
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

 SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
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 

II/IV 

  

 Specjalność 

Bez specjalności 

  

 Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                         

  

 Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2PIO 

  
Liczba punktów kredytowych ECTS 

6 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Podstawy Inżynierii Oprogramowania 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot  kierunkowy 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                   

 

Język kursu/przedmiotu 

polski 

 

 
 Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

dr Anna Zalewska 

  

 Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) 
kursu/przedmiotu – zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

dr Anna Zalewska 
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 Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu 
dydaktycznego  

dr Anna Zalewska, mgr inż. Wiesław Półjanowicz 

 

 Forma zaliczenia kursu 

 Forma kursu  Wykład Ćwiczenia  Semina
rium 

Ogólna ilość godzin 30 45 - 

Liczba godzin w tygodniu / liczba 
godzin na zjazd 

dwa/cztery trzy/sześć  

 

  
 Założenia i cel przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami wytwarzania 
oprogramowania zgodnie z wymaganiami inżynierii oprogramowania 

 

  
  
 Wymagania wstępne 

metody i języki programowania, programowanie obiektowe 

 

  
 

 Treści merytoryczne przedmiotu  

Studenci zapoznają się z: etapami i modelami procesu wytwarzania oprogramowania, 
zasadami projektowania oprogramowania zgodnie z metodyką obiektową, narzędziami 
wspomagającymi budowę oprogramowania, specyfikowaniem wymagań dotyczących 

oprogramowania, zasadami jego testowania i zarządzania jego konfiguracją, 
opracowywaniem planu przedsięwzięcia informatycznego, zarządzaniem 

przedsięwzięcia programistycznego 

  

 

 
 Wykład  

 Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
1. Wprowadzenie: cel i zakres inżynierii oprogramowania, proces 

wytwarzania oprogramowania, modele tego procesu, metodyki. 
2. Specyfikacja wymagań oprogramowania: wymagania funkcjonalne i 

niefunkcjonalne 
3. Modelowanie systemu informatycznego w UML: opis słowny wymagań 

na system, modelowanie funkcjonalności (diagram przypadków użycia) 
4. Modelowanie systemu informatycznego w UML: modelowanie statyki 

(diagram klas) 
5. Modelowanie dynamiki systemu informatycznego (diagram stanów, 

diagram czynności, diagram sekwencji, inne diagramy) 
6. Projektowanie systemu informatycznego, realizacja diagramu klas w 

różnych środowiskach implementacyjnych (realizacja diagramu klas w 
relacyjnej bazie danych) 

7. Realizacja diagramu klas w różnych środowiskach implementacyjnych 

2 

2  

   
   2        

     
     
2 
    

   2     
 
2 
      
2 
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(realizacja w językach obiektowo-zorientowanych), wzorce projektowe 
8. Projektowanie składowych systemu nie związanych z dziedziną 

problemową 
9. Faza implementacji - korzystanie z API.  
10. Instalacja i konserwacja oprogramowania. Kontrola jakości 

          oprogramowania 
11. Testowanie, weryfikacja i atestowanie oprogramowania.  
12. Testowanie, weryfikacja i atestowanie oprogramowania (cd). 
      Narzędzia wspomagające wytwarzanie oprogramowania (CASE) 
13. Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Zarządzanie 
      ryzykiem. 

     14. Szacowanie rozmiaru oprogramowania i pracochłonności  
15. Ewolucja oprogramowania. 

 
  2 
 

   2 
 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
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 Razem godzin 30 

 

Ćwiczenia / Projekt 

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

Przydział przez prowadzących zajęcia zadań studentom; omówienie sposobu 
ich realizacji i sposobu ich monitorowania i rozliczania .Omówienie modeli 

cyklu życia oprogramowania 

3 

Model kaskadowy. Realizacja kierowana dokumentami. Model spiralny. 

Prototypowanie. Montaż z gotowych elementów. 
Realizacja przydzielonych zadań przez studentów 

3 

Faza strategiczna. Czynności w fazie strategicznej. Harmonogram 
przedsięwzięcia. Ocena rozwiązań. Szacowanie kosztów oprogramowania 

Realizacja przydzielonych zadań przez studentów 

3 

Faza określania wymagań. Trudności związane z określeniem wymagań. 

