
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 

Informatyka                                                               

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

2/4 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2GRA 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Grafika i komunikacja człowiek-komputer 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Treści kierunkowe 

 

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 

Przedmiot "Grafika i komunikacja człowiek-komputer" ma na celu zapoznanie 

studentów z zasadami budowy efektywnej komunikacji człowiek-komputer. 

 

 
 
Wymagania wstępne 

Metody i języki programowania 

 
 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Przedmiot zawiera treści tworzenia obrazów z wykorzystaniem 

standardowego API graficznego; realizacji podstawowych transformacji za 
pomocą mechanizmów standardowego API graficznego; tworzenia i 

przeprowadzenia ewaluacji użyteczności dotyczącego istniejącej aplikacji; 
wykorzystania narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów 
użytkownika do realizacji aplikacji wyposażonej w taki interfejs. 

 

 
 
Wykład  

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

1. Wprowadzenie do przedmiotu. 

2. Charakterystyki użytkownika: percepcja i manipulacja 

3. Charakterystyki użytkownika: przetwarzanie informacji. 

4. Użytecznośd i wymagania użytkowe produktów interaktywnych. 

5. Projektowanie zorientowane na użytkownika.  

6. Metody oceny użyteczności. 

7. Testowanie użyteczności. 

8. Narzędzia budowy interfejsów. 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 
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9. Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika, menu i formy. 

10. Urządzenia komunikacji. 

11. Architektura informacji. 

12. Uzytecznośd stron internetowych 

13. Projektowanie systemów kolaboracyjnych 

Razem godzin 

2 

2 

2 

2 

2 

30 

 
Ćwiczenia 

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

1. Analiza uciążliwości użytkowania istniejących produktów interaktywnych. 

2. Analiza kontekstu użytkowania produktu interaktywnego oraz opracowanie 
wymagao uzytkowników. Specyfikacja techniczna celów użytkowności. 

3. Opracowanie początkowego prototypu. Ocena jego użyteczności metodami 
modelowymi i kognitywnymi oraz opracowanie raportu. 

4. Testowanie udoskonalonego prototypu oraz opracowanie raportu. 

5. Opracowanie dokładnego prototypu i ocena jego użyteczności metodą 
eurystyczną. Raopr oceny eurystycznej. 

Razem godzin 

6 

6   
 

6 
 

6 

6 
 

30 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. Cogswell, Jeffrey M. (1968- ).    Tworzenie użytecznego oprogramowania /    

Warszawa :   "Mikom",   2005. (595-599) 

2. Kristina Moroz-Lapin. Žmogaus ir kompiuterio sąveika. TEV: VIlnius,  2008. 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

40 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie 5 prac laboratoryjnych. Każda praca laboratoryjna  możliwość 

zdobycia 5 punktów;  zebrana suma punktów mniejsza niż 15 punktów – ocena 2; 15-16 

punktów – ocena 3; 17-19 punktów – ocena 3.5; 20-21 punktów – ocena 4; 22-24 punkty – 

ocena 4.5; 25 punktów – ocena 5.  

Niedostateczną końcową ocenę można poprawić tylko na ocenę 3; 

Egzamin pisemny, mozliwośd zdobycia 35 punktów. Osobom, które otrzymały ocenę 
laboratoriów  5, ocena egzaminacyjna jest przepisywana z zaliczenia laboratoriów. Zebrana 
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suma punktów 32-35 – ocena 5, 28-31 punktów – ocena 4.5, 24-27 punktów – ocena 4, 20-23 
punktów – ocena 3.5, 16-19 punktów – ocena 3, poniżej 16 punktów – ocena 2. 
 
 
 

 


