forma zajęć: wykład
1. Procesy: produkcyjny i wytwórczy - ich określanie, składowe i typologia, system produkcyjny

1

2

2. Procesy ciągłe i dyskretne

1

1

3. Wybór procesu i technologii wytwarzania

1

2

4. Analiza procesu przepływu produkcji

1

2

5. Projektowanie przepływu produkcji, organizacja i formy przepływu produkcji

1

2

1/3

6. Optymalizacja przebiegu procesów produkcyjnych

1

2

7. Projektowanie systemów produkcyjnych - produkcja seryjna, jednostkowa, technologia grupowa

1

2

8. Ewidencja i kontrolowanie przepływu produkcji

1

1

9. Dokumentacja związana z przepływem produkcji

1

1

1. Proces produkcyjny i jego struktura

1

2

2. System produkcyjny

1

2

3. Ekonomiczna wielkość serii wyrobów

1

2

4. Synchronizacja operacji technologicznych w potokowych liniach produkcyjnych

1

2

5. Rytmiczność produkcji

1

1

6. Cykl produkcyjny

1

3

7. Procesy produkcyjne na przykładach z praktyki gospodarczej

1

2

8. Kolokwium

1

1

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

- wykład z elementami konwersatoryjnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem case study,
- prezentacja multimedialna,
- praca w grupach.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
EGZAMIN PISEMNY

Forma i warunki
zaliczenia

EP1

PROJEKT
EP1,EP2,EP3,EP4
Zaliczenie - test (pytania wielokrotnego wyboru i zadania) i opracowanie projektu, oceniającego
osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności.
Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów, ćwiczeń oraz zalecanej literatury (test z pytaniami
wielokrotnego wyboru i pytaniami otwartymi, zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga
uzyskania 60% możliwych punktów).
Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z
zagadnieniami organizacji procesów produkcyjnych w systemie produkcyjnym, co sprawdza
osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas uczestnictwa
w wykładach i ćwiczeniach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminu oraz
zaliczenia.
Durlik I. (2004): Inżynieria zarządzania. Część I. Strategia i projektowanie systemów
produkcyjnych, Placet

Literatura podstawowa

Feld M. (2007): Podstawy projektowania procesówów technologicznych typowych części
maszyn, WNT
Rogowski A. (2010): Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie ,
Wydawnictwa Fachowe CeDeWu

Literatura uzupełniająca

Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G. (2001): Zarządzanie. Produkcja i usługi.
Wydawnictwo Naukowe, PWN
Nowosielski S. (2001): Zarządzanie produkcją. Ujęcie controllingowe, Wydawnictwo AE im.
Oskara Lanego we Wrocławiu

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

10

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

0

2/3

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

programowanie aplikacji internetowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_35S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria internetu

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

5

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

45

ECTS
4
4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. JAKUB SWACHA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu programowania aplikacji webowych

Wymagania wstępne:

Podstawy programowania
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Student potrafi wymienić cechy
charakterystyczne
programowania w Internecie, w
szczególności
możliwości i zastosowanie programów
działajacych po
stronie serwera i w środowisku
przeglądarki internetowej

K_W14

X1A_W04

EP2

Student potrafi wymienić i
scharakteryzować języki
programowania w Internecie

K_W19

InzA_W05

1

EP3

Student potrafi samodzielnie projektować,
implementować i testować programy w
języku
JavaScript

K_U08

S1A_U06

2

EP4

Student potrafi tworzyć programy służące
do
wspomagania decyzji

K_U09

InzA_U02
S1A_U07

1

EP5

Student potrafi współpracować z innymi
programistami w realizacji wspólnego
internetowego
projektu programistycznego

K_K02

S1A_K02

2

EP6

Student potrafi zdefiniować formalne
wymagania dotyczące projektu
programistycznego

K_K03

S1A_K03

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

2

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: programowanie aplikacji internetowych

1/3

Forma zajęć: wykład
1. Technologia i architektura aplikacji webowych. Rola HTML, XML i CSS w aplikacjach webowych

5

2

2. Podstawy języka JavaScript

5

2

3. Systemy zarządzania treścią (CMS) jako baza aplikacji webowych

5

2

4. Podstawy języka PHP

5

2

5. Technologia AJAX

5

3

6. Trwałe przechowywanie danych w aplikacjach webowych. Testowanie aplikacji webowych

5

4

1. Dynamiczne strony HTML

5

3

2. Konfiguracja systemu zarządzania treścią

5

4

3. Prosta aplikacja po stronie serwera

5

4

4. Komunikacja klient - serwer

5

4

5. Obsługa baz danych po stronie serwera

5

4

6. Przechowywanie danych po stronie klienta

5

4

7. Testowanie aplikacji webowych

5

4

8. Bezpieczeństwo aplikacji webowych

5

3

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

-wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
-tworzenie aplikacji, programowanie
-case study
-opracowanie projektu
-praca w grupach
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

KOLOKWIUM

EP1,EP2

SPRAWDZIAN

EP3

PROJEKT

Forma i warunki
zaliczenia

EP4,EP5,EP6
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie wykładu w formie testu wyboru, który sprawdza osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie wiedzy.
Zaliczenie laboratoriów poprzez ocenę projektu własnego tworzonego w formie pracy grupowej,
który weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz kompetencji
społecznych; ponadto postępy kształcenia kształcenia w zakresie umiejętności oceniane są na
bieżąco poprzez sprawdziany na zajęciach laboratoryjnych
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie średniej ocen uzyskanych z zaliczenia wykładów i
laboratoriów.
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy wykaże się dostateczną wiedzą zagadnień
teoretycznych (ponad 50% poprawnych odpowiedzi w teście), średnia ocen z jego sprawdzianów
wynosi przynajmniej 3.0 oraz potrafi dostatecznie dobrze zrealizować projekt grupowy.
Ullman L (2013): Nowoczesny język JavaScript, Helion

Literatura podstawowa

Welling L, Thomson L (2005): PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum
profesjonalisty, Helion
Kessin Z (2012): HTML5. Programowanie aplikacji, Helion

Literatura uzupełniająca
Shiftlett Ch (2006): PHP. Bezpieczne programowanie, Helion

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

4

2/3

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

programowanie obiektowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_31S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria internetu

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

3

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
2

45

2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. JAKUB SWACHA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu programowania obiektowego, opanowanie
praktycznej umiejętności programowania w języku C#

Wymagania wstępne:

Podstawy programowania
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Student potrafi wymienić cechy
charakterystyczne dla programowania
obiektowego

K_W06

S1A_W06

EP2

Student potrafi samodzielnie projektować,
implementować i testować programy w
języku C#

K_U16

X1A_U04

2

EP3

Student potrafi implementować programy
według podanej specyfikacji

K_U24

InzA_U08

1

EP4

Student potrafi współpracować z innymi
programistami w realizacji wspólnego
projektu programistycznego

K_K02

S1A_K02

EP5

Student potrafi ocenić możliwość realizacji
oraz spełnienia wymagań klienta w
zakresie oprogramowania realizowanego w
języku C#

K_K03

S1A_K03

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

1
umiejętności

kompetencje społeczne

2

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: programowanie obiektowe
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowa terminologia z zakresu programowania obiektowego. Metody specyfikacji klas

3

1

2. Budowa programu w C#. Klasy i ich elementy

3

1

3. Tworzenie, usuwanie i inicjowanie obiektów

3

1

4. Pola, właściwości i metody. Składowe statyczne

3

1

5. Dziedziczenie. Przesłanianie a przeciążanie. Klasy abstrakcyjne. Interfejsy

3

1

1/3

6. Przeciążanie parametryczne. Metody specjalne. Przeciążanie operatorów. Delegaty i zdarzenia

3

1

7. Złożone struktury danych

3

2

8. Strumienie wejścia/wyjścia. Strumienie tekstowe. Strumienie szyfrowane. Strumienie
kompresowane. Operacje na plikach i katalogach

3

2

9. Wzorce projektowe

3

5

1. Platforma programowania w języku C#

3

2

2. Instrukcje warunkowe i pętle w C#

3

2

3. Definiowanie metod

3

2

4. Definiowanie klas i dziedziczenie

3

4

5. Przetwarzanie danych złożonych typów

3

4

6. Obsługa strumieni

3

4

7. Stosowanie wzorców projektowych

3

4

8. Testowanie programów

3

4

9. Współpraca w zespole programistycznym

3

4

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

-wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
-tworzenie aplikacji, programowanie
-case study
-opracowanie projektu
-praca w grupach
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EGZAMIN PISEMNY

EP1

SPRAWDZIAN

EP3

PROJEKT
EP2,EP4,EP5
Forma i warunki zaliczenia:
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z laboratoriów, obejmującego w
50% ocenę z sprawdzianu polegającego na samodzielnym napisaniu wskazanego przez
prowadzącego programu oraz w 50% ocenę za projekt grupowy, polegający na napisaniu we
współpracy z innymi studentami wybranego przez grupę programu.

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki egzaminu:
Studenci oceniani są na podstawie egzaminu pisemnego w formie testu. Studenci mogą uzyskać
dodatkowe punkty za odpowiadanie na pytania zadawane na wykładach i rozwiązywanie
problemów programistycznych.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
-student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy uzyska ponad 50% punktów; dobrą: ponad 70%;
bardzo dobrą: ponad 90%.
Ocena ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora):
Ocena ostateczna jest równa średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z zaliczenia i egzaminu.
Greene J, Stellman A (2014): C#. Rusz głową! Wydanie III, Helion

Literatura podstawowa

Liberty J (2005): C#. Programowanie, Helion
Perry SC (2006): C# i .NET, Helion

Literatura uzupełniająca

McLaughlin B, Pollice G, West D (2010): Analiza i projektowanie obiektowe, Helion

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

2/3

Przygotowanie się do zajęć

1

Studiowanie literatury

1

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

1

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

programowanie obiektowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_26S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

3

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
2

45

2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. JAKUB SWACHA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu programowania obiektowego, opanowanie
praktycznej umiejętności programowania w języku C#

Wymagania wstępne:

Podstawy programowania
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Student potrafi wymienić cechy
charakterystyczne dla programowania
obiektowego

K_W06

S1A_W06

EP2

Student potrafi samodzielnie projektować,
implementować i testować programy w
języku C#

K_U16

X1A_U04

2

EP3

Student potrafi implementować programy
według podanej specyfikacji

K_U24

InzA_U08

1

EP4

Student potrafi współpracować z innymi
programistami w realizacji wspólnego
projektu programistycznego

K_K02

S1A_K02

EP5

Student potrafi ocenić możliwość realizacji
oraz spełnienia wymagań klienta w
zakresie oprogramowania realizowanego w
języku C#

K_K03

S1A_K03

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

1
umiejętności

kompetencje społeczne

2

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: programowanie obiektowe
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowa terminologia z zakresu programowania obiektowego. Metody specyfikacji klas

3

1

2. Budowa programu w C#. Klasy i ich elementy

3

1

3. Tworzenie, usuwanie i inicjowanie obiektów

3

1

4. Pola, właściwości i metody. Składowe statyczne

3

1

5. Dziedziczenie. Przesłanianie a przeciążanie. Klasy abstrakcyjne. Interfejsy

3

1

1/3

6. Przeciążanie parametryczne. Metody specjalne. Przeciążanie operatorów. Delegaty i zdarzenia

3

1

7. Złożone struktury danych

3

2

8. Strumienie wejścia/wyjścia. Strumienie tekstowe. Strumienie szyfrowane. Strumienie
kompresowane. Operacje na plikach i katalogach

3

2

9. Wzorce projektowe

3

5

1. Platforma programowania w języku C#

3

2

2. Instrukcje warunkowe i pętle w C#

3

2

3. Definiowanie metod

3

2

4. Definiowanie klas i dziedziczenie

3

4

5. Przetwarzanie danych złożonych typów

3

4

6. Obsługa strumieni

3

4

7. Stosowanie wzorców projektowych

3

4

8. Testowanie programów

3

4

9. Współpraca w zespole programistycznym

3

4

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

-wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
-tworzenie aplikacji, programowanie
-case study
-opracowanie projektu
-praca w grupach
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EGZAMIN PISEMNY

EP1

SPRAWDZIAN

EP3

PROJEKT
EP2,EP4,EP5
Forma i warunki zaliczenia:
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z laboratoriów, obejmującego w
50% ocenę z sprawdzianu polegającego na samodzielnym napisaniu wskazanego przez
prowadzącego programu oraz w 50% ocenę za projekt grupowy, polegający na napisaniu we
współpracy z innymi studentami wybranego przez grupę programu.

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki egzaminu:
Studenci oceniani są na podstawie egzaminu pisemnego w formie testu. Studenci mogą uzyskać
dodatkowe punkty za odpowiadanie na pytania zadawane na wykładach i rozwiązywanie
problemów programistycznych.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
-student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy uzyska ponad 50% punktów; dobrą: ponad 70%;
bardzo dobrą: ponad 90%.
Ocena ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora):
Ocena ostateczna jest równa średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z zaliczenia i egzaminu.
Liberty J (2005): C#. Programowanie, Helion

Literatura podstawowa
Perry SC (2006): C# i .NET, Helion
Gunnerson E (2001): Programowanie w języku C#, Mikom
Literatura uzupełniająca
McLaughlin B, Pollice G, West D (2010): Analiza i projektowanie obiektowe, Helion

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

2/3

Przygotowanie się do zajęć

1

Studiowanie literatury

1

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

1

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

programowanie obiektowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_3S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. JAKUB SWACHA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu programowania obiektowego i opanowanie
praktycznej umiejętności programowania w języku C#

Wymagania wstępne:

Podstawy programowania
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Student potrafi wymienić cechy
charakterystyczne dla programowania
obiektowego

K_W06

S1A_W06

EP2

Student potrafi samodzielnie projektować,
implementować i testować programy w
języku C#

K_U16

X1A_U04

2

EP3

Student potrafi implementować programy
według podanej specyfikacji

K_U24

InzA_U08

1

EP4

Student potrafi współpracować z innymi
programistami w realizacji wspólnego
projektu programistycznego

K_K02

S1A_K02

EP5

Student potrafi ocenić możliwość realizacji
oraz spełnienia wymagań klienta w
zakresie oprogramowania realizowanego w
języku C#

K_K03

S1A_K03

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

1
umiejętności

kompetencje społeczne

2

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: programowanie obiektowe
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowa terminologia z zakresu programowania obiektowego. Metody specyfikacji klas

6

1

2. Budowa programu w C#. Klasy i ich elementy

6

1

3. Tworzenie, usuwanie i inicjowanie obiektów

6

1

4. Pola, właściwości i metody. Składowe statyczne

6

1

5. Dziedziczenie. Przesłanianie a przeciążanie. Klasy abstrakcyjne. Interfejsy

6

1

1/3

6. Przeciążanie parametryczne. Metody specjalne. Przeciążanie operatorów. Delegaty i zdarzenia

6

1

7. Złożone struktury danych

6

2

8. Strumienie wejścia/wyjścia. Strumienie tekstowe. Strumienie szyfrowane. Strumienie
kompresowane. Operacje na plikach i katalogach

6

2

9. Wzorce projektowe

6

5

1. Platforma programowania w języku C#

6

2

2. Instrukcje warunkowe i pętle w C#

6

2

3. Definiowanie metod

6

2

4. Definiowanie klas i dziedziczenie

6

4

5. Przetwarzanie danych złożonych typów

6

4

6. Obsługa strumieni

6

4

7. Stosowanie wzorców projektowych

6

4

8. Testowanie programów

6

4

9. Współpraca w zespole programistycznym

6

4

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

-wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
-tworzenie aplikacji, programowanie
-case study
-opracowanie projektu
-praca w grupach
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EGZAMIN PISEMNY

EP1

SPRAWDZIAN

EP3

PROJEKT
EP2,EP4,EP5
Forma i warunki zaliczenia:
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z laboratoriów, obejmującego w
50% ocenę z sprawdzianu polegającego na samodzielnym napisaniu wskazanego przez
prowadzącego programu oraz w 50% ocenę za projekt grupowy, polegający na napisaniu we
współpracy z innymi studentami wybranego przez grupę programu.

Forma i warunki
zaliczenia

Forma i warunki egzaminu:
Studenci oceniani są na podstawie egzaminu pisemnego w formie testu. Studenci mogą uzyskać
dodatkowe punkty za odpowiadanie na pytania zadawane na wykładach i rozwiązywanie
problemów programistycznych.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenianie:
-student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy uzyska ponad 50% punktów; dobrą: ponad 70%;
bardzo dobrą: ponad 90%.
Ocena ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora):
Ocena ostateczna jest równa średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z zaliczenia i egzaminu.
Greene J, Stellman A (2014): C#. Rusz głową! Wydanie III, Helion, Gliwice

Literatura podstawowa

Liberty J (2005): C#. Programowanie, Helion
Perry SC (2006): C# i .NET, Helion

Literatura uzupełniająca

McLaughlin B, Pollice G, West D (2010): Analiza i projektowanie obiektowe, Helion

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

5

2/3

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

programowanie systemów mobilnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_32S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria internetu

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

4

7

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem
dr TOMASZ ZDZIEBKO

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

4

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

4

Celem jest przekazanie wiedzy w zakresie technologii wytwarzania aplikacji przeznaczonych na urządzenia
mobilne, wyrobienie umiejętności wykorzystywania tych technologii do samodzielnego i zespołowego
projektowania, programowania i testowania aplikacji na urządzenia mobilne.
Student zna podstawy programowania, analizy i projektowania oprogramowania, baz danych.(analiza i
projektowanie, podstawy programowania, bazy danych)
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna i rozumie cechy różnych platform
urządzeń mobilnych.

K_W19

InzA_W05

EP2

Zna i rozumie konstrukcje, technologie i
biblioteki związane z programowaniem
urządzeń mobilnych.

K_W19

InzA_W05

EP3

Projektuje, implementuje i testuje aplikację
na wybranej platformie mobilnej i w jej
emulatorze.

K_U16

X1A_U04

2

EP4

Potrafi wykorzystać narzędzia
wspomagające wytwarzanie
oprogramowania dla urządzeń
przenośnych.

