
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia                                                                 

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

1/1 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                  

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1TEI 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

6 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Technologia informacyjna 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Ogółna 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 
Język kursu/przedmiotu 

polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Krystyna Łapin dr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Krystyna Łapin dr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
Regina Klukowska mgr 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 2  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Kurs obejmuje treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej. 

 
 

Wymagania wstępne 

Znajomość technologii informacyjnych na poziomie maturalnym. 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy 

danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, 

pozyskiwanie i przetwarzanie informacji. 

 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

1. Wprowadzenie do informatyki i użytkowania komputerów.  

2. Podstawy technik informatycznych – system komputerowy, peryferia. 

3. Przetwarzanie tekstów  

4. Arkusze kalkulacyjne  

5. Grafika prezentacyjna – projektowanie prezentacji multimedialnej.  

6. Bazy danych  

7. Wprowadzenie do sieci komputerowych. Tworzenie stron internetowych. 

8. Użytkowanie komputerów – środowisko pracy.  

9. Usługi w sieciach informatycznych - usługi w sieci rozległej.  

10. Administracja i gospodarka w społeczeństwie informacyjnym.  

11. Zagadnienia etyczne i prawne 

Razem godzin 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

30 
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Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. Wprowadzenie do ćwiczeń. Technika bezpieczeństwa. Pulpit, zarządzanie 

plikami. Zapoznanie z interfejsem użytkownika edytora Word 2007. 

2. Tworzenie prostych dokumentów: ustawianie parametrów dokumentu, 

formatowanie tekstu, akapitów i nagłówków.  

3. Formatowanie  i tworzenie dłuższych i bardziej złożonych dokumentów 

tekstowych (sekcje, spis treści, odsyłacze, cytaty). 

4. Organizowanie informacji w tabelach. Wstawianie do dokumentu grafiki 

(WordArt, SmartArt, wykresy). 

5. Korespondencja seryjna, wzory, drukowanie dokumentu.  

6. Zaawansowane możliwości Worda: tworzenie stron WWW, tworzenie 

formularzy, dodawanie komentarzy. 

7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, formatowanie.  

8. Funkcje MS Excel.  

9. Wykresy w arkuszu kalkulacyjnym: tworzenie, typy i zastosowanie.  

10. Zaawansowane możliwości Excela: złożone wykresy, formatowanie 

warunkowe, niestandardowe formaty liczb, konsolidacja.  

11. Tworzenie i zapisywanie prezentacji multimedialnej.  

12. Modyfikowanie i drukowanie prezentacji.  

13. Przeglądarki stron internetowych, wyszukiwarki, katalogi, portale.  

14. Nawigacja stron i wyszukiwanie informacji.  

 

Razem godzin 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 

2 

2 

 

2 

4 

1 

1 

 

 

30 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa 

1. HP IT : technologia informacyjna. Część 1. Warszawa : Mikom,   2005. 

2. HP IT : technologia informacyjna. Część 2. Warszawa : Mikom,   2005. 

3. Grover, Chris (1955- ). Word 2007 PL / Gliwice : Wydawnictwo Helion,   cop. 2007. 

4. Kowalczyk, Grzegorz.  Word 2007 PL / Gliwice : Wydawnictwo Helion,   cop. 2007. 

5. Kowalczyk, Grzegorz.  Word 2007 P. Ćwiczenia praktyczne / Gliwice : Wydawnictwo 
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Helion, 2007.  

6. Strebe, Matthew. Podstawy bezpieczeństwa sieci / Warszawa : Mikom, 2005. 

7. Sikorski, Witold (informatyk). Wykłady z podstaw informatyki / Warszawa:   Mikom,   

2005. 

8. Wojtuszkiewicz, Krzysztof. Urządzenia techniki komputerowej. Część 1.Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, 2007. 

9. Wojtuszkiewicz, Krzysztof. Urządzenia techniki komputerowej. Część 2.Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, 2007. 

10. MacDonald, Matthew. Tworzenie stron www: nieoficjalny podręcznik: HTML, CSS, 

Blogi / Gliwice:  Helion, cop. 2006. 

11. DeBolt, Virginia.HTML i CSS /    Warszawa :   Wydawnictwo Mikom,   2005. 

12. HTML, XHTML i CSS: biblia / Gliwice: Helion, cop. 2005. 

13. Danowski, Bartosz. HTML 4: ćwiczenia praktyczne /  Gliwice:   Helion,   cop. 2000. 

14. Walkenbach, John. Excel 2007 PL: biblia / Gliwice: Helion, cop. 2007. 

15. Kopertowska, Mirosława. Excel: 144 porady / Warszawa: Mikom, 2005. 

Literatura dodatkowa 

1. Kowalski, Piotr (1960- ). Podstawowe zagadnienia baz danych i procesów 

przetwarzania / Warszawa :   Mikom,   2005. 

2. Hernandez, Michael J. (1955- ). Bazy danych dla zwykłych śmiertelników /    

Warszawa:   "Mikom",   2004 

3. Jankowski, Bronisław (1943- ). Bazy danych: uczymy się na przykładach /   

Warszawa: Wydaw. MIKOM,   cop. 2004. 

4. Kopertowska, Mirosława. Access: 144 porady / Warszawa: MIKOM, 2004. 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 
60 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  
Zaliczenie ćwiczeń: 2 kolokwia, zaliczenie prezentacji oraz 10 zadań. Kolokwium z Word’u – 

możliwość zdobycia max 20 punktów; Kolokwium z Excel’a – możliwość zdobycia max 20 punktów; 

Zaliczenie prezentacji (praca w grupach 3-4 os.) – 20 pkt.; Za każde zadanie można otrzymać max 5 
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pkt.  

Zebrana suma punktów 95-110 – ocena 5; 90-94 punktów – ocena 4.5; 80-89 punktów – ocena 4; 70-79 

punktów – ocena 3.5; 51-69 punktów – ocena 3; mniej niż 50 – ocena 2. 

Nieobecność usprawiedliwiona może być  zaliczona  na konsultacjach i daje możliwość zdobycia max 5 

punktów. Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Niedostateczną końcową ocenę 

można poprawić na sprawdzianie z Excel’a  i Word’u i tylko na ocenę 3. 

 

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny. Osobom, które otrzymały ocenę ćwiczeń na 4,5 i 5, ocena 

egzaminacyjna jest przepisywana z zaliczenia z ćwiczeń. Na egzaminie można zebrać maksymalnie 30 

punktów. Zebrana suma punktów 27-30 – ocena 5, 23-26 punktów – ocena 4.5, 19-22 punktów – ocena 

4, 15-18 punktów – ocena 3.5, 11-14 punktów – ocena 3, mniej niz 11 – ocena 2. 

 
 

 


