
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2012/2013 
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 

Projektowanie komunikacji człowiek-komputer 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Treści kierunkowe 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Przedmiot do wyboru                                                                  

 

Język kursu/przedmiotu 

Litewski  

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Kristina Lapin dr 

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

Kristina Lapin dr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
Kristina Lapin 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Cwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 20  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 2  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu projektowania przyjaznych 

systemów komputerowych, akcentując projektowanie doświadczeń użytkownika. 
Na wykładach są analizowane metodyki projektowania komunikacji: 
projektowanie przyjaznme użytkownikowi (ang. user-centered design) i User 

experience design (ang. User expriencer design). Na ćwiczeniach studenci  
stosują teoretyczne modele w projektach.  
Dalykas skirtas ugdyti studentų gebėjimus taikyti žmogaus ir kompiuterio sąveikos teorijas 

programų sistemų projektavime. Apžvelgiamos naudotojui palankaus projektavimo ir 

naudotojo patirčių projetavimo metodikos, pateikiama, kur ir kada jos taikytinos. 
 

 
 
 

Wymagania wstępne 

Grafika i komunikacja człowiek-komputer 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Treść obejmuje analizę celów użyteczności (ang. usability goals) i doświadczeń 
(ang. User experience goals), metody projektowania komunikacji, omawia 

procesy projektowania komunikacji, projektowanie systemów współpracy oraz 
ewaluację prototypów. Omawiane są emocyjne aspekty technologii, modele 
aspektów emocjonalnych, sposoby badania potrzeb uzytkowników, 

prototypowanie. 

 
 
 

Wykład  

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

1. Sąveikos projektavimas: dalyviai, tikslai, principai. 

2. Sąveikos suvokimas ir konceptualizavimas. 

3. Naudotojų pažinimas. 

4. Bendravimo ir bendradarbiavimo priemonių projektavimas. 

2 

2 

2 
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5. Emociniai aspektai, potyrių projektavimas 

6. Sąveikos paradigmos. 

7. Sąveikos projektavimo procesas. 

8. Duomenų rinkimas, interpretacija ir analizė apibrėžiant naudotojų poreikius. 

9. Sąveikos reikalavimai. 

10. Naudotojui palankios projektavimo metodikos. 

11. Nautotojo patirčių projektavimas 

12. Prototipavimas 

13. Panaudojamumo tikrinimai ir  

14. Panaudojamumo testavimai. 

15. Sąveikos projekavimp projektų pavyzdžiai. 

Razem godzin 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

30 

 
Ćwiczenia 

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

1. Įvadinė dalis. Projektų tematikos pasirinkimas.. 

2. Esamos veiklos koncepcinio modelio kūrimas.  

3. Sąveikos problemų analizė, patobulintos sąveikos vizijos formulavimas, 

4. Panaudojamumo ir patrčių tikslų ir reikalavimų formulavimas. 

5. Alternatyvių sprendimų svarstymo seminarai.. 

6. Eskizinių maketų kūrimas ir vertinimas 

7. Detaliujų prototipų kūrimas ir vertinimas 

 

Razem godzin 

2 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

 

30 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa 

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

2. H. Sharp, Y. Rogers, J. Preece. Interaction Design: Beyond Human-Computer 

Interaction. John Wiley & Sons, 2007 
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3. B. Shneiderman, C. Plaisant. Designing the user-interface: strategies for effective 

human-computer interaction. Addison-Wesley, 2010. 

4. J.J. Garret. The elements of user experience: user-centered design for the Web. AIGA 

New Riders, 2008 

 

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

 
 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie 6 prac laboratoryjnych. Każda praca laboratoryjna  możliwość 

zdobycia 5 punktów;  zebrana suma punktów mniejsza niż 15 punktów – ocena 2; 15-18 

punktów – ocena 3; 19-22 punktów – ocena 3.5; 22-25 punktów – ocena 4; 26-28 punkty – 

ocena 4.5; 29-30 punktów – ocena 5.  

Niedostateczną końcową ocenę można poprawić tylko na ocenę 3; 

Egzamin pisemny, możliwość zdobycia 35 punktów. Osobom, które otrzymały ocenę 

laboratoriów  5, ocena egzaminacyjna jest przepisywana z zaliczenia laboratoriów. Na 

pisemnym egzaminie zebrana 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. 
 

 
 
Podpisy zespołu dydaktycznego: (tylko w wersji papierowej) 

 
 

Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 
Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 
Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

 
Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 
Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 