K_U23

InzA_U07

1

EP5

Potrafi współpracować w grupie
projektowej

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

1

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: programowanie systemów mobilnych
Forma zajęć: wykład
1. Cechy, możliwości i ograniczenia platform urządzeń mobilnych

7

2

2. Architektura oprogramowania dla urządzeń przenośnych

7

2

3. Projektowanie interfejsu i implementacja interakcji z użytkownikiem

7

2

4. Dostęp funkcji sprzętowych urządzenia mobilnego

7

3

5. Zarządzanie dostępem i danymi aplikacji

7

2

1/3

6. Integracja z zewnętrznym oprogramowaniem i usługami sieciowymi

7

2

7. Testowanie, weryfikacja, zatwierdzanie i dystrybucja oprogramowania dla urządzeń przenośnych

7

2

1. Warsztat programisty urządzeń przenośnych

7

2

2. Opracowanie architektury oprogramowania dla urządzenia przenośnego

7

2

3. Projektowanie interfejsu użytkownika

7

4

4. Implementacja interakcji aplikacji z użytkownikiem

7

8

5. Obsługa przechowywania danych aplikacji w urządzeniu mobilnym

7

4

6. Wykorzystanie funkcji sprzętowych urządzenia mobilnego (kamera, multimedia, GPS, WiFi itp.)

7

8

7. Prezentacje projektów zespołowych wraz z dyskusją i ocen

7

2

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

zajęcia laboratoryjne
wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i przykładów programowania tworzonych
na żywo
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

KOLOKWIUM

EP3,EP4

SPRAWDZIAN

EP1,EP2

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5
Ocena z laboratoriów jest równa średniej arytmetycznej ocen z następujących elementów:
- zespołowy projekt aplikacji mobilnej
- praktyczne kolokwium przy komputerach
PROJEKT

Do uzyskania pozytywnej oceny z laboratoriów konieczne jest uzyskanie ocen pozytywnych z
każdego składnika.
Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenia wykładu odbędzie się na podstawie pisemnego kolokwium (pytania otwarte).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia laboratoriów i
zaliczenia wykładów.

Literatura podstawowa

Conder S., Darcey L. (2011): Android. Programowanie aplikacji na urządzenia przenośne.
Wydanie II, Helion
Google (2013): Android Dev Guide, http://developer.android.com/guide

Literatura uzupełniająca

Bournette E. (2011): Hello, Android. Programowanie na platformę Google dla urządzeń
mobilnych. Wydanie III, Helion
Colborne G. (2011): Prostota i użyteczność. Projektowanie rozwiązań internetowych,
mobilnych i interaktywnych, Helion

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

5

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

3

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2

Inne

0

2/3

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

programowanie w Javie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_33S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria internetu

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem
dr TOMASZ ZDZIEBKO

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

4

30

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

4

Celem przedmiotu jest przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu programowania na platformie Java, poznanie
bibliotek i technologii Javy, opanowanie praktycznej umiejętności programowania różnych rodzajów aplikacji na
platformie Java.
Student zna podstawy programowania, w tym programowania obiektowego; podstawy języków HTML, CSS i
JavaScript; analizy i projektowania oprogramowania; baz danych (analiza i projektowanie, podstawy
programowania, programowanie obiektowe, bazy danych).
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna podstawowe terminy, konstrukcje,
biblioteki i technologie związane z
wybranym językiem i platformą Java.

K_W19

InzA_W05

EP2

Rozumie strukturę projektów i aplikacji dla
platformy Java.

K_W19

InzA_W05

1

EP3

Projektuje różne rodzaje aplikacji dla
platformy Java.

K_U24

InzA_U08

2

EP4

Implementuje i testuje różne rodzaje
aplikacji na platformie Java

K_U16

X1A_U04

3

EP5

Stosuje narzędzia programistyczne
wspomagające wytwarzanie aplikacji dla
platformy Java

K_U16

X1A_U04

1

EP6

Potrafi współpracować z innymi
programistami w realizacji wspólnego
projektu programistycznego

K_K02

S1A_K02

2

EP7

Potrafi samodzielnie aktualizować wiedzę i
umiejętności w zakresie programowania na
platformie Java

K_K01

S1A_K01

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: programowanie w Javie
Forma zajęć: wykład
1. Podstawy platformy i języka Java

6

2

2. Przydatne biblioteki i dokumentowanie kodu

6

3

1/3

3. Aplikacje okienkowe

6

3

4. Obsługa baz danych, systemu plików i usług sieciowych

6

2

5. Programowanie aplikacji internetowych w Java

6

3

6. Inne technologie platformy Java - usługi sieciowe, JavaFX

6

2

1. Wprowadzenie do Javy

6

1

2. Programowanie obiektowe w Javie

6

2

3. Przydatne biblioteki i dokumentowanie kodu

6

2

4. Kolekcje w Javie

6

2

5. Współpraca z bazami danych i systemem plików

6

2

6. Aplikacje okienkowe (Swing)

6

2

7. Programowanie aplikacji webowych w Javie z wykorzystaniem Servletów i JSP

6

2

8. Prezentacje projektów zespołowych wraz z dyskusją

6

2

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

opracowanie projektu
praca w grupach
rozwiązywanie zadań
wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialne
tworzenie aplikacji, programowanie
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7

Na zaliczenie laboratoriów składa się ocena z:
* kolokwium praktycznego przy komputerach. Kolokwium składa się z kilku zadań
programistycznych.
* projektu zespołowego (max 2 osoby); oceniana jest funkcjonalność zbudowanej aplikacji,
poprawność implementacji, czystość i dojrzałość kodu.
Warunkiem zaliczenie laboratoriów jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium i projektu.
Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładu odbywa się w formie kolokwium pisemnego realizowanego zazwyczaj na
ostatnim wykładzie. Warunkiem koniecznym do zaliczenia wykładów jest uzyskanie pozytywnej z
tego kolokwium.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej oceny z zaliczenia
wykładów i zaliczenia laboratoriów.
Geary D., Horstmann C.S. (2011): Java Server Faces. Wydanie III, Helion

Literatura podstawowa

Jendrock E. i in. (2013): The Java EE 7Tutorial, http://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/doc/,
Oracle
Kamińska A. (2008): Java. Kurs podstawowy, Nakom
Bates B., Sierra K. (2004): Head First Java. Edycja Polska, Helion

Literatura uzupełniająca

Eckel B. (2006): Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV, Helion
Heffelfinger D. (2011): Java EE 6 Development with Netbeans 7, Packt

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

20

2/3

Studiowanie literatury

20

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

programowanie wizualne, grafika i multimedia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_40S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria internetu

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

4

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
2

30

2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. inż. KESRA NERMEND

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami oraz algorytmami z zakresu grafiki komputerowej i multimediów.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu matematyki dotycząca przestrzeni wektorowych, umiejętność programowania
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Znajomość podstawowych pojęć i zasad
inżynierii oprogramowania

K_W16

InzA_W02

EP4

Znajomość przykładowej aplikacji do
tworzenia grafiki komputerowej

K_W16

InzA_W02

1

EP2

Potrafi zastosować poznane
oprogramowanie do wykonania
otrzymanego zadania

K_U08
K_U24

InzA_U08
S1A_U06

2

EP5

Potrafi zastosować poznane
oprogramowanie do obróbki dźwięku i
grafiki

K_U08

S1A_U06

3

EP6

Potrafi użyć poznane narzędzie do pisania
samodzielnych aplikacji do obróbki grafiki i
dźwięku

K_U08

S1A_U06

1

EP3

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: programowanie wizualne, grafika i multimedia
Forma zajęć: wykład
1. Znaczenie grafiki i metod matematycznych wspomagających grafikę dla rozwoju cywilizacyjnego
na przestrzeni wieków. Historia grafiki komputerowej.

4

1

2. Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu grafiki komputerowej. Fizjologia i psychologia widzenia.

4

2

3. Metody opisu kolorów. Modele barw.

4

2

4. Znaczenie histogramu w ocenie, jakości zdjęcia. Podstawowe metody poprawy wizualnego
odbioru zdjęcia bazujące na histogramie.

4

2

5. Zapis grafiki w pamięci komputera. Grafika wektorowa a grafika rastrowa.

4

2

1/2

6. Podstawy matematyczne transformacji układów współrzędnych. Interpretacja w przestrzeniach
barw i obrazów.

4

2

7. Transformacje brył geometrycznych.

4

2

8. Wstęp do obróbki dźwięku.

4

2

1. Zapoznanie się z językiem programowania, za pomocą którego studenci będą realizować
zadania.

4

1

2. Elementarne operacje na obrazach.

4

2

3. Rozbarwienia.

4

2

4. Podstawowe operacje na histogramie.

4

2

5. Filtracja obrazu

4

2

6. Transformacje zbioru współrzędnych

4

2

7. Obróbka oraz filtracja dźwięku

4

4

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Wykłady: ilustrowane prezentacjami multimedialnymi oraz studiami przypadków. Wykłady z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Laboratoria: implementacja algorytmów w wybranym języku programowania.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP5,EP6

SPRAWDZIAN
Forma i warunki zaliczenia wykładu: ocena z wykładów jest wystawiana na
podstawie dwóch ustnych zaliczeń w trakcie semestru
Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena z ustnego kolokwium

EP1,EP4

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu: jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń.
Ocena z przedmiotu jest równa średniej ocen otrzymanych z wykładów i ćwiczeń
Foley J. D., v. Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F., Philips R. L. (1995): Wprowadzenie do grafiki
komputerowej, WNT

Literatura podstawowa

Kuchariew G. (1997): Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych
Zabrodzki J. (1995): Grafika komputerowa metody i narzędzia., WNT

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

8

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_62S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

4

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
4

30

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr inż. ANNA BORAWSKA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi projektowania i grafiki inżynierskiej oraz nabycie
umiejętności posługiwania się oprogramowaniem AutoCad

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw geometrii (zakres materiału z gimnazjum oraz szkoły średniej)
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Znajomość podstawowych pojęć i zasad
projektowania

K_W16

InzA_W02

EP2

Znajomość przykładowej aplikacji do
tworzenia rysunków technicznych

K_W16

InzA_W02

1

EP3

Umiejętność zastosowania poznanego
oprogramowania do wykonania
otrzymanego zadania

K_U08

S1A_U06

2

EP4

Umiejętność zastosowania poznanego
oprogramowania do zaprojektowania i
stworzenia rysunku technicznego

K_U08

S1A_U06

1

EP5

Uzupełnianie nabytej wiedzy oraz
doskonalenie umiejętności

K_K06

S1A_K06

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska
Forma zajęć: wykład
1. Metody przetwarzania grafiki komputerowej (grafika rastrowa i wektorowa)

4

2

2. Rysunek techniczny

4

4

3. Wizualizacja obiektów 3D

4

4

4. Oprogramowanie CAD - koncepcja komputerowego wspomagania projektowania

4

3

5. Urządzenia techniczne w procesie projektowania

4

2

4

2

Forma zajęć: laboratorium
1. Zapoznanie się z programem AutoCad

1/2

2. Rysowanie precyzyjne

4

2

3. Projektowanie typowych elementów

4

2

4. Modyfikacja elementów

4

2

5. Wymiarowanie i teksty

4

2

6. Modele przestrzenne 3D

4

2

7. Modelowanie bryłowe

4

3

Metody kształcenia

Laboratoria: praca z programem AutoCad, Wykłady: prezentacje multimedialne
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
SPRAWDZIAN

Forma i warunki
zaliczenia

EP1,EP2

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
EP3,EP4,EP5
Wykład: ocena z wykładu wystawiana jest na podstawie kolokwium na koniec semestru
Laboratoria: ocena z laboratoriów jest wystawiana na podstawie liczby punktów uzyskanych za
zadania wykonywane przez studenta w ciągu semestru
0 - 20ndst
21-24dst
25-28dst+
29-32db
33-36db+
37-40bdb
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu wyliczana jest jako średnia arytmetyczna oceny z wykładu oraz laboratoriów

Ciekot J., Suseł M. (1993): Grafika inżynierska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Literatura podstawowa

Dobrzański T. (2009): Rysunek techniczny maszynowy, WNT
Krzysiak Z. (2010): Komputerowy zapis konstrukcji 2D i 3D w systemie AutoCad, WUP

Literatura uzupełniająca

Mazur J., Kosiński K., Polakowski K. (2004): Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

7

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

projektowanie systemów informatycznych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_36S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria internetu

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

5

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr JERZY MARCINKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie wiedzy z zakresu realizacji cyklu rozwoju systemów informatycznych. Przekazanie wiedzy o
metodach i technikach projektowania systemów informatycznych.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu technologii informatycznych, baz danych oraz inżynierii
wymagań.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna metody obiektowego modelowania i
projektowania systemu informatycznego

K_W19

InzA_W05

EP2

Zna podstawowe czynności projektowania
systemu informatycznego

K_W19

InzA_W05

1

EP3

Potrafi wykonać prosty projekt rozwiązania
informatycznego

K_U24

InzA_U08

2

EP4

Potrafi wykorzystać język UML do
wykonania projektu informatycznego

K_U24

InzA_U08

1

EP5

Posiada umiejetnośc pracy w grupie przy
realizacji projektów informatycznych

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: projektowanie systemów informatycznych
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowe sposoby rozwoju systemów informatycznych

5

1

2. Metody i techniki projektowania systemów informatycznych

5

2

3. Modelowanie rozwiązania informatycznego

5

2

4. Projektowanie danych pamiętanych - bazy danych

5

2

5. Projektowanie interfejsu użytkownika

5

3

6. Projektowanie interfejsu internetowego aplikacji

5

2

7. Projektowanie technologii przetwarzania i struktury oprogramowania

5

2

8. Przykład zorientowanej obiektowo metody rozwoju systemów informatycznych - RUP Rational

5

1

1/3

Forma zajęć: laboratorium
1. Definicja modelu rozwiązania informatycznego, przy wykorzystaniu języka UML

5

4

2. Definicja architektury ogólnej systemu informatycznego

5

2

3. Projektowanie bazy danych

5

4

4. Projektowanie wejść aplikacji

5

4

5. Projektowanie serwisu wynikowego

5

3

6. Projektowanie podstawowych składników aplikacji internetowej (modułu dostepu internetowego)

5

4

7. Projekt architektury szczegółowej (moduły i komponenty programowe)

5

3

8. Konsultacje indywidualnych projektów

5

4

9. Prezentacja i ocena projektów

5

2

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z analizą konkretnych
przypadków
projektowych.
Zajęcia laboratoryjne polegają na realizacji projektu informatycznego dla konkretnego przypadku
firmy.
Na zajęciach laboratoryjnych wykorzystuje się narzędzia wspomagające projektowanie aplikacji:
na
przykład POWERDESIGNER, edytory formularzy, generatory raportów, narzędzia generowania
interfejsu.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP5

PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

Opanowanie wiedzy z zakresu wykładu jest weryfikowane przez kolokwium.
Ocena wiedzy praktycznej z laboratoriów jest dokonywana poprzez ocenę projektów
przygotowywanych
przez grupy projektowe.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena ostateczna to średnia arytmetyczna ocen z kolokwium i projektu końcowego

Beynon-Davies P. (2004): Inżynieria systemów informacyjnych, WNT
Literatura podstawowa

Socha K. (2010): Inżynieria oprogramowania, PWN
Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K (2006): Język UML w modelowaniu systemów
informatycznych, Helion
Allen J., Chudley J. (2013): Projektowanie witryn internetowych User eXperience. Smashing
Magazine, Helion

Literatura uzupełniająca

praca zb. Pod red. Z. Szyjewskiego, E. Kolbusza, W. Olejniczaka (2005): Inżynieria systemów
informatycznych w e-gospodarce, PWE
Sommerville I. (2004): Inżynieria Oprogramowania, WNT

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

5

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

0

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

2/3

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

projektowanie systemów informatycznych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_23S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

5

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr JERZY MARCINKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie wiedzy z zakresu realizacji cyklu rozwoju systemów informatycznych. Przekazanie wiedzy o
metodach i technikach projektowania systemów informatycznych.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu technologii informatycznych, baz danych oraz inżynierii
wymagań.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna metody obiektowego modelowania i
projektowania systemu informatycznego

K_W19

InzA_W05

EP2

Zna podstawowe czynności projektowania
systemu informatycznego

K_W19

InzA_W05

1

EP3

Potrafi wykonać prosty projekt rozwiązania
informatycznego

K_U24

InzA_U08

2

EP4

Potrafi wykorzystać język UML do
wykonania projektu informatycznego

K_U24

InzA_U08

1

EP5

Posiada umiejetnośc pracy w grupie przy
realizacji projektów informatycznych

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: projektowanie systemów informatycznych
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowe sposoby rozwoju systemów informatycznych

5

1

2. Metody i techniki projektowania systemów informatycznych

5

2

3. Budowa modelu rozwiązania informatycznego

5

2

4. Projektowanie danych pamiętanych - bazy danych

5

2

5. Projektowanie interfejsu użytkownika

5

3

6. Projektowanie interfejsu internetowego aplikacji

5

2

7. Projektowanie technologii przetwarzania i struktury oprogramowania

5

2

1/3

8. Przykład zorientowanej obiektowo metody rozwoju systemów informatycznych - RUP Rational

5

1

1. Definicja modelu rozwiązania informatycznego, przy wykorzystaniu języka UML

5

4

2. Definicja architektury ogólnej systemu informatycznego

5

2

3. Projektowanie bazy danych

5

4

4. Projektowanie wejść aplikacji

5

4

5. Projektowanie serwisu wynikowego

5

3

6. Projektowanie podstawowych składników aplikacji internetowej (modułu dostepu internetowego)

5

4

7. Projekt architektury szczegółowej oprogramowania (moduły i komponenty programowe)

5

3

8. Konsultacje indywidualnych projektów

5

4

9. Prezentacja i ocena projektów

5

2

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z analizą konkretnych
przypadków
projektowych.
Zajęcia laboratoryjne polegają na realizacji projektu informatycznego dla konkretnego przypadku
firmy.
Na zajęciach laboratoryjnych wykorzystuje się narzędzia wspomagające projektowanie aplikacji:
na
przykład POWERDESIGNER, edytory formularzy, generatory raportów, narzędzia generowania
interfejsu.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP5

PROJEKT

EP3,EP4,EP5
Opanowanie wiedzy z zakresu wykładu jest weryfikowane przez kolokwium.
Ocena wiedzy praktycznej z laboratoriów jest realizowana poprzez ocenę projektów
przygotowywanych
przez studenckie grupy projektowe.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena ostateczna to średnia arytmetyczna ocen z kolokwium i projektu końcowego

Beynon-Davies P. (2004): Inżynieria systemów informacyjnych, WNT
Literatura podstawowa

Socha K. (2010): Inżynieria oprogramowania, PWN
Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K (2006): Język UML w modelowaniu systemów
informatycznych, Helion