Wymagania funkcjonalne. Wymagania niefunkcjonalne. 
Realizacja przydzielonych zadań przez studentów 

3 

Faza określania wymagań. Trudności związane z określeniem wymagań. 
Wymagania funkcjonalne. Wymagania niefunkcjonalne. 
Realizacja przydzielonych zadań przez studentów 

3 

Faza modelowania (analizy). Metodyki strukturalne. 
Faza modelowania (analizy). Metodyki obiektowe. 

Realizacja przydzielonych zadań przez studentów 

3 

Faza projektowania. Zadania fazy projektowania. Uszczegółowienie wyników 

modelowania. Projektowanie uzupełniających elementów systemu. 
Realizacja przydzielonych zadań przez studentów 

3 

Faza projektowania. Optymalizacja projektu. Dostosowanie do ograniczeń i 
możliwości środowiska implementacji. Jakość projektu. 

Sprawozdanie (z prezentacją) prowadzącemu stanu prac nad realizacją 
przydzielonych zadań. Analiza stanu prac. 

3 

Faza projektowania . Zadania fazy projektowania. Uszczegółowienie wyników 
modelowania. Projektowanie uzupełniających elementów systemu. 
Sprawozdanie (z prezentacją) prowadzącemu stanu prac nad realizacją 

przydzielonych zadań. Analiza stanu prac. 

3 

Faza projektowania. Optymalizacja projektu. Dostosowanie do ograniczeń 

i możliwości środowiska implementacji. Jakość projektu. 
Sprawozdanie (z prezentacją) prowadzącemu stanu prac nad realizacją 

3 
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przydzielonych zadań. Analiza stanu prac. 

Faza implementowania. Niezawodność oprogramowania. Charakterystyka 
wybranych środowisk implementacji. 

Realizacja przydzielonych zadań przez studentów cd. 

3 

Problemy podczas instalacji. Konserwacja oprogramowania. 

Realizacja przydzielonych zadań przez studentów cd. 

3 

Narzędzia CASE. Rodzaje narzędzi CASE. Składowe narzędzi CASE.  

Testowanie, weryfikacja i atestowanie oprogramowania. Faza testowania. 
Wykrywanie błędów. Testy systemu. Testowanie wykonanych projektów. 

3 

Konserwacja oprogramowania. Modyfikowanie oprogramowania.  

Narzędzia CASE. Rodzaje narzędzi CASE. Składowe narzędzi CASE. 
Testowanie wykonanych projektów. 

3 

Zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym. Czynniki psychologiczne w 
inżynierii oprogramowania. Dokumentacja w zarządzaniu przedsięwzięciem 

programistycznym. Obrona (zaliczenie) wykonanych projektów. 

3 

 Razem godzin 45 

 

 Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa: 

1. Ian Sommerville, „Inżynieria oprogramowania”, WNT, 2003 
2. Predit Stevens, „UML inżynieria oprogramowania” , Helion, 2007 

3. Andrzej Jaszkiewicz, „Inżynieria oprogramowania”, Helion, 1997 
4. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., „Język UML 2.0 w modelowaniu 

systemów informatycznych”, Helion, 2005 

 
Literatura dodatkowa: 

1. UML Wprowadzenia, Alhir Sinan, Wydwanictwo Helion, 2004  
2. Tworzenie użytecznego oprogramowania, Jeff Cogswell, wydawnictwo MIKOM, 
2005 

3. Kazimierz Subieta, „Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania”, PJWSTK, 
2002 

 

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

10 / 15 (projekt) 

 
 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Wykład: Egzamin w formie testu. Skala ocen:  
                   50% - 60% - dst 

                   60%-  70% - dst+ 
                   70% - 80% - db 

                   80% - 90% - db+ 
                   90% - 100% - bdb   
Projekt: Sprawozdanie i dokumentacja z realizacji projektu. Obrona projektów. 

60% - dst,  70% - dst+, 80% - db, 90% - db+,100% - bdb  (użyteczności projektu)               

 

  


