
 

   INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA 1 

………………………………………........................ 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

Elementy składowe 

sylabusu 

Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia/Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2PIO 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów /semestr II/IV 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Bazy danych 

Programowanie zaawansowane 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Wykład: 30  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z etapami 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 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Zaliczenie: zaliczenie na ocenę 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1.  Zna zasady wytwarzania oprogramowania zgodnie z wymaganiami inżynierii 

oprogramowania 
K_W10 

2.  Ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania oprogramowania z metodyką 

obiektową 
K_W04, K_W05, K_W06 

3.   Wie jak specyfikować wymagania dotyczące oprogramowania i przeprowadzać 

ich przeglądy 
K_W05, K_W10 

4.   Zna cele i sposoby testowania oprogramowania K_W10 

5.   Zna podstawy  zarządzania  przedsięwzięciem  programistycznym K_W10 

6.   Rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się K_K02, K_K05 
 

 

Punkty ECTS 2 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w zajęciach:   

- wykład   30 

Przygotowanie do zajęć   

- wykład   8  

Zapoznanie z literaturą 5  

Przygotowanie do egzaminu  10  

Czas trwania egzaminu 2 

Udział w konsultacjach 3 



Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 1 

o charakterze praktycznym 0 0 

  

Data opracowania: 01.02.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Anna Zalewska 

 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA 1 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2PIO 

Nazwa kierunku Ekonomia/Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

II/IV 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykłasd : 30 

Liczba punktów ECTS 2 

Prowadzący  

 

Dr Anna Zalewska 

Treści merytoryczne przedmiotu Wprowadzenie: cel i zakres inżynierii oprogramowania, proces 

wytwarzania oprogramowania, modele tego procesu, metodyki. 

Specyfikacja wymagań oprogramowania: wymagania funkcjonalne 

i niefunkcjonalne. Modelowanie systemu informatycznego w UML: 

opis słowny wymagań na system, modelowanie funkcjonalności 

(diagram przypadków użycia. Modelowanie systemu 

informatycznego w UML: modelowanie statyki (diagram klas). 

Modelowanie dynamiki systemu informatycznego (diagram stanów, 

diagram czynności, diagram sekwencji, inne diagramy). 

Projektowanie systemu informatycznego, realizacja diagramu klas 

w różnych środowiskach implementacyjnych (realizacja diagramu 

klas w relacyjnej bazie danych). Realizacja diagramu klas w 

różnych środowiskach implementacyjnych (realizacja w językach 

obiektowo-zorientowanych), wzorce projektowe. Projektowanie 

składowych systemu nie związanych z dziedziną problemową. 

Wzorce projektowe. Faza implementacji - korzystanie z API. 

Instalacja i konserwacja oprogramowania. Kontrola jakości 

oprogramowania. Testowanie, weryfikacja i atestowanie 

oprogramowania. Narzędzia wspomagające wytwarzanie 

oprogramowania (CASE) Zarządzanie przedsięwzięciem 

informatycznym. Zarządzanie ryzykiem. Szacowanie rozmiaru 

oprogramowania i pracochłonności. Ewolucja oprogramowania. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Efekty kształcenia podane są w części A 

Sposób weryfikacji: testy przeprowadzane w trakcie zajęć  

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie trzech testów przynajmniej w 50% 



przedmiotu 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

 Ian Sommerville, „Inżynieria oprogramowania”, WNT, 

2003 

 Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., „Język 

UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych”, 

Helion 

 Andrzej Jaszkiewicz, „Inżynieria oprogramowania”, 

Helion, 1997 

 Predit Stevens, „UML inżynieria oprogramowania” , 

Helion, 2007 

 P.van Roy, S. Haridi, Programowanie. Koncepcje, 

techniki i modele, Helion, 2005 

 

         

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 
                                                 
i
  Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii
  Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w 

konsultacjach, realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy 

studenta powinna być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii

  Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w 

rozkładzie zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od 

ogólnej liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 