Literatura uzupełniająca

praca zb. Pod red. Z. Szyjewskiego, E. Kolbusza, W. Olejniczaka (2005): Inżynieria systemów
informatycznych w e-gospodarce, PWE
Sommerville I. (2004): Inżynieria Oprogramowania, WNT

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

5

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

0

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

2/3

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

projektowanie systemów informatycznych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_8S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

5

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr JERZY MARCINKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie wiedzy z zakresu realizacji cyklu rozwoju systemów informatycznych. Przekazanie wiedzy o
metodach i technikach projektowania systemów informatycznych.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu technologii informatycznych i baz danych
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna metody obiektowego modelowania i
projektowania systemu informatycznego

K_W19

InzA_W05

EP2

Zna podstawowe czynności projektowania
systemu informatycznego

K_W19

InzA_W05

1

EP3

Potrafi wykonać prosty projekt rozwiązania
informatycznego

K_U24

InzA_U08

2

EP4

Potrafi wykorzystać język UML do
wykonania projektu informatycznego

K_U24

InzA_U08

1

EP5

Posiada umiejetnośc pracy w grupie przy
realizacji projektów informatycznych

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: projektowanie systemów informatycznych
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowe sposoby rozwoju systemów informatycznych

5

2

2. Metody i techniki projektowania systemów informatycznych

5

2

3. Modelowanie rozwiązania informatycznego

5

2

4. Projektowanie danych pamiętanych - bazy danych

5

2

5. Projektowanie interfejsu użytkownika

5

3

6. Projektowanie technologii przetwarzania i struktury oprogramowania

5

2

7. Przykład zorientowanej obiektowo metody rozwoju systemów informatycznych - RUP Rational

5

2

Forma zajęć: laboratorium

1/3

1. Definicja modelu rozwiązania informatycznego, przy wykorzystaniu języka UML

5

4

2. Definicja architektury ogólnej systemu informatycznego

5

2

3. Projektowanie bazy danych

5

4

4. Projektowanie wejść aplikacji

5

4

5. Projektowanie serwisu wynikowego

5

3

6. Projektowanie podstawowych składników aplikacji internetowej (modułu dostepu internetowego)

5

4

7. Projekt architektury szczegółowej (moduły i komponenty programowe)

5

3

8. Konsultacje indywidualnych projektów

5

4

9. Prezentacja i ocena projektów

5

2

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z analizą konkretnych
przypadków
projektowych.
Zajęcia laboratoryjne polegają na realizacji projektu informatycznego dla konkretnego przypadku
firmy.
Na zajęciach laboratoryjnych wykorzystuje się narzędzia wspomagające projektowanie aplikacji:
na
przykład POWERDESIGNER, edytory formularzy, generatory raportów, narzędzia generowania
interfejsu.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1,EP2

PROJEKT

EP3,EP4,EP5
Opanowanie wiedzy z zakresu wykładu jest weryfikowane przez kolokwium.
Ocena wiedzy praktycznej z laboratoriów jest realizowana poprzez realizację ocenę projektów
przygotowywanych
przez studenckie grupy projektowe.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa z przedmiot to średnia aytmetyczna ocen z kolokwium i projektu końcowego

Beynon-Davies P. (2004): Inżynieria systemów informacyjnych, WNT
Literatura podstawowa

Socha K. (2010): Inżynieria oprogramowania, PWN
Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K (2006): Język UML w modelowaniu systemów
informatycznych, Helion
praca zb. Pod red. Z. Szyjewskiego, E. Kolbusza, W. Olejniczaka (2005): Inżynieria systemów
informatycznych w e-gospodarce, PWE

Literatura uzupełniająca

Sommerville I. (2004): Inżynieria Oprogramowania, WNT
Wirfs-Brock R., McKean A (2006): Projektowanie obiektowe - Role, odpowiedzialność i
współpraca, Helion

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

5

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

0

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

2/3

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

rachunkowość i rachunek kosztów dla inżynierów
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2431_85S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Teorii Rachunkowości
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

1

2

Forma zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr URSZULA WAWER

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

ECTS
4
4

Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom roli rachunkowości jako podstawowego systemu
informacyjnego w przedsiębiorstwie oraz zapoznanie ich z zasadami funkcjonowania rachunku kosztów w
jednostkach gospodarczych
Student zna podstawy przedsiębiorczości, rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. zasoby, procesy
gospodarcze itd., student potrafi komunikować się z otoczeniem oraz rozumie konieczność kształcenia
ustawicznego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

umiejętności

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

zna podstawowe źródła prawa regulujące
prowadzenie rachunkowości
przedsiębiorstw

K_W06
K_W07
K_W16

InzA_W02
InzA_W03
S1A_W06
S1A_W07

2

EP2

zna zakres i strukturę sprawozdania
finansowego

K_W07

InzA_W03
S1A_W07

3

EP3

zna i rozumie metody ustalania
jednostkowego kosztu wytworzenia
produktów gotowych, produkcji w toku

K_W07

InzA_W03
S1A_W07

1

EP4

potrafi klasyfikować składniki majątku w
bilansie i elementy kształtujące wynik
finansowy

K_U02
K_U03
K_U23

InzA_U04
InzA_U07
S1A_U01
S1A_U02

2

EP5

potrafi ewidencjonować operacje
gospodarcze oraz dostrzega ich wpływ na
pozycje sprawozdania finansowego

K_U03

InzA_U04
S1A_U02

3

EP6

potrafi zastosować właściwą metodę
kalkulacji oraz dokonać interpretacji
uzyskanych wyników

K_U03

InzA_U04
S1A_U02

1

EP7

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności z zakresu
rachunkowości i rachunku kosztów

K_K06

S1A_K06

EP8

rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie ze względu na zachodzące zmiany w
przepisach prawa bilansowego oraz w
otoczeniu jednostki gospodarczej

K_K06

S1A_K06

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

kompetencje społeczne

2

TREŚCI PROGRAMOWE

1/3

Przedmiot: rachunkowość i rachunek kosztów dla inżynierów
Forma zajęć: wykład
1. Isota, zakres, zasady, funkcje i regulacje prawne rachunkowości.

2

2

2. Majątek jednostki gospodarczej i źródła jego finansowania. Bilans.

2

2

3. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. Zasady funkcjonowania kont księgowych.

2

2

4. Podstawowe kategorie wynikowe - przychody, koszty, straty, zyski.

2

2

5. Istota i struktura wyniku finansowego - metody ustalania. Rachunek zysków i strat.

2

2

6. Pojęcie, zakres, funkcje i podstawowe odmiany rachunku kosztów. Kryteria klasyfikacji kosztów.

2

2

7. Istota, rodzaje i metody kalkulacji kosztów.

2

2

8. Funkcjonowanie rachunku kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

2

1

1. Omówienie istoty, funkcji i zasad rachunkowości.

2

2

2. Klasyfikowaniw składników majątku i źródeł ich pochodzenia. Sporządzanie bilansu.

2

2

3. Określanie typów operacji bilansowych i wpływu operacji gospodarczych na składniki bilansu.

2

2

4. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania kont bilansowych. Zasada podwójnego zapisu.
Księgowanie pojedynczych operacji bilansowych.

2

2

5. Zestawienie obrotów i sald. Zadania od bilansu do bilansu.

2

2

6. Charakterystyka kategorii wynikowych. Klasyfikowanie elementów wpływających na wynik
finansowy.

2

2

7. Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego.

2

4

8. Sporządzanie rachunku zysków i strat.

2

2

9. Istota rachunku kosztów. Klasyfikacja i ewidencja kosztów.

2

2

10. Kalkulacja kosztów - kalkulacja podziałowa. Rozwiązywanie zadań na kalkulację podziałową
prostą, kalkulację współczynnikowa, odjemną i fazową.

2

4

11. Kalkulacja doliczeniowa.

2

2

12. Weryfikacja efektów kształcenia.

2

4

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

wykład z prezentacją multimedialną, zadania problemowe, studia przypadków
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

KOLOKWIUM

Forma i warunki
zaliczenia

EP4,EP5,EP6
Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:
studenci oceniani są na podstawie dwóch pisemnych kolokwiów obejmujących zadania
sprawdzające umiejętności sporządzania i interpretowania podstawowych sprawozdań
finansowych, ewidencji operacji bilansowych i wynikowych oraz zastosowania właściwej metody
kalkulacji kosztów i interpretacji uzyskanych wyników. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest
uzyskanie 60% przewidzianej liczby punktów z każdego kolokwium.
Forma i warunki zaliczenia wykładu:
Oceną z wykładów jest ocena z egzaminu.
Forma i warunki zaliczenia egzaminu:
Egzamin pisemny weryfikujący wiedzę i umiejętności studentów. Egzamin obejmuje część
teoretyczną w formie pytań testowych i otwartych (ok. 20% punktów) oraz zadania ewidencyjne, a
także związane z ustalaniem kosztu jednostkowego wytwarzanych produktów (ok. 80% punktów).
Student otrzymuje ocenę pozytywną z egzaminu, jeżeli uzyska 60% przewidzianej liczby punktów.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu: jest średnią ważoną ocen z zaliczenia (30%) i egzaminu (70%).
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Kiziukiewicz T. red. (2012): Rachunkowość jednostek gospodarczych, PWE
Nadolna B. red. (2012): Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów, Difin
Literatura podstawowa

Sawicki K. (2013): Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji
krajowych i międzynarodowych, część II - zadania z rozwiązaniami, Ekspert
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.1047 ze
zm.
Nowak E. red. (2011): Rachunek kosztów, Ekspert

Literatura uzupełniająca
Winiarska K. red. (2012): Podstawy rachunkowości, Wolters Kluwer

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

17

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

21

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIWNEiZ_68S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

fakultatywny

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

5

seminarium

15

Forma
zaliczenia
ZO

6

seminarium

15

ZO

1

7

seminarium

15

ZO

8

3
4
Razem

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. inż. RYSZARD BUDZIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

ECTS
1

10

Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego i planu pracy, umiejętności
studiowania literatury i jej krytycznej analizy, zebrania niezbędnych danych liczbowych, przeprowadzenia
badania empirycznego, interpretowania danych i formułowania wniosków oraz napisania na tej podstawie pracy
dyplomowej
Student w zakresie:
- wiedzy - zna podstawy zarządzania, ekonomii i technologii informatycznych,
- umiejętności - potrafi stosować podstawowe metody badań empirycznych, wykorzystać podstawową wiedzę z
zakresu zarządzania oraz posiada umiejętność posługiwania się w sposób zaawansowany edytorem tekstu,
tworzenia prezentacji multimedialnych i przedstawiania myśli w sposób logiczny
- kompetencji - potrafi logicznie kojarzyć oraz rozumie proponowane rozwiązania i aktywnie je dostosowuje do
własnych potrzeb, a także potrafi systematycznie kształcić się oraz samodzielnie korzystać z literatury
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

opanował zasadnicze elementy wiedzy z
dziedziny, z której przygotowuje pracę
dyplomową

K_W01
K_W17
K_W18

InzA_W03
InzA_W04
S1A_W01

EP2

zna podstawową literaturę przedmiotu z
dziedziny obejmującej tematykę pracy

K_W01

S1A_W01

EP3

zna podstawy metodologii konstrukcji
pracy dyplomowej oraz metody i techniki
niezbędne w realizacji zadania
wyznaczonego tematem pracy

K_W01

S1A_W01

1

EP4

umie sformułować zadanie badawcze i cel
pracy, wskazać problemy i pytania
badawcze

K_U04
K_U05
K_U21

InzA_U01
InzA_U03
InzA_U05
S1A_U03
S1A_U04

2

EP5

umie zastosować znane metody i techniki
badawcze w procedurze realizacji własnego
badania w oparciu o dane wtórne

K_U04

InzA_U03
S1A_U03

EP6

potrafi rozwiązać określony problem
badawczy analizując i interpretując
uzyskane wyniki oraz wyciągając z nich
wnioski, a także opanował umiejętność
pisania tekstu naukowego

K_U04

InzA_U03
S1A_U03

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

3

umiejętności

3
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1

EP7

samodzielnie stawia pytania i problemy
oraz poszukuje odpowiedzi

K_K04

S1A_K04

2

EP8

aktywnie uczestniczy w dyskusji
seminaryjnej i korzysta z zaproponowanych
w trakcie dyskusji sugestii

K_K04

S1A_K04

Semestr

Liczba godzin

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: seminarium dyplomowe
Forma zajęć: seminarium
1. Cel, zakres i przedmiot seminarium dyplomowego

5

2

2. Omówienie podstawowych pojęć związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego

5

3

3. Określenie problematyki badawczej i tematu (tytułu) pracy wraz z uzasadnieniem. Opis zasad
konstrukcji planu pracy

5

2

4. Dyskusja o literaturze przedmiotu i źródłach pozyskania danych

5

2

5. Prezentacja samodzielnie przygotowanych planów pracy dyplomowej

5

2

6. Korekta i ostateczne zaakceptowanie planów pracy

5

2

7. Prezentacja zasad pisarstwa naukowego oraz wymagań stawianych tekstowi pracy (technika
pisania pracy dyplomowej)

5

2

8. Przygotowanie i prezentacja eseju związanego tematycznie z treścią pracy

6

2

9. Formułowanie i korygowanie rozdziału pracy zawierającego przedmiot, cel i zakres badania

6

2

10. Dyskusja nad wyborem metod i sformułowaniem treści rozdziału zawierającego aspekty
metodologiczne

6

4

11. Prezentacja rozdziałów pracy o charakterze teoretycznym wraz z ich przyjęciem

6

4

12. Prezentacja i ocena zebranych materiałów statystycznych, niezbędnych do konstrukcji
empirycznej części pracy

6

3

13. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami przeprowadzonych analiz empirycznych

7

5

14. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części pracy

7

5

15. Ostateczne formułowanie części empirycznej oraz całościowa konstrukcja pracy

7

5

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym z prezentacjami multimedialnymi uczestników,
dotyczącymi omawiania zagadnień poruszanych na seminarium, a przede wszystkim części pracy
oraz wyników przeprowadzonych badań
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

Student otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli na koniec danego semestru zrealizuje:
sem.4 - sformułuje tytuł pracy związany z daną specjalnością studiów oraz przygotuje plan pracy,
a także zbierze niezbędną literaturę przedmiotu
sem.5 - przygotuje i zaprezentuje część teoretyczną pracy
sem.6 - przeprowadzi badania empiryczne, napisze i złoży gotową pracę dyplomową
Forma i warunki
zaliczenia

Ocena końcowa na koniec każdego semestru uzależniona jest od stopnia spełnia wymogów dla
każdego semestru i jakości opracowanych materiałów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Student otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli na koniec danego semestru zrealizuje:
sem.4 - sformułuje tytuł pracy związany z daną specjalnością studiów oraz przygotuje plan pracy,
a także zbierze niezbędną literaturę przedmiotu
sem.5 - przygotuje i zaprezentuje część teoretyczną pracy
sem.6 - przeprowadzi badania empiryczne, napisze i złoży gotową pracę dyplomową
Apanowicz J. (1997): Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i
zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia

Literatura podstawowa

Wojciechowski T. (1998): Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie: poradnik,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Warszawa
Wojcik K. (2000): Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich,
magisterskich, doktorskich), SGH
Żółtowski B. (1999): Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wydaw.
Uczelniane ATR, Bydgoszcz

2/3

Krajewski M. (1998): Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek
Literatura uzupełniająca

Ładoński W. (1989): Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach
ekonomicznych, PWN, Warszawa
Majchrzak J. (1999): Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania
prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony
lub publikacji., AE, Poznań

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

75

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

120

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

250

Liczba punktów ECTS

10
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

sieci komputerowe
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_83S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

1

2

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. inż. KESRA NERMEND

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem jest przekazanie wiedzy w zakresie zasad projektowania, konfiguracji oraz bezpieczeństwa sieci
komputerowych.

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu sieci komputerowych
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Lp

1

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

1. wykazuje się wiedzą na temat
zaawansowanych technologii stosowanych
w sieciach komputerowych oraz metod ich
zabezpieczania
2. wykazuje się wiedzą na temat rodzajów i
zastosowań aplikacji sieciowych

K_W05

S1A_W05

K_U06

InzA_U01
S1A_U04

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

KOD

Opis efektu

umiejętności

1

EP2

3. projektuje i konfiguruje proste sieci
komputerowe z uwzględnieniem aspektów
bezpieczeństwa
4. projektuje, wdraża i testuje aplikacje
sieciowe

kompetencje społeczne

1

EP3

5. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
dylematy związane z projektowaniem i
wdrażaniem sieci komputerowych
TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot: sieci komputerowe
Forma zajęć: wykład
1. Media transmisyjne i ich parametry, rodzaje okablowania

2

3

2. Protokoły z rodziny TCP/IP: IP, ICMP, IGMP

2

3

3. Adresacja w sieciach IPv4, IPv6

2

3

4. Uzyskiwanie adresu IP: statyczne, ARP/RARP, BOOTP, DHCP

2

2

5. Sieci WAN

2

2

6. Rozpoznawanie nazw hostów przy użyciu systemu NS

2

2

1/3

Forma zajęć: laboratorium
1. Identyfikacja urządzeń sieciowych i elementów infrastruktury sieciowej. Tworzenie i analiza map
sieci. Omówienie modelu OSI/ISO.
2. Analiza pakietów w komunikacji komputera klienckiego z usługami Internetowymi w sieci
Internet. Zasady tworzenia i używania wirtualnych maszyn do budowania testowego środowiska
sieciowego.
3. Konfiguracja IP dla komputerów klienckich w sieci przedsiębiorstwa (IPv4). Omówienie standardu
IPv6.
4. Konfiguracja środowiska testowego do weryfikacji funkcjonalności serwera RRAS (Routing and
Remote Access Server) na platformie Windows Server 2008.

2

4

2

4

2

5

2

5

5. Konfiguracja i testowanie usług DHCP

2

4

6. Projektowanie i testowanie usług rozpoznawania nazw (DNS). Instalacja i konfiguracja serwera
DNS na platformie Windows Server 2008.

2

4

7. Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji IIS i FTP.

2

4

Metody kształcenia

Wykład: prezentacja multimedialna
Ćwiczenia laboratoryjne: realizacja zadań z określonych modułów wiedzy.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM
SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3
Forma i warunki zaliczenia wykładu: ocena z wykładów jest wystawiana na podstawie dwóch
ustnych zaliczeń w trakcie semestru
Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena z ustnego kolokwium
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu: jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń.

Komar B. (2002): TCP/IP dla każdego, Helion
Krysiak K. (2003): Sieci komputerowe. Kompendium, Helion
Praca zbiorowa (2008): Podręcznik administratora Windows Server 2008, Microsoft
Literatura podstawowa
Pyka M. (2009): Technologie sieciowe, Microsoft
Sportack M. (2004): Sieci komputerowe. Kompendium, Helion
William R. Stanek (2003): Vademecum Administratora II 6.0, Microsoft Press
Comer D. (2001): Sieci komputerowe i intersieci, WNT
Hassan H., Jain R. (2004): Wysoko wydajne sieci TCP/IP, Helion
Literatura uzupełniająca

Kurose J., K. W. Ross, (2006): Sieci komputerowe: od ogółu do szczegółu z Internetem w tle,
Helion
Spurgeon C. (2000): Ethernet. Podręcznik administratora, O'Reilly

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

8

Udział w konsultacjach

15

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

0
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

sieci współpracy w realizacji złożonego rozproszonego produktu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_28S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
3

30

3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr inż. JERZY SOŁDEK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznać studentów z realizacją struktur organizacyjnych oraz przydziału zadań za pomocą sieci współpracy i
organizacji wirtualnych.

Wymagania wstępne:

Znajomość zasad zarządzania produkcją i technologii informacyjnych
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Identyfikuje fazy cyklu życia obiektów i
systemów w obszarze zarządzania i
inżynierii produkcji

K_W15

InzA_W01

K_U18

InzA_U02

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

EP2

Potrafi wykorzystać metody analityczne i
symulacyjne do formułowania i
rozwiązywania zadań z zakresu
zarządzania i inynierii produkcji

kompetencje społeczne

1

EP3

Potrafi współdziałać w zespole
TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot: sieci współpracy w realizacji złożonego rozproszonego produktu
Forma zajęć: wykład
1. Struktura kompleksowego produktu, integrującego elementy rozproszone geograficznie i
działającego jako ciągi zadań. Przykład.
2. Teoria sieci współpracy. Organizacje i ich sieci współpracy. Rodzaje sieci współpracy oraz
występujące w nich poziomy interakcji i integracji.

6

2

6

3

3. Organizacje wirtualne i ich modele.

6

3

4. Model realizacji przykładowego systemu

6

3

5. Zamodelowanie systemu usług za pomocą diagramów języka UML

6

3

6. Kolokwium

6

1

1. Model struktury realizacji produktu, jako sieci współpracy

6

4

2. Badanie sieci współpracy tworzenia produktu kompleksowego

6

4

Forma zajęć: laboratorium

1/2

3. Poszukiwanie i dobór partnerów organizacji wirtualnej

6

3

4. Modelowanie klastra produkcyjnego

6

3

5. Podsumowanie

6

1

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Zajęcia laboratoryjne: wykonywanie zadań z zastosowaniem komputerów i wykorzystywaniem
zasobów Internetu.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP2,EP3

Na podstawie wyników kolokwium następuje zaliczenie części teoretycznej przedmiotu
Na podstawie zrealizowanych zadań laboratoryjnych - części praktycznej.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z zal. lab. i wykładów(pisemnie)

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

2.Dolqui A., Soldek J., Zaikin O. (eds) (2005): Supply Chain Optimisation. Product/Process
Design, Facility Location and Flow Control, Springer
Sołdek J.(red.) (2007): System pozyskiwania i transferu wiedzy na potrzeby innowacji w sieci
współpracy, Kwartalnik PAN. Metody Informatyki Stosowane, nr1/2007
Camarinha L.M. et al.(eds) (2008): Methods and tools for collaborative networked
organizations, Springer
Geum Y., Lee S., Kang D., Park Y. (2011): Technology roadmapping for technology-based
product-service integration, J. of Engineering & Technology Management

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

12

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

6

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

socjologia
(OGÓLNOUCZELNIANE)

4.0WW19AIJ119_70S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i ESR
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

4

7

wykład

15

Razem
dr GRAŻYNA LEŚNIEWSKA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

ECTS
1

15

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

Forma
zaliczenia
ZO

1

Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z wybranymi zjawiskami życia społecznego oraz przygotowanie
ich do samodzielnej analizy i klasyfikowania struktur, form funkcjonowania różnorodnych organizacji i instytucji
życia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania w nich interakcji i stosunków
interpersonalnych oraz uwrażliwienie na aspekty życia społecznego.
W zakresie wiedzy: posiada podstawową wiedzę o zjawiskach społecznych.
W zakresie umiejętności: posiada umiejętność samodzielnego myślenia i konstruowania modeli interakcji i
stosunków społecznych.
W zakresie kompetencji społecznych: potrafi współpracować w zespole.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Ma ogólną wiedzę o zjawiskach życia
społecznego i potrafi je odnieść do
kategorii socjologicznych.

K_W04
K_W09

S1A_W04
S1A_W09

EP3

Potrafi porządkować przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk socjologicznych.

K_U04

InzA_U03
S1A_U03

EP1

Uczestniczy w przygotowaniu projektów
społecznych i komunikuje się w grupie.

K_K05

S1A_K05

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP2

umiejętności

1

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: socjologia
Forma zajęć: wykład
1. Początki myśli socjologicznej. Prasocjologiczna refleksja nad społeczeństwem, powstanie
socjologii akademickiej.
2. Socjologiczne koncepcja człowieka i osobowości. Osobowość i jej elementy, pojęcie natury
ludzkiej, typy osobowości, jednostka i społeczeństwo, socjalizacja. Rola osobowości w zarządzaniu.
3. Podstawy życia społecznego - przyrodnicze uwarunkowania życia człowieka- biologiczne,
geograficzne i demograficzne.
4. Kultura i jej wyznaczniki. Pojęcie kultury, typy kultur, systemy symboli, zwyczaj, obyczaj, tabu,
zróżnicowanie kulturowe, religia.
5. Wpływ społeczny. Rodzaje wpływu społecznego, Teorie wpływu społecznego.

Metody kształcenia

7

2

7

4

7

3

7

4

7

2

Metoda asymilacji wiedzy - wykład, klasyczna metoda problemowa ; metoda przypadków, metoda
sytuacyjna, metody eksponujące film, metody poszukujące.

1/2

Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA
EP1,EP2,EP3
Przygotowanie dwóch prac pisemnych: Czy koncepcja złotego środka to droga do szczęścia
współczesnego człowieka? (50% oceny końcowej) oraz Czy efekt motyla ma zastosowanie w życiu
codziennym? (50% oceny końcowej) Praca musi zawierać wstęp, przegląd badań oraz własną
argumentację.
Średnia ocen z dwóch prac to ocena końcowa.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z zaliczenia.

Gidens A. (2003): Wstep do socjologii, Wydawnictwo PWN
Literatura podstawowa
Szacka B. (2005): Wstęp do socjologii, Wydawnictwo REBIS
Literatura uzupełniająca

Sztompka P. (2010): Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

4

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

statystyka
(PODSTAWOWE)

4.0WW19AIJ119_79S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Statystyki
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

1

2

Forma zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

15

Forma
zaliczenia
ZO

laboratorium

15

ZO

wykład

15

ZO

Razem
dr hab. IWONA MARKOWICZ

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

4

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

4

Celem przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu opisu ilościowego zjawisk ekonomicznych i
społecznych, nabycie przez studenta umiejętności przeprowadzania badania w zakresie struktury,
współzależności i dynamiki zjawisk oraz stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego.
Znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych. Stosowanie metod z przedmiotu Matematyka. Zdolność do
czytania i rozumienia wywodu logicznego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna podstawowe metody analizy danych
statystycznych.

K_W06

S1A_W06

EP2

Zna metody prezentacji wyników badania.

K_W06

S1A_W06

1

EP3

Potrafi wybrać odpowiednie metody do
badania prawidłowości statystycznych w
zjawiskach ekonomicznych i społecznych.

K_U03
K_U05

InzA_U01
InzA_U04
S1A_U02
S1A_U04

2

EP4

Dokonuje oceny uzyskanych wyników w
zakresie struktury i współzależności.

K_U04

InzA_U03
S1A_U03

3

EP5

Przeprowadza opis dynamiki zjawisk
prezentowanych w szeregach czasowych.

K_U05
K_U10

InzA_U01
S1A_U04
S1A_U08

1

EP6

Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł
danych statystycznych.

K_K01
K_K06

S1A_K01
S1A_K06

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: statystyka
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowe pojęcia: statystyka, zbiorowość i jednostka statystyczna, klasyfikacja cech
statystycznych. Prezentacja materiału statystycznego.
2. Charakterystyka zbiorowości opisanej jednowymiarowo: miary tendencji centralnej, miary
zróżnicowania, miary asymetrii. Analiza porównawcza.
3. Charakterystyka zbiorowości opisanej dwuwymiarowo: tablice i szeregi. Analiza współzależności:
miary korelacji i regresji.
4. Charakterystyka zmian w czasie zjawisk ekonomicznych i społecznych. Szeregi czasowe. Miary:
przyrosty, indeksy, średnie tempo zmian, średni przyrost absolutny.

2

2

2

4

2

4

2

2

1/3

5. Podstawy wnioskowania statystycznego

2

3

1. Podstawowe pojęcia w statystyce - przykłady. Szeregi statystyczne.

2

2

2. Analiza struktury: miary tendencji centralnej.

2

2

3. Analiza struktury: miary zróżnicowania i asymetrii.

2

2

4. Analiza współzależności: miary korelacji i regresji.

2

4

5. Dynamika zjawisk ekonomicznych i społecznych.

2

2

6. Zaliczenie w formie pisemnej (rozwiązywanie zadań).

2

3

1. Przykłady szeregów statystycznych i prezentacja danych.

2

2

2. Analiza struktury: wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego (funkcji).

2

4

3. Wyznaczanie miar korelacji i regresji.

2

4

4. Wyznaczanie miar dynamiki dla szeregów czasowych.

2

2

5. Wnioskowanie statystyczne.

2

2

6. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

2

1

Forma zajęć: ćwiczenia

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Przedmiot obejmuje wykłady - prezentacja teorii przedmiotu Statystyka, ćwiczenia - wykorzystanie
teorii w rozwiązywaniu zadań, laboratoria - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizach
statystycznych.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3

KOLOKWIUM

EP4,EP5

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA
EP6
Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:
studenci oceniani są na podstawie dwóch lub trzech kolokwiów pisemnych (80 % oceny), które
testują osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz projektu tworzonego w
formie pracy grupowej (20 % oceny), który weryfikuje osiągnięcia efektów kształcenia kompetencji
społecznych (studenci podczas zaliczenia mogą korzystać z ujednoliconych tablic i wzorów
statystycznych). Każde z kolokwiów musi być zaliczone na minimum 60%.
Forma i warunki zaliczenia laboratorium: praca - analiza danych statystycznych przeprowadzona z
wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
Forma i warunki egzaminu:
egzamin pisemny testujący wiedzę i umiejętności studentów w zakresie wykorzystywania
parametrów opisu struktury jedno- i dwuwymiarowej oraz charakterystyki dynamiki. Egzamin
pisemny polega na udzielaniu odpowiedzi i rozwiązywaniu zadań. Studenci podczas egzaminu
mogą korzystać z ujednoliconych tablic i wzorów statystycznych. Egzamin musi być zaliczony na
minimum 60%.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora): ocena ostateczna jest równa średniej ocen
uzyskanych z zaliczeń i egzaminu (średnia ważona z wagami 0,25 dla zaliczenia ćwiczeń, 0,25 dla
zaliczenia laboratorium i 0,5 dla egzaminu).
Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2015): Statystyka opisowa. Przykłady i
zadania, CeDeWu, Warszawa

Literatura podstawowa

Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2005): Statystyka w zadaniach. Cz. II.,
WNT, Warszawa
Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2015): Wzory i tablice. Metody
statystyczne i ekonometryczne., CeDeWu, Warszawa
Hozer J., red. (1996): Statystyka. Opis statystyczny., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A. (2011): Statystyka, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca
Roczniki statystyczne i inne publikacje GUS i US w Szczecinie.

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin

2/3

Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

5

Przygotowanie się do zajęć

18

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

sterowanie procesami
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2634_81S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

1

2

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
3

30

3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. inż. ZDZISŁAW GOMÓŁKA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studenta ze sterowaniem produkcją w odniesieniu do produktu prostego i kompleksowego (jako
połączenie wyrobów materialnych i usług).

Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

zna podstawowe pojęcia i zasady
sterowania procesem

K_W16

InzA_W02

EP2

potrafi identyfikować zadania; zasoby;
przepływy zasobów w procesie produkcji

K_U23

InzA_U07

EP3

potrafi rozwiązać zadania z zakresu
automatyzacji procesu produkcyjnego

K_U23

InzA_U07

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

1
2

umiejętności

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: sterowanie procesami
Forma zajęć: wykład
1. Pojęcia z zakresu: produkcja (wyrób, usługa), sterowanie produkcją

2

2

2. Planowanie produkcji.

2

2

3. Przygotowanie produkcji .

2

3

4. Proces produkcyjny.

2

2

5. Sterowanie procesem: zasady; zadania; zasoby; przepływy zasobów i produktu.

2

3

6. Struktura systemu informacyjnego sterowania produkcją.

2

3

1. Planowanie produkcji - rozwiązywanie problemów.

2

2

2. Przygotowanie produkcji w zadaniach

2

3

3. Przykład wzorcowy realizacji produktu kompleksowego, typu montażowego

2

3

Forma zajęć: laboratorium

1/2

4. Parametry określające zadanie produkcyjne z uwzględnieniem ograniczonych zasobów

2

2

5. Elementy struktury systemu informacyjnego do sterowania produkcją.

2

2

6. Rozwiązywanie zadań dla automatyzacji procesu produkcyjnego.

2

3

Metody kształcenia

- wykład z prezentacją multimedialną
- ćwiczenia z wykorzystaniem case study
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP2,EP3

SPRAWDZIAN

EP1

Zaliczenie wykładów: pisemne
Zaliczenie ćwiczeń: wykonanie pracy zaliczeniowej i jej prezentacja
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu: średnia arytmetyczna z zal. wykładów i ćwiczeń.

Durlik I. (2004): Inzynieria zarządzania, Placet
Literatura podstawowa

Gomółka Z. (2009): Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Difin
Pająk E. (2006): Zarządzanie produkcją, PWN

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

20

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

sterowanie przepływami rozproszonymi w czasie i przestrzeni
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_30S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem
dr hab. inż. KESRA NERMEND

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

3

30

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

3

Przekazanie wiedzy w zakresie procesu zarządzania łańcuchem dostaw.
Nabycie umiejętności modelowania i optymalizacji wybranych elementów łańcucha dostaw
Podstawy logistyki i zarządzania
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

Zna podstawowe zasady zarządzania
łańcuchem dostaw

umiejętności

1

Potrafi identyfikować role w łańcuchu
dostaw
posiada umiejętność optymalizacji
przepływów w sieciach dostaw

EP2

TREŚCI PROGRAMOWE

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

K_W15

InzA_W01

K_U18

InzA_U02

Semestr

Liczba godzin

Przedmiot: sterowanie przepływami rozproszonymi w czasie i przestrzeni
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowe pojęcia i zasady z zakresu łańcucha dostaw.

6

2

2. Struktura łańcucha dostaw

6

2

3. Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw - model SCOR

6

2

4. Procesy prognozowania i planowania produkcji w powiązaniu z zarządzaniem łańcuchem dostaw.

6

3

5. Zarządzanie łańcuchem dostaw w świetle wybranych koncepcji zarządzania (np. TQM, TBM)

6

2

6. Prezentacja praktycznych rozwiązań z dziedziny zarządzania łańcuchem dostaw.

6

2

7. Przedstawienie narzędzi informatycznych (np. IFS Application) wspomagających zarządzanie
łańcuchem dostaw.

6

2

1. Modelowanie zagadnień transportowych

6

3

2. Modelowanie łańcucha dostaw w powiązaniu z TQM

6

4

Forma zajęć: laboratorium

1/2

3. Optymalizacja przepływów.

6

3

4. Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem problemu komiwojażera.

6

3

5. Zaliczenie.

6

2

Metody kształcenia

"Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
"Zajęcia laboratoryjne, prowadzone z wykorzystaniem narzędzi CASE wspomagających
modelowanie i optymalizację zagadnień łańcucha dostaw.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
SPRAWDZIAN

EP1,EP2

PROJEKT

Forma i warunki
zaliczenia

EP1,EP2
Zaliczenie laboratoriów dokonuje się na podstawie oceny z projektu .
Ocena z zaliczenia stanowi 60% oceny z przedmiotu.
Sprawdzian pisemny obejmuje sprawdzenie wiedzy prezentowanej na wykładzie
Uzyskana ocena ze sprawdzianu stanowi 40% oceny z przedmiotu.
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga uzyskania pozytywnych ocen z każdej oceny
cząstkowej.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Literatura podstawowa

1.Bozarth C., Handfield R.B (2007): Wprowadzenie do zarzadzania operacjami i łancuchem
dostaw, Gliwice

Literatura uzupełniająca

Elżbieta Gołembska (2001): Kompendium wiedzy o logistyce, PWN

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

11

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
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Liczba punktów ECTS

3
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

system komputerowy rachunkowości i finansów
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_60S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

4

7

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem
prof. dr hab. inż. RYSZARD BUDZIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

3

30

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

3

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy odnośnie rodzajów i roli systemów informatycznych
wykorzystywanych w organizacjach gospodarczych.
W zakresie umiejętności celem przedmiotu jest wykształcenie podstawowych umiejętności prowadzenia analizy
procesowej z wykorzystaniem metodyki ARIS.
Student zna podstawy z zakresu zagadnień ekonomiki podmiotów rynkowych i funkcjonowania rynku,
zarządzania, rachunkowości i technologii informacyjnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Student posiada podstawową wiedzę o
systemach informatyki ekonomicznej
wykorzystywanych w organizacjach
gospodarczych.

K_W06

S1A_W06

1

EP2

Student potrafi przeprowadzić analizę
procesów z wykorzystaniem wybranych
elementów metodyki ARIS.

K_U16

X1A_U04

2

EP3

Student definiuje wymagania odnośnie
systemu informatycznego do potrzeb
organizacji gospodarczej.

K_U04

InzA_U03
S1A_U03

EP4

Student potrafi prowadzić nawiązać
kontakt z pracownikami firm w celu
przeprowadzania analizy procesów przez
nich realizowanych

K_K01

S1A_K01

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

umiejętności

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: system komputerowy rachunkowości i finansów
Forma zajęć: wykład
1. 1.Systemy informatyczne w organizacjach gospodarczych (rodzaje, zadania, rola).

7

4

2. 2.Analiza procesowa, jako narzędzie reengineeringu usprawniające funkcjonowanie organizacji.

7

2

3. 3.Modele ewidencji transakcji gospodarczych w systemach informatycznych. Warunki
funkcjonowania systemu transakcyjnego.

7

2

4. 4.Funkcje i metody przetwarzania danych w systemach informatycznych.

7

2

1/3

5. 5.Języki zapytań w systemach transakcyjnych w procesie pozyskiwania wiedzy z systemów
transakcyjnych.
6. 6.Koncepcja języka użytkownika (ekonomisty) - narzędzia wspomagającego dialog użytkownika z
systemem.
7. 7.Nowe kierunki rozwoju systemów informatycznych z obszaru informatyki ekonomicznej.

7

2

7

2

7

1

7

2

7

8

7

3

7

2

Forma zajęć: laboratorium
1. 1.Wprowadzenie do metodyki ARIS w analizie procesów gospodarczych
2. 2.Analiza i optymalizacja procesów gospodarczych organizacji w wymiarze organizacji, danych,
funkcji, procesów oraz produktów.
3. 3.Wielokryterialne metody oceny i doboru rozwiązania informatycznego do potrzeb organizacji
(wykorzystanie gotowych narzędzi oraz implementacja prostych metod oceny w arkuszu
kalkulacyjnym - case study).
4. 4.Prezentacja projektów zaliczeniowych.
Metody kształcenia

Zajęcia laboratoryjne realizowane w sali komputerowej z wykorzystaniem pakietu ARIS
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1

PROJEKT

EP2,EP3,EP4
Studenci oceniani są na podstawie kolokwium teoretycznego oraz projektów wykonanych w
trakcie semestru w zespołach maksymalnie trzyosobowych.
* Studenci oceniani są na podstawie kolokwium składającego się z ok. 8 pytań opisowych (waga:
30% oceny końcowej) służącemu sprawdzeniu znajomości wiedzy teoretycznej odnośnie zagadnień
informatyki ekonomicznej omawianych na wykładach.

Forma i warunki
zaliczenia

* Studenci oceniani są na podstawie projektu zespołowego (max. 3 osoby), którego efektem jest
analiza procesów rzeczywistej firmy jak również propozycje ich optymalizacji. W tym celu
konieczne jest nawiązanie przez zespół projektowy współpracy z przedsiębiorstwem (min. 10
pracowników). Następnie zadaniem zespołu projektowego jest przeprowadzenie analizy
wybranych procesów realizowanych w firmie (zewnętrznych i wewnętrznych). Wykorzystane w tym
celu mogą zostać dowolne metodyki, ze wskazaniem na bezpośrednie rozmowy z pracownikami
firmy. Na podstawie zebranych danych zostaną opracowane modele: struktury organizacyjnej,
funkcji, danych, produktów i procesów. Ostatni aspekt realizowanego projektu to sporządzenie
wniosków i przedstawienie propozycji usprawnień.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest oceną średnią z zaliczenia lab. i wykładów.
Dudycz H., Dyczkowski M. (2006): Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy
metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Akademia Ekonomiczna
Gabryelczyk R (2008): ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin

Literatura podstawowa

Orłowski C (2006): Zarządzanie technologiami informacyjnymi - Stan i perspektywy rozwoju,
PWNT
Wrycza St (2010): Informatyka ekonomiczna, PWE
Frankowski P (2007): CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią, Helion

Literatura uzupełniająca

Hand D. Mannila H. Smyth P (2009): Eksploracja danych, WNT
(2010): Informatyka ekonomiczna 17. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd
naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

8

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

2/3

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
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Liczba punktów ECTS

3
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

systemy business intelligence
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_12S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

4

7

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem
dr TOMASZ ZDZIEBKO

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

4

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

4

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami rozwiązań klasy Business Intelligence w procesie
pozyskiwania wiedzy na potrzeby zarządzania organizacjami gospodarczymi. W trakcie zajęć studenci pozyskają
podstawową wiedzę i posiądą umiejętność wykorzystania wybranych elementów platformy wybranej platformy
klasy Business Intelligence.
Student zna podstawy z zakresu następujących zagadnień: ekonomiki podmiotów rynkowych i funkcjonowania
rynku, zarządzania, baz danych, statystki.
Student zna język angielskim w stopniu wystarczającym do zrozumienia literatury anglojęzycznej dla
przedmiotu.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Student zna rolę, zasady funkcjonowania i
wdrażania systemów Business Intelligence
i Hurtowni danych.

K_W14
K_W16

InzA_W02
X1A_W04

Student potrafi wykorzystać wybrany
system klasy Business Intelligence do
realizacji podstawowych operacji analizy
danych i raportowania

K_U16

X1A_U04

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

EP2

umiejętności

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: systemy business intelligence
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowe pojęcia, istota i właściwości technologii Business Intelligence. Miejsce hurtowni
danych w systemach BI, rodzaje systemów BI: Marketing Intelligence, Financial Intelligence,
Competitive Intelligence.
2. Architektury hurtowni danych. Struktura baz na potrzeby hurtowni danych. Mechanizmy
zasilania hurtowni danych: oczyszczanie, integracja, ekstrakcja, transformacja i ładowanie danych
(ETL). Projektowanie procesu odświeżania danych w hurtowni.
3. Proces budowy kostek danych. Typowe operacje na kostkach danych: redukcja wymiarów,
rozwijanie i zwijanie danych. Język MDX w procesie pozyskiwania informacji z hurtowni danych.
4. Mechanizmy raportowania i analiz: pulpity menadżerskie, KPI, analizy what-if, zaawansowana
wizualizacja danych.
5. Technologie informatyczne wykorzystywane w systemach BI: Big Data, Cloud Computing,
Analizy In memory.
6. Metody data mining w procesie odkrywania wiedzy z baz danych.

7

3

7

3

7

2

7

2

7

2

7

3

Forma zajęć: laboratorium

1/2

1. Omówienie zasad pracy i treści przedmiotowych realizowanych na zajęciach. Wprowadzenie
architektury i funkcjonalności platformy Microsoft Business Intelligence. Zapoznanie z
odwzorowaniem struktury modelowej firmy i jej źródeł danych, wykorzystywanych na potrzeby
zadań realizowanych na zajęciach.

7

4

2. Proces ekstrakcji danych

7

4

3. Usługi analiz danych: zunifikowany model wymiarowy

7

6

4. Usługi analiz danych: tworzenie i modyfikacja kostki danych

7

6

5. Usługi analiz danych: funkcje zaawansowane, skalowalność i optymalizacja

7

4

6. Analityczny język zapytań MDX: wstęp i podstawy

7

4

7. Prezentacje i ocena projektów końcowych

7

2

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykłady i zajęcia laboratoryjne realizowane w sali komputerowej z wykorzystaniem platformy
Microsoft Business Intelligence
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

SPRAWDZIAN

EP1

PROJEKT

EP1,EP2

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
Ocena z laboratoriów równa jest średniej arytmetycznej ocen z:
* zespołowego projektu zaliczeniowego
* oceny aktywnej pracy na zajęciach i realizacji zadań.

EP2

Zaliczenie wykładów odbędzie się w formie pisemnej (pytania otwarte).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa średniej arytmetycznej oceny z wykładów i oceny zajęć
laboratoryjnych.

Literatura podstawowa

Pelikant A. (2011): Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania.,
Helion

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

15

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
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Liczba punktów ECTS

4
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

systemy operacyjne
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_75S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

3

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

30

ECTS
4
4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. inż. KESRA NERMEND

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie konstrukcji i teoretycznych podstaw działania systemu
operacyjnego (OS), ról i zadań samodzielnego OS i rozwiązań domenowych. Celem dodatkowym jest nabycie
praktycznych, podstawowych umiejętności w zakresie planowania, implementacji i administracji systemami
operacyjnymi. Przez pracę na wirtualnych maszynach systemów operacyjnych student ma możliwość dowolnej
modyfikacji i administracji własnym systemem operacyjnym, a także może tworzyć rozwiązania w oparciu o
wirtualne środowisko domenowe.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość architektury i obsługi komputera.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Lp

1

1

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

K_W16

InzA_W02

K_U24

InzA_U08

EP3

4. Posiada umiejętność wyboru
odpowiedniej aplikacji sieciowej<br>i
sposobu łączenia się z nią z
uwzględnieniem
aspektów<br>bezpieczeństwa

K_U24

InzA_U08

EP4

5. Potrafi dobrać aplikację sieciową i
skonfigurować ją tak, aby
uwzględniała narzuconą mu infrastrukturę
techniczną i
potrzeby użytkownika

K_K08

InzA_K01

Semestr

Liczba godzin

KOD

Opis efektu

EP1

1. Posiada znajomość podstawowych
technologii stosowanych w
sieciach komputerowych oraz metod ich
zabezpieczania
2. Ma elementarną wiedzę na temat
aplikacji sieciowych

EP2

umiejętności

2

kompetencje społeczne

1

3. Potrafi zaprojektować i skonfigurować
prostą sieć
komputerowej z uwzględnieniem aspektów
bezpieczeństwa

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: systemy operacyjne
Forma zajęć: wykład

1/3

1. Pojęcie systemu, zadania systemu operacyjnego, struktura systemu operacyjnego, przykłady
systemów operacyjnych, rodje i właściwości urządzeń wejścia-wyjścia, sterowniki urządzeń,
procesy i wątki we współczesnych systemach operacyjnych
2. Usługi katalogowe sieciowych systemów operacyjnych: organizacja, implementacja i
administracja.
3. Zarządzanie kontami użytkowników lokalnych i domenowych oraz grup użytkowników. Zadania
administracyjne związane z kontami i grupami użytkowników.
4. System plików: Pojęcie pliku, atrybuty, typy plików i struktura pliku, metody dostępu do plików,
podstawowe operacje na plikach i katalogach, omówienie systemów plików z rodziny FAT, NTFS,
EXT, ReiserFS . Organizacja danych na nośnikach.

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

3

3

2

3

2

3. Zarządzanie dyskami. Wprowadzenie do usług katalogowych Active Directory.

3

2

4. Zarządzanie kontami i grupami użytkowników w systemach Windows.

3

2

5. Zarządzanie dostępem do zasobów, składowaniem i bezpieczeństwem danych.

3

2

6. Zarządzanie środowiskiem pracy użytkowników przy pomocy zasad grup (GPO).

3

2

7. Monitorowanie procesów, usług i zdarzeń.

3

2

8. Zaliczenie przedmiotu.

3

1

5. Zarządzanie dostępem do zasobów, składowaniem i bezpieczeństwem danych.
6. Zarządzanie Pamięcią: pamięć jako zasób systemu komputerowego, hierarchia pamięci,
przestrzeń adresowa, wsparcie dla zarządzania pamięcią na poziomie architektury komputera,
podział i przydział pamięci, obraz procesu w pamięci, stronicowanie, segmentacja.
7. Narzędzia zdalnej administracji systemami operacyjnymi. Monitorowanie procesów, usług i
zdarzeń.
Forma zajęć: laboratorium
1. Instalacja i konfiguracja (uruchamianie usług) systemu operacyjnego. Uwarunkowania pracy w
środowisku wirtualnym.
2. Narzędzia do zarządzania systemem operacyjnym w środowisku Windows (MMC, Narzędzia
Administracyjne), administracja zdalna.

Metody kształcenia

Wykład jest przeprowadzany z użyciem prezentacji multimedialnych. Laboratorium komputerowe
realizowane jest w oparciu o wirtualne systemy operacyjne Windows.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

KOLOKWIUM

EP1,EP2

SPRAWDZIAN
Forma i warunki zaliczenia wykładu: ocena z wykładów jest wystawiana na
podstawie dwóch ustnych zaliczeń w trakcie semestru
Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena z ustnego kolokwium

EP3,EP4

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu: jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń.
Ocena koordynatora jest równa średniej ocen otrzymanych z wykładów i ćwiczeń
Frąckowiak R. (2009): Systemy operacyjne., Microsoft
Shapiro J. (2009): Windows Server 2008 PL. Biblia., Helion

Literatura podstawowa
Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne (2005): Podstawy systemów operacyjnych, WNT
Stallings W. (2004): Systemy operacyjne., Robomatic
Literatura uzupełniająca

Configuring Windows Server 2008 Active Directory, Collection 10272: MCTS (Exam 70-640):

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

2

2/3

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

11

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

4.0WW19AIWNEiZ_47S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Biblioteka Ekonomiczna
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

1

1

wykład

2

Razem

Forma
zaliczenia
Z

ECTS
0

2

0

Koordynator
przedmiotu / modułu:

mgr TOMASZ ZAJĄCZKOWSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie wiedzy o zasadach korzystania z biblioteki, zbiorach biblioteki oraz Systemie BibliotecznoInformacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy: podstawowa wiedza o bibliotece.
W zakresie umiejętności: posiada umiejętność uczenia się.
W zakresie kompetencji społecznych: świadomość wpływu działań indywidualnych na interesy innych członków
społeczności
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

K_W01

S1A_W01

wiedza

1

EP1

prawne, organizacyjne i organizacyjne
uwarunkowania korzystania z systemu
biblioteczno-informacyjnego uczelni w
ramach studiowanego kierunku studiów

umiejętności

1

EP2

korzystanie z zasobów systemu
biblioteczno-informacyjnego uczelni
zgodnie z obowiązującymi zasadami

K_U08

S1A_U06

EP3

realizacja potrzeb informacyjnych oraz
zasad dostępu do zasobów systemu
biblioteczno-informacyjnego uczelni w
sposób nie utrudniający dostępu innym
użytkownikom Biblioteki

K_K06

S1A_K06

Semestr

Liczba godzin

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: szkolenie biblioteczne
Forma zajęć: wykład
1. Przedstawienie systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki US
Metody kształcenia

1

2

szkolenie on-line (prezentacja)
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3

1/2

Uzyskanie w teście odpowiedniej ilości punktów. Możliwość wielokrotnego zdawania testu
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Uzyskanie w teście odpowiedniej ilości punktów. Możliwość wielokrotnego zdawania testu

Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

2

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

0

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

2

Liczba punktów ECTS

0

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

sztuczna inteligencja i technologie agenckie
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_87S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

5

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem

ECTS
4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr inż. JERZY SOŁDEK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z możliwościami stosowanie elementów sztucznej inteligencji w
obszarze inżynierii produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań agentów programowych

Wymagania wstępne:

Student powinien wcześniej uzyskać efekty kształcenia z przedmiotów: matematyka i technologie informacyjne
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna wybrane podstawowe metody
sztucznej inteligencji

K_W14

X1A_W04

EP2

Zna metody i narzędzia tworzenia agentów
programowych

K_W14

X1A_W04

1

EP3

Potrafi zastosować algorytm
przeszukiwania zbiorów

K_U23

InzA_U07

2

EP4

Potrafi zaprojektować system
wieloagentowy do wykonania określonego
zadań z inżynierii produkcji.

K_U23

InzA_U07

EP5

Rozumie potrzebę uczenia sie przez całe
życie wynikającą z postępu
technologicznego oraz ciągłych zmian w
otoczeniu prawno-ekonomicznym

K_K01

S1A_K01

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: sztuczna inteligencja i technologie agenckie
Forma zajęć: wykład
1. Podstawy sztucznej inteligencji i zadania z zakresu przeszukiwania, wnioskowania i uczenia się.
2. Podstawowe metody. Logika rozmyta, sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne.
Przykładowe zadania.
3. Systemy ekspertowe. Wybrane metody reprezentacji wiedzy i stosowanych narzędzi. Przykład
systemu ekspertowego
4. Pojęcia i definicje podstawowe: agenta, systemu agentowego, podstawowych własności
systemów agentowych.
5. Otoczenie i środowisko systemu agentowego, przestrzenność, zasoby, koncepcja integralności
systemu, komunikacja. Środowisko JADE i standardy FIFA.
6. Przykłady zastosowania agentów w: tworzeniu oprogramowania, wspomaganiu procesu
produkcyjnego, wyszukiwaniu informacji, e-handlu

5

2

5

3

5

2

5

2

5

2

5

4

1/2

Forma zajęć: laboratorium
1. Algorytmy szukania ekstremów (oprogramowanie Matlab).

5

2

2. Realizacja systemu ekspertowego (oprogramowanie Matlab).

5

2

3. Modelowanie aplikacji systemu agentowego za pomocą diagramów języka UML.

5

4

4. Projekt studencki przykładowego zastosowania systemu wieloagentowego.

5

20

5. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie przedmiotu.

5

2

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i wykorzystywania zasobów Internetu (on
line)
Zajęcia laboratoryjne polegające na wykonaniu zadań i kompletnego projektu.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP5

PROJEKT

EP4

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
EP3
Wykład kończy się pisemnym kolokwium
Ćwiczenia laboratoryjne są zaliczane na podstawie pozytywnych wyników zakończenia
zadania/projektu praktycznego.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu: średnia arytmetyczna z zaliczenia lab. i pisemnego kolokwium z wykładów.

Rutkowski L. (2005): Metody i techniki sztucznej inteligencji., Wydawnictwo Naukowe PWN
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Stanek S., Sroka H., Paprzycki M., Ganzha M. (red.) (2008): Rozwój informatycznych systemów
wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych, PLACET, Warszawa
Bellifemine F., Caire G., Greenwood D. (2007): Developing Multi-Agent Systems with JADE,
Wiley
Pechmann P. (2010): Wprowadzenie do systemów agentowych, ZUT, Szczecin

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

technologie agenckie w kreowaniu produktów zintegrowanych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_21S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
3

30

3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr inż. JERZY SOŁDEK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie możliwości zastosowania technologii agenckich do realizacji produktu
kompleksowego z rozproszonych komponentów

Wymagania wstępne:

Student powinien wcześniej uzyskać efekty kształcenia z przedmiotów: tworzenie produktu zintegrowanego,
metody inżynierii usług, sztuczna inteligencja i technologie agenckie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna technologie inżynierskie produkcji i
usług

K_W19

InzA_W05

EP2

Potrafi wykorzystać do formułowania i
rozwiązywania zadań inżynierskich metody
modelowania i symulacji komputerowej

K_U18

InzA_U02

2

EP4

Potrafi zaprojektować system
wieloagentowy do wykonania określonego
zadań z inżynierii produkcji.

K_U24

InzA_U08

1

EP3

Potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy

K_K07

InzA_K02
S1A_K07

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

1
umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: technologie agenckie w kreowaniu produktów zintegrowanych
Forma zajęć: wykład
1. Model kreowania przykładowego produktu kompleksowego z różnych komponentów, w
środowisku rozproszonym

6

2

2. Środowisko agenckie modelowania procesu zarządzania produktem

6

2

3. Wielo-agentowy system integracji produktu

6

3

4. Zastosowanie platformy JADE i standardów FIFA do realizacji zadań systemu

6

3

5. Projekt systemu sterowania produktem zintegrowanym oparty na systemie wielo-agentowym.

6

4

6. Kolokwium

6

1

6

2

Forma zajęć: laboratorium
1. Koncepcja systemu w formie schematu blokowego

1/2

2. Zamodelowanie systemu w formie diagramów języka modelowania UML

6

8

3. Badania symulacyjne (fragmentu systemu)

6

4

4. Podsumowanie

6

1

Metody kształcenia

- Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i wykorzystywania zasobów Internetu
(on line)
- Zajęcia laboratoryjne polegające na wykonaniu zadań i kompletnego projektu
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

KOLOKWIUM

EP1

PROJEKT

EP3,EP4

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
EP2
Wykład kończy się pisemnym kolokwium
Ćwiczenia laboratoryjne są zaliczane na podstawie pozytywnych wyników zakończenia
zadania/projektu praktycznego.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest średnia arytmetyczną z zal. lab. i wykładów

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Stanek S., Sroka H., Paprzycki M., Ganzha M. (2008): Rozwój informatycznych systemów
wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych, PLACET Warszawa
Tichy P. et al. (2012): Multi-agent system design and integration via agent development
enviroment, Engineering Applications of Artificial Intelligence 25
Bellifemine F., Caire G., Greenwood D. (2007): Developing Multi-Agent Systems with JADE,
Wiley
Pechmann P. (2010): Wprowadzenie do systemów agentowych, ZUT, Szczecin

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

technologie informacyjne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

4.0WW19AIWNEiZ_49S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

1

1

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem

ECTS
5

45

5

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. ZDZISŁAW SZYJEWSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studenta z umiejętnościami pracy z komputerem w zakresie oprogramowania podstawowego,
biurowego, komunikowania się w sieci komputerowej oraz zapoznanie się z zasadami budowy systemów
operacyjnych i technologii pracy w nowoczesnym środowisku.

Wymagania wstępne:

brak
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Lp

1

1

1

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP2

klasyfikuje metody i narzędzia, w tym
techniki pozyskiwania danych, właściwe
dla nauk o zarządzaniu, pozwalające
opisywać struktury i instytucje społeczne
oraz procesy w nich i między nimi
zachodzące

K_W06

S1A_W06

EP4

potrafi dokonać wstępnej analizy
ekonomicznej podejmowanych działań
inżynierskich, szczególnie w odniesieniu do
projektów informatycznych

K_U20

InzA_U04
S1A_U02

EP5

rozumie pozatechniczne aspekty i skutki
działalności inżynierskiej (w tym jej wpływ
na środowisko) oraz ma świadomość ich
ważności i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane
decyzje

K_K08

InzA_K01

Semestr

Liczba godzin

KOD

Opis efektu

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: technologie informacyjne
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowe dane i terminologia przetwarzania danych na komputerze

1

3

2. Geneza i zadania systemów operacyjnych

1

2

3. Zarządzanie pamięcią komputera

1

2

4. Zarządzanie danymi na nośnikach komputerowych

1

2

5. Organizacje danych na nośnikach magnetycznych

1

2
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6. Zarządzanie procesami i komunikacja z użytkownikiem

1

2

7. Technologie sieciowe i mobilne

1

2

1. Organizacja danych w systemie operacyjnym - katalogi

1

4

2. Podstawowe operacje systemu operacyjnego

1

4

3. Edytowanie tekstu, korespondencja grupowa

1

4

4. Arkusze kalkulacyjne i zasady wykorzystania

1

4

5. Zasady przygotowania prezentacji graficznej

1

4

6. Komunikacja w sieci Internet

1

4

7. Praca w sieci - portale społecznościowe, pozyskiwanie informacji, zakup w sieci

1

6

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

prezentacja multimedialna rozwiązywanie zadań
wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialne
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
EGZAMIN PISEMNY

EP2

KOLOKWIUM

EP4,EP5

Zajęcia ćwiczeniowe zakończone wykonaniem zadań praktycznych. Wykłady zakończone testem
pisemnym.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki
zaliczenia

Test składa się z 10-ciu pytań po 5 odpowiedzi na każde pytanie, z których jedna odpowiedź jest
poprawna. Każda poprawna odpowiedź daje 1 pkt.
Oceny według uzyskanych punktów 5 dostateczny, 6 - dostateczny plus, 7 - dobry, 8 - dobry plus,
9 i 10 - bardzo dobry

Literatura podstawowa

Ocena z przedmiotu jest oceną z testu.
Abraham Silberschatz, James L. Peterson, Peter B. Galvin (1991): Podstawy systemów
operacyjnych, WNT

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

4

Przygotowanie się do zajęć

25

Studiowanie literatury

25

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

24

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

125

Liczba punktów ECTS

5

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

technologie internetowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_34S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria internetu

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

5

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem
dr hab. WALDEMAR WOLSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

4

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

4

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami oraz usystematyzowanie wiedzy z
zakresu Internetu i technologii internetowych. Przedmiot stanowi podstawę dla innych przedmiotów, adresując
problem umiejscowienia poszczególnych zagadnień podejmowanych w dalszych kursach w szerszym aspekcie.
Pozwoli studentom na zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi technologiami oraz ról, jakie pełnią.
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu Internetu, podstawy języków HTML, PHP oraz arkuszy stylów
CSS.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Lp

1

1

1

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

rozumie relacje istniejące między
strukturami i instytucjami społecznymi w
mikro- i makro-skali

K_W01
K_W02
K_W03

InzA_W03
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W03

EP2

rozumie relacje istniejące między
strukturami i instytucjami społecznymi w
mikro- i makro-skali

K_U01
K_U02
K_U03

InzA_U04
S1A_U01
S1A_U01
S1A_U02

EP3

rozumie relacje istniejące między
strukturami i instytucjami społecznymi w
mikro- i makro-skali

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04

S1A_K01
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

Semestr

Liczba godzin

KOD

Opis efektu

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: technologie internetowe
Forma zajęć: wykład
1. Serwis WWW - wprowadzenie. Język HTML.

5

2

2. Język XHTML. Formatowanie dokumentu XHTML za pomocą arkuszy styli CSS. Walidacja
dokumentów XHTML.

5

2

3. Technologia DHTML. Model dokumentu DOM. Język JavaScript. Obsługa formularzy HTML.

5

2

5

3

5

2

5

2

4. Składnia języka XML. Parsowanie i walidacja dokumentów XML. Opis struktury dokumentu XML DTD. Przestrzenie nazw w dokumentach XML.
5. Formatowanie i transformacji a dokumentów XML za pomoc ą arkuszy styli XSL. Transformacje
XSLT.
6. Protokół HTTP. Struktura komunikatów żą dania i odpowiedzi. Metody uwierzytelnienia.
Specyfikacja MIME. Zmienne Cookie. Bezpieczny protokół HTTPS.
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7. Bazy danych w serwisie WWW. Wielowarstwowe aplikacje WWW.

5

2

1. Język XHTML i arkusze styli CSS

5

2

2. Arkusze CSS

5

2

3. Technologia DHTML

5

2

4. Język XML

5

2

5. XML - DTD

5

2

6. XML - Formatowanie i transformacji a dokumentów XML za pomoc ą arkuszy styli XSL

5

2

7. Java Script - podstawy

5

2

8. Formularze internetowy (Java Script)

5

2

9. DOM

5

2

10. PHP - podstawy programowania

5

2

11. Bazy danych w serwisie WWW -MySQL

5

2

12. Bazy danych w serwisie WWW - połączenie z serwisem WWW

5

2

13. Bazy danych w serwisie WWW - prezentacja zawartości w serwisie

5

2

14. Bezpieczeństwo aplikacji sieciowych

5

2

15. Prezentacja oraz obrona wykonanych projektów

5

2

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Zajęcia laboratoryjne polegające na realizacji wyznaczonych projektów
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PROJEKT
Forma i warunki zaliczenia:
studenci oceniani są na podstawie pisemnych projektów (100% oceny), które
testują efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

EP1,EP2,EP3

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki
zaliczenia

Ocena z wykładu i ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora)
jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia projektu za:
wykonanie dokumentacji projektu - dost
implementacja projektu - db
osadzenie na serwerze WWW - bdb
w sekwencji narastająco.
Castro E. (2001): Po prostu XML, Helion

Literatura podstawowa

Hogan B. P. (2011): HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości, Helion
Yank K. (2010): PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. , Helion
Gajda W. (2011): HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty, Helion

Literatura uzupełniająca
Zeldman J., Marcotte E. (2010): Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe, Helion

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

5

Udział w konsultacjach

2

2/3

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

8

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

technologie internetowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_24S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

5

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem
dr hab. WALDEMAR WOLSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

4

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

4

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami oraz usystematyzowanie wiedzy z
zakresu Internetu i technologii internetowych. Przedmiot stanowi podstawę dla innych przedmiotów, adresując
problem umiejscowienia poszczególnych zagadnień podejmowanych w dalszych kursach w szerszym aspekcie.
Pozwoli studentom na zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi technologiami oraz ról, jakie pełnią.
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu Internetu, podstawy języków HTML, PHP oraz arkuszy stylów
CSS.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

kompetencje społeczne

1

KOD

Opis efektu

EP1

potrafi współdziałać w zespole pełniąc w
nim różne funkcje, w szczególności w
zespołach wytwarzających
oprogramowanie
TREŚCI PROGRAMOWE

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

K_K01
K_K02
K_K04

S1A_K01
S1A_K02
S1A_K04

Semestr

Liczba godzin

Przedmiot: technologie internetowe
Forma zajęć: wykład
1. Serwis WWW - wprowadzenie. Język HTML.

5

2

2. Język XHTML. Formatowanie dokumentu XHTML za pomocą arkuszy styli CSS. Walidacja
dokumentów XHTML.

5

2

3. Technologia DHTML. Model dokumentu DOM. Język JavaScript. Obsługa formularzy HTML.

5

2

5

3

5

2

5

2

5

2

1. Język XHTML i arkusze styli CSS

5

2

2. Arkusze CSS

5

2

3. Technologia DHTML

5

2

4. Składnia języka XML. Parsowanie i walidacja dokumentów XML. Opis struktury dokumentu XML DTD. Przestrzenie nazw w dokumentach XML.
5. Formatowanie i transformacji a dokumentów XML za pomoc ą arkuszy styli XSL. Transformacje
XSLT.
6. Protokół HTTP. Struktura komunikatów żą dania i odpowiedzi. Metody uwierzytelnienia.
Specyfikacja MIME. Zmienne Cookie. Bezpieczny protokół HTTPS.
7. Bazy danych w serwisie WWW. Wielowarstwowe aplikacje WWW.
Forma zajęć: laboratorium

1/3

4. Język XML

5

2

5. XML - DTD

5

2

6. XML - Formatowanie i transformacji a dokumentów XML za pomoc ą arkuszy styli XSL

5

2

7. Java Script - podstawy

5

2

8. Formularze internetowy (Java Script)

5

2

9. DOM

5

2

10. PHP - podstawy programowania

5

2

11. Bazy danych w serwisie WWW -MySQL

5

2

12. Bazy danych w serwisie WWW - połączenie z serwisem WWW

5

2

13. Bazy danych w serwisie WWW - prezentacja zawartości w serwisie

5

2

14. Bezpieczeństwo aplikacji sieciowych

5

2

15. Prezentacja oraz obrona wykonanych projektów

5

2

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Zajęcia laboratoryjne polegające na realizacji wyznaczonych projektów
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PROJEKT
Forma i warunki zaliczenia:
studenci oceniani są na podstawie pisemnych projektów (100% oceny), które
testują efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

EP1

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki
zaliczenia

Ocena z wykładu i ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora)
jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia projektu za:
wykonanie dokumentacji projektu - dost
implementacja projektu - db
osadzenie na serwerze WWW - bdb
w sekwencji narastająco.
Castro E. (2001): Po prostu XML, Helion

Literatura podstawowa

Hogan B. P. (2011): HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości, Helion
Yank K. (2010): PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. , Helion
Gajda W. (2011): HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty, Helion

Literatura uzupełniająca
Zeldman J., Marcotte E. (2010): Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe, Helion

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

5

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

8

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

2/3
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

technologie internetowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_9S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

5

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. WALDEMAR WOLSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

ECTS
4
4

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami oraz usystematyzowanie wiedzy z
zakresu Internetu i technologii internetowych. Przedmiot stanowi podstawę dla innych przedmiotów, adresując
problem umiejscowienia poszczególnych zagadnień podejmowanych w dalszych kursach w szerszym aspekcie.
Pozwoli studentom na zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi technologiami oraz ról, jakie pełnią.
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu Internetu, podstawy języków HTML, PHP oraz arkuszy stylów
CSS.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

1

wiedza

2

3

1

umiejętności

2

3

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

potrafi wymienić rodzaje struktur i
instytucji społecznych, prawnych,
ekonomicznych, politycznych z
perspektywy nauk o zarządzaniu

K_W01
K_W02
K_W03

InzA_W03
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W03

EP3

potrafi wymienić rodzaje struktur i
instytucji społecznych, prawnych,
ekonomicznych, politycznych z
perspektywy nauk o zarządzaniu

K_W01
K_W02
K_W03

InzA_W03
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W03

EP5

potrafi wymienić rodzaje struktur i
instytucji społecznych, prawnych,
ekonomicznych, politycznych z
perspektywy nauk o zarządzaniu

K_W03

InzA_W03
S1A_W03

EP2

potrafi wymienić rodzaje struktur i
instytucji społecznych, prawnych,
ekonomicznych, politycznych z
perspektywy nauk o zarządzaniu

K_U02
K_U03
K_U19

InzA_U03
InzA_U04
S1A_U01
S1A_U02

EP4

potrafi wymienić rodzaje struktur i
instytucji społecznych, prawnych,
ekonomicznych, politycznych z
perspektywy nauk o zarządzaniu

K_U02
K_U03

InzA_U04
S1A_U01
S1A_U02

EP7

potrafi wymienić rodzaje struktur i
instytucji społecznych, prawnych,
ekonomicznych, politycznych z
perspektywy nauk o zarządzaniu

K_U10

S1A_U08

KOD

Opis efektu

1/3

1

EP6

potrafi wymienić rodzaje struktur i
instytucji społecznych, prawnych,
ekonomicznych, politycznych z
perspektywy nauk o zarządzaniu

K_K01

S1A_K01

EP8

potrafi wymienić rodzaje struktur i
instytucji społecznych, prawnych,
ekonomicznych, politycznych z
perspektywy nauk o zarządzaniu

K_K01

S1A_K01

Semestr

Liczba godzin

kompetencje społeczne

2

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: technologie internetowe
Forma zajęć: wykład
1. Serwis WWW - wprowadzenie. Język HTML.

5

2

2. Język XHTML. Formatowanie dokumentu XHTML za pomocą arkuszy styli CSS. Walidacja
dokumentów XHTML.

5

2

3. Technologia DHTML. Model dokumentu DOM. Język JavaScript. Obsługa formularzy HTML.

5

2

5

3

5

2

5

2

5

2

1. Język XHTML i arkusze styli CSS

5

2

2. Arkusze CSS

5

2

3. Technologia DHTML

5

2

4. Język XML

5

2

5. XML - DTD

5

2

6. XML - Formatowanie i transformacji a dokumentów XML za pomoc ą arkuszy styli XSL

5

2

7. Java Script - podstawy

5

2

8. Formularze internetowy (Java Script)

5

2

9. DOM

5

2

10. PHP - podstawy programowania

5

2

11. Bazy danych w serwisie WWW -MySQL

5

2

12. Bazy danych w serwisie WWW - połączenie z serwisem WWW

5

2

13. Bazy danych w serwisie WWW - prezentacja zawartości w serwisie

5

2

14. Bezpieczeństwo aplikacji sieciowych

5

2

15. Prezentacja oraz obrona wykonanych projektów

5

2

4. Składnia języka XML. Parsowanie i walidacja dokumentów XML. Opis struktury dokumentu XML DTD. Przestrzenie nazw w dokumentach XML.
5. Formatowanie i transformacji a dokumentów XML za pomoc ą arkuszy styli XSL. Transformacje
XSLT.
6. Protokół HTTP. Struktura komunikatów żą dania i odpowiedzi. Metody uwierzytelnienia.
Specyfikacja MIME. Zmienne Cookie. Bezpieczny protokół HTTPS.
7. Bazy danych w serwisie WWW. Wielowarstwowe aplikacje WWW.
Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Zajęcia laboratoryjne polegające na realizacji wyznaczonych projektów
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

2/3

Forma i warunki zaliczenia:
studenci oceniani są na podstawie pisemnych projektów (100% oceny), które
testują efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Forma i warunki
zaliczenia

Ocena z wykładu i ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora)
jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia projektu za:
wykonanie dokumentacji projektu - dost
implementacja projektu - db
osadzenie na serwerze WWW - bdb
w sekwencji narastająco.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z wykładu i ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora)
jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia projektu za:
wykonanie dokumentacji projektu - dost
implementacja projektu - db
osadzenie na serwerze WWW - bdb
w sekwencji narastająco.
Castro E. (2001): Po prostu XML, Helion

Literatura podstawowa

Hogan B. P. (2011): HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości, Helion
Yank K. (2010): PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. , Helion
Gajda W. (2011): HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty, Helion

Literatura uzupełniająca
Zeldman J., Marcotte E. (2010): Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe, Helion

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

5

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

8

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

tworzenie produktu zintegrowanego
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_19S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

4

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
2

30

2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr inż. JERZY SOŁDEK

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Nabycie umiejętności zaprojektowania produktu kompleksowego na potrzeby określone przez klienta w sposób
integrujący różnorodne elementy składowe

Wymagania wstępne:

Student powinien wcześniej uzyskać efekty kształcenia z przedmiotów: optymalizacja procesów, sterowanie
procesami, inżynieria wymagań, modelowanie i symulacja komputerowa
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Zna metody i narzędzia stosowane w
realizacji produktu kompleksowego
poprzez integracje elementów składowych
w środowisku Internetu

K_W16

InzA_W02

1

EP2

Potrafi wykorzystywać metody
modelowania do rozwiązywania zadania
inżynierskiego

K_U18

InzA_U02

2

EP4

Potrafi zaprojektować produkt
kompleksowy wg wymagań klienta

K_U24

InzA_U08

1

EP3

Potrafi współdziałać w zespole
projektowym

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: tworzenie produktu zintegrowanego
Forma zajęć: wykład
1. Tworzenie produktu kompleksowego wg specyfikacji klienta, przez łączenie w odpowiednich
chwilach czasu w jeden system składników fizycznych i składników usług. Produkt jest opisany
przepływami w łańcuchach dostaw według zespołu algorytmów.
2. Do zaprojektowania produktu wykorzystać można udostępniane w Internecie zbiory danych o
elementach składowych i opisy przykładowych produktów. Dla potrzeb projektu tworzy się
odpowiednie zbiory informacji.
3. Kształtowanie produktu odbywa się w dwóch etapach: - procesie doboru i zdefiniowania
składników fizycznych i usług oraz ich dostawców, - procesie agregacji produktu skomponowanego
z kombinacji atrybutów składników podstawowych i dodanych. Zostaną wybrane i zastosowane
dwa modele wytwarzania produktów zunifikowanych, spośród sześciu prezentowanych w
literaturze fachowej.
4. Realizacja produktu odbywa się przez uaktywnianie poszczególnych dostaw, wyspecyfikowanych
w opisie informacyjnym produktu. Podstawowym narzędziem monitoringu produktu jest siec
Internet.
5. Kolokwium

4

5

4

3

4

4

4

2

4

1

1/2

Forma zajęć: laboratorium
1. Analiza przykładowych produktów rynkowych. Określenie tematów projektowych dla dwu- lub
trój-osobowych grup studenckich
2. Modelowanie kompleksowego produktu na bazie personalizacji wymagań z uwzględnieniem
modelu użytkownika.

4

2

4

3

3. Wykonanie projektu opartego na UML (z zadanymi etapami kontrolnymi)

4

6

4. Ocena jakości produktu oparta na modelowaniu komputerowym i pomiarach w mediach
społecznościowych

4

2

5. Podsumowanie. Zaliczenie przedmiotu.

4

2

Metody kształcenia

Wykłady oparte na prezentacjach multimedialnych i wykorzystywaniem on-line zasobów Internetu.
Zajęcia laboratoryjne na stanowiskach komputerowych z zaawansowanym wykorzystywaniem
zasobów sieci Internet.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1

PROJEKT

EP2,EP3,EP4

Kolokwium jest podstawą do zaliczenia przedmiotu.
Pozytywnie zakończony projekt stanowi podstawę do zaliczenia laboratorium.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z laboratorium.
Dolgui A., Soldek J., Zaikin O. (2005): Supply Chain Optimisation- Product/Process Design,
Facility Location and Flow Control., Springer

Literatura podstawowa

Park Y. et al. (2012): Toward integration of products and services: Taxonomy and typology.,
Journal of Engineering and Technology Management 29 (2012)
Sikorski M. (2012): Usługi on-line, Wydawnictwo PJWSTK

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

4

Studiowanie literatury

4

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

4

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

wychowanie fizyczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

4.0WW19AIJ2401_1S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

fakultatywny

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

2

3

ćwiczenia

30

Razem

Forma
zaliczenia
Z

ECTS
0

30

0

Koordynator
przedmiotu / modułu:

mgr CEZARY JANISZYN

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zainteresowanie studentów problematyką zdrowego stylu życie a także wykazanie znaczenia umiejętności
życiowych i ukazanie wiodącej roli aktywności fizycznej w zdrowym styl u życia.

Wymagania wstępne:

Brak możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych potwierdzona orzeczeniem Komisji Lekarskiej lub
orzeczeniem o posiadanym stopniu niepełnosprawności
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

posiada wiadomości dotyczące wpływu
ćwiczeń na organizm człowieka, sposobów
podtrzymania zdrowia i sprawności
fizycznej a także zasad organizacji zajęć
ruchowych

K_W05

S1A_W05

2

EP2

posiada wiedzę dotyczącą techniki
wykonywania ćwiczeń : usprawniających,
korekcyjnych i rehabilitacyjnych

K_W05

S1A_W05

3

EP3

student rozumie potrzebę ruchu jako
czynnika kształtującego jego zdrowie

K_W05

S1A_W05

1

EP4

opanował umiejętności ruchowe z zakresu
nordic walkingu

K_U08

S1A_U06

EP6

posiada umiejętności wykonywania
ćwiczeń korekcyjnych z zakresu
kompensowanej wady postawy, bądź
dysfunkcji motorycznej

K_U08

S1A_U06

EP7

posiada umiejętności włączenia się w
prozdrowotny styl życia oraz kształtowania
postaw sprzyjających aktywności fizycznej
na całe życie

K_U08

S1A_U06

1

EP5

promuje społeczne, kulturowe znaczenie
sportu i aktywności fizycznej oraz
kształtuje własne upodobania z zakresu
kultury fizycznej

K_K08

InzA_K01

2

EP8

troszczy się o zagospodarowanie czasu
wolnego poprzez dostępne formy
aktywności fizycznej

K_K08

InzA_K01

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1
wiedza

2
umiejętności

3

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: wychowanie fizyczne

1/2

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Nordic walking - nauka maszerowania bez kijów - nauka maszerowania z kijami bez pracy rąk nauka prawidłowej pracy kończyn górnych i dolnych - nauka maszerowania z kijami z praca rąk bez
chwytu - nauczanie pełnej techniki maszerowania z kijami - ćwiczenia z nordic walking na poziomie
3
30
rehabilitacyjnym - ćwiczenia z nordic walking na poziomie fitness - ćwiczenia z nordic walking na
poziomie sportowym
metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana, kompleksowa;
metody realizacji zadań ruchowych: reproduktywne (odtwórcze), proaktywne (usamodzielniające),
Metody kształcenia
kreatywne (twórcze);
metody przekazywania wiadomości: reproduktywne, proaktywne, kreatywne, prób i błędów.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

PROJEKT

EP5,EP8

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7

zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, odbytych sprawdzianów i zrealizowanych projektów
grupowych; zaliczenie bez oceny.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Bahrynowska-Fic J. (1987): Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka i metodyka,
Państwowy Zakład Wydawnictw lekarskich
Figurscy M. T. (2008): Nordic Walking dla Ciebie., Oficyna Wydawnicza Interspar
Literatura podstawowa

Kuźmińska O., Popielawska M. (1995): Taniec -Rytm -Muzyka, Wyd. Skr. AWF
Talaga J. (2004): Sprawność fizyczna ogólna, Zysk i S-ka
Trześniowski R. (1995): Zabawy i gry ruchowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

-25

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

0

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

5

Liczba punktów ECTS

0
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2429_88S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr inż. MARIAN GOŁĘBIOWSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem jest zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem jakością i
bezpieczeństwem użytkowania wyrobów.

Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy:
- zna podstawy zarządzania w organizacji,
- umiejętności: potrafi określić podstawowe właściwości produktu,
- kompetencji: potrafi pracować w grupie i ma nawyki kształcenia ustawicznego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

zna podstawy pojmowania jakości, procesu
zarządzania jakością i zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowania wyrobów

K_W01
K_W07

InzA_W03
S1A_W01
S1A_W07

EP2

stosuje narzędzia analizy organizacji oraz
jej otoczenia, potrafi wdrożyć i audytować
system zarządzania jakością oraz stosować
narzędzia, techniki i metody zarządzania
jakością

K_U04

InzA_U03
S1A_U03

2

EP3

prawidłowo posługuje się dokumentacją i
regulacjami normatywno-prawnymi w
systemie zarządzania jakością oraz
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania
wyrobów na różnych poziomach organizacji

K_U07

InzA_U02
S1A_U05

1

EP4

potrafi współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

1
umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Forma zajęć: wykład
1. Filozofia jakości, podstawowe definicje i aspekty jakości

6

2

2. Ewolucja w podejściu do problematyki zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wyrobów w
organizacji

6

2

3. System zarządzania jakością w organizacji i jego dokumentacja

6

2

4. Certyfikacja systemów zarządzania jakością

6

2

1/3

5. Ocena zgodności i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania wyrobów

6

2

6. Koszty jakości w organizacji

6

2

7. Wybrane metody zarządzania i doskonalenia jakości

6

2

8. Zaliczenie wykładu

6

1

1. Pojmowanie jakości, jej cechy i różne aspekty

6

2

2. Ocena jakości wyrobów i usług

6

2

3. Normy, zasady i podstawowe zagadnienia zarządzania jakością

6

2

4. System zarządzania jakością według ISO 9001:2008 i jego dokumentowanie

6

2

5. Audytowanie i certyfikacja systemów zarządzania jakością

6

2

6. Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością

6

4

7. Zastosowanie metod zarządzania i doskonalenia jakości

6

6

8. Obliczanie kosztów jakości wyrobów

6

2

9. Jakość i bezpieczeństwo wyrobów w aspekcie ochrony konsumenta

6

2

10. Zintegrowane systemy zarządzania w organizacji (jakość - bezpieczeństwo - środowisko) na
przykładach

6

4

11. Kolokwium

6

2

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

-

wykład z elementami konwersatoryjnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem case study
prezentacja multimedialna
opracowanie projektu
praca w grupach
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1,EP2

PROJEKT

Forma i warunki
zaliczenia

EP2,EP3,EP4
- pisemne zaliczenie wykładu obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury (test
wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi; zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga
uzyskania 60% możliwych punktów)
- wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i jego prezentacja lub przeprowadzenie
badań i prezentacja ich wyników
- zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za
określone działania i prace studenta: obecności, aktywność, przygotowany projekt oraz kolokwium
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest średnią z zaliczenia wykładu i ćwiczeń
Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A. (2006): Podstawy zarządzania jakością w
przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
Hamrol A. (2008): Zarządzanie jakością z przykładami, PWN

Literatura podstawowa

Hamrol A., Mantura W. (2005): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, WarszawaPoznań
Karaszewski R. (2009): Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOIK, Toruń
Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P. (2013): Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE,
Warszawa
Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A. (2000): Zarządzanie jakością. Poradnik
menedżera, Warszawa
Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K. (2000): Podstawy zarządzania jakością, PWN,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Kolman R. (2009): Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Wydawnictwo PLACET,
Warszawa
Praca pod red. J. Łańcuckiego (2003): Podstawy kompleksowego zarządzania jakością,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
Urbaniak M. (2004): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa
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NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

8

Studiowanie literatury

11

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

17

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

17

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

zarządzanie produkcją i usługami
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2430_63S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Systemów Wspomagania Decyzji
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

4

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem

ECTS
3

30

3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr inż. MARCIN MASTALERZ

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w tajniki zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, które w
zależności od charakteru działalności podstawowej koncentruje się na sferze produkcyjnej lub usługowej.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o przedsiębiorstwach, dobra znajomość arkuszy kalkulacyjnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

EP1

Ma podstawową wiedzę dotyczącą
zarządzania operacyjnego, w tym
zarządzania produkcją prowadzącą do
wytwarzania wysokiej jakości wyrobów i
usług

K_W08
K_W18

InzA_W04
InzA_W04
S1A_W08

EP2

Ma podstawową wiedzę o cyklu życia
wyrobów i usług

K_W09
K_W15

InzA_W01
S1A_W09

EP3

Zna podstawowe metody obliczeniowe
stosowane do rozwiązywania typowych
problemów z zakresu zarządzania
operacyjnego i inżynierii produkcji oraz
przykłady praktycznej implementacji
takich metod z wykorzystaniem
odpowiednich narzędzi informatycznych

K_W14

X1A_W04

EP4

Potrafi analizować problemy w obszarze
zarządzania operacyjnego i inżynierii
produkcji oraz znajdować ich rozwiązania w
oparciu o poznane twierdzenia i metody

K_U15

X1A_U02

Semestr

Liczba godzin

KOD

Opis efektu

1

2
wiedza

3

umiejętności

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: zarządzanie produkcją i usługami
Forma zajęć: wykład
1. Wprowadzenie do zarządzania operacyjnego. Rozróżnienie wyrobu i usługi. Elementy systemu
produkcyjnego.
2. Strategie globalizacji. Budowa strategii operacyjnej wykorzystującej elementy przewagi
konkurencyjnej.

4

3

4

3

3. Metody zarządzania projektami na przykładzie wprowadzenia nowego produktu na rynek.

4

2

4. Projektowanie wyrobów i usług. Cykl życia produktu. Wprowadzenie do metod projektowania
m.in. metody QDF.

4

3

1/3

5. Wprowadzenie do zarządzanie jakością w produkcji oraz do ISO 9000, ISO 14000, TQM, Six
Sigma, JIT.

4

2

6. Narzędzia i systemy informatyczne w produkcji. CAD, CAM, MRP, EMR II, ERP.

4

2

1. System produkcyjny i jego produktywność. Typy produktywności i sposoby jej pomiaru.

4

2

2. Planowanie zdolności produkcyjnych. Metody prognozowania popytu na wyroby i usługi.

4

1

3. Planowanie produkcji. Obliczanie wielkości serii, partii, cyklu produkcyjnego, rytmu produkcji
oraz zapasu.

4

1

4. Modele sieciowe w zarządzaniu projektem oraz projektowaniu procesu produkcyjnego.

4

2

5. Analiza i projektowanie procesów produkcyjnych.

4

2

6. Projektu wprowadzenia nowego produktu na rynek - studium przypadku.

4

2

7. Projektowanie wyrobów i usług przy użyciu narzędzi komputerowych.

4

2

8. Zarządzanie zapasami i procesem produkcyjnym w systemach klasy MRP/ERP

4

2

9. Weryfikacja wiedzy i umiejętności

4

1

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Laboratoria realizowane przy
wykorzystaniu dziedzinowego oprogramowania użytkowego oraz systemu
e-learningu.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2

PREZENTACJA

EP3

PROJEKT
EP3,EP4
Studenci oceniani są na podstawie przesyłanych przez system e-learning 5 projektów cząstkowych
(12% punktów za każdy projekt), które składają się na ostateczny projekt zaliczeniowy (60%
punktów ). Projekty cząstkowe budowane są w oparciu o wiedzę merytoryczną i techniczną
(dotyczącą umiejętności wykorzystania aplikacji komputerowych) zdobytą podczas realizacji bloku
tematycznego . Ostateczny projekt zaliczany jest osobiście (40% punktów). Aby uzyskać ocenę
dostateczną student musi przesłać 4 na 5 projektów i uzyskać z nich 40% punktów oraz uzyskać za
ostateczny projekt dodatkowe 15% punktów (55% punktów na ocenę dostateczną).
Egzamin z wiedzy merytorycznej zdobytej na wykładach przeprowadzany jest przy użyciu
platformy e-learning w formie testu. Na ocenę dostateczną należy uzyskać 55% punktów.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa składa się w 35% z oceny z egzaminu oraz 65% z oceny z laboratoriów.

Heizer J., Render B.: (2008): Operations Management., Prentice-Hall
Jasiński Z.(red.) (2010): Podstawy zarządzania operacyjnego., Oficyna a Wolters Kluwer
business
Literatura podstawowa

Kasiewicz S (2002): Zarządzanie operacyjne., DIFIN
Nowosielski S (2001): Zarządzanie produkcją. Ujęcie controlingowe., AE
Waters D. (2007): Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. , PWN
Bytniewski A. (red.) (2005): Architektura zintegrowanego systemu zarządzania,., AE

Literatura uzupełniająca

Knosla R. (2007): Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem., PWE
Kopertowska M., Sikorski W. (2007): MS Project. Kurs podstawowy w praktyce., PWN

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

3

Przygotowanie się do zajęć

15
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Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_15S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

2

4

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
2

45

2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. ZDZISŁAW SZYJEWSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie z problematyka i opanowanie umiejętności definiowania, planowania i realizacji przedsięwzięć w
ramach pracy zespołowej

Wymagania wstępne:

brak
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

zna typowe technologie inżynierskie w
zakresie inżynierii oprogramowania

K_W19

InzA_W05

EP4

wymienia i rozumie podstawowe metody,
techniki i narzędzia stosowane przy
rozwiązywaniu zadań inżynierskich z
zakresu zarządzania produkcją

K_W16

InzA_W02

EP2

wymienia i rozumie podstawowe metody,
techniki i narzędzia stosowane przy
rozwiązywaniu zadań inżynierskich z
zakresu zarządzania produkcją

K_U24

InzA_U08

EP5

identyfikuje i formułuje specyfikację
prostych zadań inżynierskich o charakterze
praktycznym z zakresu inżynierii
oprogramowania

K_U22

InzA_U06

EP3

potrafi współdziałać w zespole pełniąc w
nim różne funkcje, w szczególności w
zespołach wytwarzających
oprogramowanie

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

wiedza

2

1
umiejętności

2

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi
Forma zajęć: wykład
1. Zasady ogólne zarządzania projektami - wprowadzenie.

4

2

2. Czynniki krytyczne sukcesu zarządzania - statystyki niepowodzeń.

4

3

3. Szacowanie pracochłonności -metod punktów funkcyjnych

4

2

4. Zarządzanie procesem tworzenia systemu informatycznego

4

2

1/2

5. Rola i zadania kierownika projektu

4

2

6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

4

2

7. Metodyki realizacji projektów informatycznych

4

2

1. Harmonogramowanie projektów informatycznych

4

4

2. Analiza czasowa projektu i śledzenie postępu prac - Ms Project operowanie

4

6

3. Harmonogram wykonany ręcznie - WBS

4

4

4. Harmonogram wykonany z wykorzystaniem Ms Project

4

4

5. Analiza ścieżki krytycznej

4

4

6. Definiowanie zasobów w projekcie

4

4

7. Analiza zasobowa projektu - wyrównanie obciążeń

4

4

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
-Laboratorium komputerowe: aplikacja Ms Project
-Rozwiązywanie zadań z zakresu harmonogramowania
-Projekty grupowe
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

PROJEKT

Warunkiem zaliczenia jest test komputerowy oraz pozytywna ocena za
projekt realizowany w zespole. Ocenie punktowej podlega projekt. Wartość punktów przesyłana
jest kierownikowi projektu, który dzieli punkty, równe ocenom, pomiędzy członków zespołu.
Maksymalna wartość punktowa oceny projektu wynosi (Ilość członków zespołu X 5). Dopuszcza sie
dzielenie punktów z dokładnością do 0,5. Minimalna wartość punktów na zaliczenie przedmiotu 3.
Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testu komputerowego.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa średniej arytmetycznej oceny z projektu i testu komputerowego.

Literatura podstawowa

Szyjewski Z. (2001): Zarządzanie projektami informatycznymi., Placet

Literatura uzupełniająca

Szyjewski Z. (2004): Metodyki zarządzania projektami, Placet

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

3

Studiowanie literatury

0

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

zarządzanie przepływem pracy (WFM)
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_13S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

4

7

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem
dr hab. inż. KESRA NERMEND

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

4

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

4

Zapoznanie studenta z wiadomościami z zakresu organizacji i funkcjonowania pracy zespołowej. W ramach
przedmiotu zostaną przedstawione również podstawy funkcjonowania nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych we wspomaganiu pracy grupowej.
1. znajomość zasad pracy grupowej oraz organizowania efektywnych zespołów.
2. znajomość przykładowej aplikacji do pracy grupowej
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

znajomość zasad pracy grupowej oraz
organizowania efektywnych zespołów.

K_W06

S1A_W06

EP2

znajomość przykładowej aplikacji do pracy
grupowej

K_W06

S1A_W06

1

EP3

analizuje proponowane rozwiązania
konkretnych problemów i proponuje w tym
zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.

K_U14

X1A_U01

1

EP4

Potrafi współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2
umiejętności

kompetencje społeczne

wiedza

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: zarządzanie przepływem pracy (WFM)
Forma zajęć: wykład
1. Pojęcie i ewolucja form organizacji pracy. Istota pracy zespołowej - mocne i słabe strony
działania zespołowego.

7

1

2. Przesłanki i czynniki tworzenia pracy zespołowej. Analiza strategii wdrażania pracy zespołowej

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

3. Zespół pracowniczy jako system pracy (kształtowanie zespołu pracowniczego). Rodzaje
zespołów pracowniczych - ujęcie tradycyjne i współczesne.
4. Konstrukcja modelu zespołu pracowniczego (w tym m.in. cele organizowania zespołu, treść i
zakres prac podejmowanych przez zespół, pozycja lidera zespołu, skład, wielkość i charakter
zespołu).
5. Zasady organizacji pracy zespołowej a efektywność pracy. Metody oceny efektywności pracy
zespołowej
6. Systemy pracy grupowej - podstawowe pojęcia, przesłanki sto?sowania. Klasyfikacja i ewolucja
systemów pracy grupowej. Rynek oprogramowania i systemów pracy grupowej - przykłady
rozwiązań (np. w zarządzaniu projektami informatycznymi).
7. Networking jako kluczowy element budowania biznesu oraz osobistej kariery zawodowej.
Networking dla biznesu, strategie gromadzenia kontaktów, relacje B2

1/2

8. Studia przypadków do rozwiązania zespołowego.

7

2

7

4

7

3

7

6

7

10

7

7

Forma zajęć: laboratorium
1. Wykorzystanie technologii umożliwiających tworzenie prostych systemów wspomagających
pracę grupową za pomocą programów wchodzących w skład środowiska MS Office. Grupowe
przetwarzanie dokumentów w programach MS Word i MS Excel.
2. Rozsyłanie dokumentów do członków grup roboczych pomocą MS Outlook. Planowanie i
prowadzenie spotkań za pomocą MS Outlook.
3. Przegląd komercyjnego i niekomercyjnego oprogramowania wspomagającego pracę grupową charakterystyka funkcjonalna.
4. Opracowanie planu zarządzania komunikacją (na podstawie analizy potrzeb użytkowników
systemu). Źródła i odbiorcy informacji, sposoby gromadzenia informacji, sposób i harmonogram
przekazywania informacji, uprawnienia dostępu do informacji.
5. Prezentacja projektów zaliczeniowych, dyskusja proponowanych rozwiązań

Metody kształcenia

Wykłady: ilustrowane prezentacjami multimedialnymi oraz studiami przypadków. Praca zespołowa
w ramach opracowywania projektów, dyskusja nad zadanymi problemami.
Laboratoria: realizowane w oparciu o wybrane narzędzia informatyczne wspomagające pracę
grupową.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
SPRAWDZIAN

EP1,EP2

PROJEKT

EP3,EP4

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru
za określone działania i prace studenta
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest średnią z zaliczenia lab. i pisemnego zal. wykładów

Johnson R. (1999): Doskonała praca zespołowa, Wydr. Rebis
Literatura podstawowa

Kożusznik B. (2002): Psychologia zespołu pracowniczego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego
Szczepanik R. (2002): Budowanie zespołu, Helion

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

8

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_2S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

3

6

Forma zajęć

Liczba godzin

laboratorium

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
4

45

4

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. ZDZISŁAW SZYJEWSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem w projektach; wyrobie nie umiejętności
wykorzystania technik zarządzania ryzykiem w projektach oraz opracowywania planu zarządzania ryzykiem w
projektach.

Wymagania wstępne:

Student zna podstawy zarządzania i podstawy zarządzania projektami
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna i rozumie podstawowe koncepcje i
terminologię z zakresu zarządzania
ryzykiem w projektach informatycznych.

K_W18

InzA_W04

EP2

Posiada umiejętność rozumienia i
analizowania zjawisk w zakresie ryzyka w
projekcie informatycznym.

K_U10

S1A_U08

2

EP4

Posiada umiejętność opracowywania planu
zarządzania ryzykiem w projekcie
informatycznym na podstawie danych z
różnych źródeł.

K_U11

S1A_U09

3

EP5

Stosuje techniki zarządzania ryzykiem w
projekcie informatycznym.

K_U18

InzA_U02

1

EP3

Potrafi współpracować w zespole
opracowującym plan zarządzania ryzykiem
w projekcie informatycznym.

K_K02

S1A_K02

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

1

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciu
Forma zajęć: wykład
1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem projektowym

6

2

2. Zarządzanie ryzykiem w cyklu życia projektu

6

2

3. Identyfikacja ryzyka projektowego

6

2

4. Analiza i ocena ryzyka projektowego - metody i techniki

6

3

5. Planowanie reakcji na ryzyko

6

2

1/3

6. Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka

6

2

7. Zarządzanie ryzykiem w różnych metodykach zarządzania projektami

6

2

1. Model oceny ryzyka

6

6

2. Lista kontrolna czynników ryzyka

6

4

3. Ilościowe i jakościowe metody oceny ryzyka

6

8

4. Plan reakcji na ryzyko

6

6

5. Monitorowanie ryzyka w projekcie

6

4

6. Prezentacje projektów zespołowych wraz z dyskusją i oceną

6

2

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

-Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
-Opracowanie projektu
-Praca w grupach
-Rozwiązywanie zadań
-Modelowanie właściwe dla stud. przedmiotu
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP5

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP4,EP5

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5
Zarówno w czasie kolokwium jak i projektu zespołowego, studenci mogą korzystać z wszelkich
materiałów w formie papierowej i elektronicznej (również dostępnych przez Internet). Liczba
punktów do uzyskania przez studentów:
-sprawdziany (kartkówki): 20 punktów; oceniane jest przygotowanie studentów do zajęć
laboratoryjnych
( wiedza z kilku wcześniejszych wykładów, laboratoriów, literatury zadanej do przeczytania oraz
rozwiązanie zadań domowych),
-kolokwia: 30 punktów; oceniany jest stopień i sposób wykonania poszczególnych zadań,
-projekt zespołowy: 50 punktów; oceniana jest zakres i funkcjonalność
zaproponowanego/analizowanego rozwiązania, wkład poszczególnych osób w projekt oraz jakość
prezentacji tej aplikacji na ostatnich zajęciach w semestrze.
Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie liczby uzyskanych punktów: - 91-100:
ocena 5,
-81-90: ocena 4,5,
-71-80: ocena 4,
-61-70: ocena 3,5, - 56-60: ocena 3, - poniżej 56: ocena 2.
Forma i warunki zaliczenia wykładu: osiągnięcie efektów kształcenia z wykładów jest oceniane
podczas kolokwium odbywającego się w ramach ćwiczeń.
PROJEKT

Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną oceny z wykładu (waga=0,3) i zaliczenia (waga=0,7).

Kaczmarek T.T. (2008): Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne., Difin
Literatura podstawowa
Praca zbiorowa (2009): A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI/MT&DC
Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

4

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8

2/3

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

16

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

zarządzanie
(KIERUNKOWE)

4.0WW19AIJ2634_80S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Organizacji i Zarządz.
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

1

2

Forma zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

30

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

E

Razem
dr ALEKSANDRA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:

-- --

Wymagania wstępne:

4

45

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Cele przedmiotu /
modułu:

ECTS

4

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizacji i zarządzania nimi w odniesieniu do
praktyki gospodarczej. Zagadnienia omawiane są w odniesieniu do funkcji zarządzania. Ponadto celem
przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie stosowania podstawowych narzędzi zarządzania
oraz w zakresie analizy sytuacji organizacji, identyfikacji problemów i umiejętności dyskusji.
Student opisuje podstawowe kategorie ekonomiczne i społeczne oraz rozumie konieczność ustawicznego
kształcenia.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Definiuje podstawowe pojęcia związane z
procesem zarządzania i funkcjonowaniem
organizacji

K_W01

S1A_W01

EP2

Wyjaśnia mechanizmy zarządzania
organizacjami i opisuje ich elementy i
uwarunkowania

K_W09
K_W18

InzA_W04
S1A_W09

EP3

Przedstawia kierunki ewolucji nauki o
zarządzaniu

K_W08
K_W18

InzA_W04
InzA_W04
S1A_W08

1

EP4

Stosuje podstawowe narzędzia zarządzania
(m.in. proces decyzyjny, definiowanie celu,
opis struktury organizacyjnej, rodzaje
kontroli)

K_U23

InzA_U07

2

EP5

Przygotowuje, prezentuje i uzasadnia
wybrane zagadnienia zarządzania

K_U11

S1A_U09

1

EP6

Rozwija umiejętność studiowania literatury
przedmiotu

K_K01

S1A_K01

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

3

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: zarządzanie
Forma zajęć: wykład
1. Przedmiot i metodyka nauk o zarządzaniu

2

2

2. Systemowe ujęcie organizacji

2

2

3. Sprawność działań

2

2

1/3

4. Struktury organizacyjne

2

2

5. Zarządzanie organizacją

2

2

6. Decydowanie

2

2

7. Kierowanie ludźmi w organizacji

2

2

8. Precedensy i paradoksy zarządzania

2

1

1. Nauki o zarządzaniu ? zagadnienia wstępne

2

2

2. Nurty i podejścia w naukach o zarządzaniu

2

3

3. Modelowe ujęcia organizacji

2

2

4. Formalizacja i struktura organizacji całkowitej

2

2

5. Miary i wytyczne sprawności działania

2

2

6. Cykl działania zorganizowanego

2

2

7. Projektowanie i zmiany struktury organizacyjnej

2

2

8. Organizacje sieciowe i wirtualizacja biznesu

2

1

9. Kolokwium 1

2

2

10. Analiza strategii organizacji

2

2

11. Metoda podejmowania decyzji wielokryterialnych

2

2

12. Projektowanie modelu biznesu

2

3

13. Uwarunkowania kierowana ludźmi, style kierowania

2

2

14. Precedensy i paradoksy zarządzania

2

2

15. Kolokwium 2

2

1

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; przekazywanie wiedzy teoretycznej
popartej przykładami praktycznymi.
Ćwiczenia praktyczne ukazujące zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania;
zadania/scenariusze treningowe pozwalające na sprawdzenie zrozumienia i umiejętności
wykorzystania omawianych teorii i narzędzi zarządzania; dyskusje w grupach.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P6

Forma i warunki zaliczenia:
Dwa kolokwia w formie pisemnej (80% punktów) - pytania otwarte, sprawdzenie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności;
Prezentacja i uzasadnienie wybranych i przygotowanych w ramach pracy własnej zagadnień
związanych z zarządzaniem (20%) - sprawdzenie efektów kształcenia w zakresie wiedzy,
umiejętności oraz studiowania literatury i wyrażania własnych poglądów.
Forma i warunki zaliczenia wykładu:
przedmiot kończy się egzaminem i ocena z egzaminu jest jednocześnie oceną z wykładu.
Forma i warunki egzaminu:
Egzamin pisemny w formie pytań otwartych.
Ocenianie:
student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi definiować podstawowe pojęcia związane z
zarządzaniem organizacjami.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa średniej arytmetycznej ocen z zaliczenia i z egzaminu.

2/3

Dobrodziej B. (2008): Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2013): Zarządzanie. Teoria i praktyka, Akademickie i
Profesjonalne, Warszawa
Literatura podstawowa

Osterwalder A., Pigneur Y. (2014): Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera,
Helion, Gliwice
Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002): Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa
Zakrzewska-Bielawska A. red. (2012): Podstawy organizacji i zarządzania. Teoria i ćwiczenia.,
Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa
Glinka B., Hensel P. (2007): Projektowanie organizacji, Wyd. Nuak. Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego

Literatura uzupełniająca

Griffin R.W. (2010): Podstawy zarzadzania organizacjami, PWN, Warszawa
Koźmiński A.K., Jemielniak D., latusek-Jurczak D. (2014): Zasady zarządzania, Oficyna a
Wolters Kluwer business, Warszawa

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

21

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

zespołowy projekt inżynierski
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_41S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria internetu

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

3

6

laboratorium

60

Razem

Forma
zaliczenia
ZO

ECTS
6

60

6

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. inż. RYSZARD BUDZIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Rozwiązanie praktycznego zadania inżynierskiego, realizowanego w zespole studentów, na drodze do
uzyskiwania niezbędnych kompetencji inżynierskich.

Wymagania wstępne:

Korzystanie z dotychczasowych efektów kształcenia.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna typowe technologie inżynierskie w
zakresie ZiIP

K_W19

InzA_W05

EP2

Potrafi zaprojektować i zrealizować prosty
system z zakresu inżynierii produkcji,
używając właściwych metod i technik

K_U24

InzA_U08

EP3

Potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy

K_K07

InzA_K02
S1A_K07

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: zespołowy projekt inżynierski
Forma zajęć: laboratorium

1. Rozwiązywanie w zespole (2 lub 3- osobowym) złożonego zadania inżynierskiego określonego
przez nauczyciela. Temat projektu będzie wymagał szczegółowego rozpatrzenia realnych
problemów z cyklu życia produktu. - przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi i środków
6
60
realizacyjnych oraz rozwinięcia umiejętności pracy w zespole. Realizacja projektu odbędzie się w
etapach, ściśle według planu opracowanego w I. etapie.
Projekt będzie wykonywany pod opieką opiekuna; ponad 50% pracy będzie wykonana
Metody kształcenia
poza uczelnią.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PROJEKT

EP1,EP2,EP3

Pozytywny wynik projektu
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest oceną z projektu

1/2

Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

60

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

20

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

40

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

150

Liczba punktów ECTS

6
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SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

zespołowy projekt inżynierski
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_27S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

inżynieria produktu
zintegrowanego

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

3

6

laboratorium

60

Razem

Forma
zaliczenia
ZO

ECTS
6

60

6

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. inż. RYSZARD BUDZIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Rozwiązanie praktycznego zadania inżynierskiego, realizowanego w zespole studentów, na drodze do
uzyskiwania niezbędnych kompetencji inżynierskich.

Wymagania wstępne:

Korzystanie z dotychczasowych efektów kształcenia.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna typowe technologie inżynierskie w
zakresie ZiIP

K_W19

InzA_W05

EP2

Potrafi zaprojektować i zrealizować prosty
system z zakresu inżynierii produkcji,
używając właściwych metod i technik

K_U24

InzA_U08

EP3

Potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy

K_K07

InzA_K02
S1A_K07

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: zespołowy projekt inżynierski
Forma zajęć: laboratorium

1. Rozwiązywanie w zespole (2 lub 3- osobowym) złożonego zadania inżynierskiego określonego
przez nauczyciela. Temat projektu będzie wymagał szczegółowego rozpatrzenia realnych
problemów z cyklu życia produktu. - przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi i środków
6
60
realizacyjnych oraz rozwinięcia umiejętności pracy w zespole. Realizacja projektu odbędzie się w
etapach, ściśle według planu opracowanego w I. etapie.
Projekt będzie wykonywany pod opieką opiekuna; ponad 50% pracy będzie wykonana
Metody kształcenia
poza uczelnią.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PROJEKT

EP1,EP2,EP3

Pozytywny wynik projektu
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest oceną z projektu

1/2

Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

60

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

20

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

40

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

150

Liczba punktów ECTS

6

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

zespołowy projekt inżynierski
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

4.0WW19AIJ2430_4S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Nazwa kierunku:

zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów:

Profil kształcenia:

I stopnia inż., stacjonarne

Specjalność:

zarządzanie przedsięwzięciami

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

3

6

laboratorium

60

Razem

Forma
zaliczenia
ZO

ECTS
6

60

6

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. inż. RYSZARD BUDZIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

-- --

Cele przedmiotu /
modułu:

Rozwiązanie praktycznego zadania inżynierskiego, realizowanego w zespole studentów, na drodze do
uzyskiwania niezbędnych kompetencji inżynierskich.

Wymagania wstępne:

Korzystanie z dotychczasowych efektów kształcenia.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Zna typowe technologie inżynierskie w
zakresie ZiIP

K_W19

InzA_W05

EP2

Potrafi zaprojektować i zrealizować prosty
system z zakresu inżynierii produkcji,
używając właściwych metod i technik

K_U24

InzA_U08

EP3

Potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy

K_K07

InzA_K02
S1A_K07

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: zespołowy projekt inżynierski
Forma zajęć: laboratorium

1. Rozwiązywanie w zespole (2 lub 3- osobowym) złożonego zadania inżynierskiego określonego
przez nauczyciela. Temat projektu będzie wymagał szczegółowego rozpatrzenia realnych
problemów z cyklu życia produktu. - przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi i środków
6
60
realizacyjnych oraz rozwinięcia umiejętności pracy w zespole. Realizacja projektu odbędzie się w
etapach, ściśle według planu opracowanego w I. etapie.
Projekt będzie wykonywany pod opieką opiekuna; ponad 50% pracy będzie wykonana
Metody kształcenia
poza uczelnią.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PROJEKT
Pozytywny wynik projektu
Ocena z przedmiotu jest oceną z projektu
Forma i warunki
zaliczenia

EP1,EP2,EP3

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

1/2

Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

60

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

20

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

40

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0
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