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MODELOWANIE PROCESÓW 
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 Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2MPR 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok 2/ semestr 3  

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Podstawowe wiadomości z zakresu: programowanie. 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z 

podziałem na formy 

prowadzenia zajęć 

Laboratoriów - 30h, ćwiczeń - 15h, 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje  

Założenia i cele 

przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką modelowania procesów 

biznesowych a informatycznych. W ramach przedmiotu zostaną omówione aktualność, 

zapotrzebowanie oraz główne elementy składowe notacji Business Process Modelling 

Notation oraz Unified Modelling Language.  Cele będą osiągnięte poprzez pełnienie 

zadań praktycznych opisując realistyczne sytuacji biznesowe oraz modele systemów 

informatycznych. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Prace laboratoryjne, projekty, zadania kontrolne, obrona prac. 

Forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie. 

 

 



 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Posługuje się terminologią informatyczną w języku angielskim K_U17 

2. Potrafi przygotować opracowanie zagadnień informatycznych w języku 

polskim oraz zaprezentować je 
K_U18 

3. Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do podjęcia 

praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym 
K_K05 

 

Punkty ECTS 4 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w zajęciach laboratoryjnych – 30 godz. 
Udział w ćwiczeniach – 15 godz.  

Przygotowanie do ćwiczeń – 30 godz.  

Przygotowanie 2 projektów – 25 godz.  

 

Ogółem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS. 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin 
Punkty 

ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela 
50 2 

o charakterze praktycznym 50 2 

  

Data opracowania: 16.09.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Germanas Budnikas 

 

 

 



SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Modelowanie procesów 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2MPR 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Rok 2/ semestr 3  

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 

Zajęć laboratoryjnych - 30 godzin,  

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

Dr Germanas Budnikas (koordynator) 

Treści merytoryczne przedmiotu Część BPMN 
 

Bramki — dzielenie i łączenie procesów. Bramka wykluczajca, 

niewykluczajca, równolega, złożona, bramka oparta na 

zdarzeniach. 
 

Przepływy. Przepyw sekwencji, przepływ komunikatu, 

asocjacje. 
 

Obiekty danych. Modelowanie obiektów i magazynów danych, 

przepływ obiektów w procesach, wejścia i wyjścia danych, 

kolekcje danych. 
 

Kolaboracje i konwersacje. Modelowanie kolaboracji, procesy 

prywatne i publiczne, wieloinstancyjni uczestnicy procesów 

biznesowych, konwersacje . 
 

Zdarzenia i ich typy   
 

Część UML 
 

Diagram przypadków użycia. Typy asocjacji. 
 

Diagram czynności. Podstawowe elementy składowe – 

czynności, akcji, przepływy sterowania, początek, koniec, 

zakończenie przepływu.  
 

Diagram maszyny stanowej. Podstawowe elementy składowe – 

stan, przejście, stan początkowy i końcowy. Kategorii stanów – 

proste, złożone, podstany. 
 

Diagramy interakcji. Rodzaje diagramów interakcji – 

sekwencji, komunikacji, harmonogramowania, sterowania 

interakcja. Podstawowe elementy diagramu sekwencji – 

klasyfikator, komunikat, linia życia, ośrodek sterowania. 

Fragmenty wyodrębnione – alternatywa, opcja, przerwanie, 

iteracja itp. Bramy. 
 
 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

K_U17, K_K05 

Sposoby weryfikacji: prace laboratoryjne, projekty, zadania 

kontrolne, obrona prac. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych - suma punktów uzyskanych na 

zajęciach: 
 

 6 prac laboratoryjnych (po 3 z tematów BPMN i UML) po 

6 punktów, 

 3 prace kontrolne (1 z BPMN, 2 z UML) po 12 punktów, 

 2 projekty (z BPMN i UML) po 18 punktów. 



 Punkty otrzymane na ćwiczeniach, 

 Aktywność oceniona dodatkowymi punktami. 

 

Ocena      Punkty  
 min       maks. 

3 37 52 

3.5 53 68 

4 69 84 

4.5 85 100 

5 101 108+ 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Konspekt kursu. http://goo.gl/5gehj5  

2. Szymon Drejewicz. Zrozumieć BPMN: modelowanie 

procesów biznesowych. Helion, 2012  

3. Bartłomiej Gawin, Bartosz Marcinkowski. Symulacja 

procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w 

praktyce. Helion, 2013.  

4. Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof 

Wyrzykowski. Język UML 2.0 w modelowaniu systemów 

informatycznych. Helion 2005. 

 

 

 
        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

  

 

 



SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Modelowanie procesów 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2MPR 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Rok 2/ semestr 3  

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 

Ćwiczeń - 15h, 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje  

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

Dr Germanas Budnikas (koordynator) 

Treści merytoryczne przedmiotu Część BPMN 
 

 Bramki  

 Przepływy.  
 Obiekty danych.  

 Kolaboracje i konwersacje.  
 Zdarzenia i ich typy   

 

Część UML 
 

 Diagram przypadków użycia.  

 Diagram czynności.  
 Diagram maszyny stanowej.  

 Diagramy interakcji.  

 
Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

K_U17, K_U18, K_K05 

Sposoby weryfikacji: ćwiczenia, wspólne rozwiązania zadań, prace 

domowe. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń samodzielnie, wspólnie i 

przy tablice i składają się z : 

 przygotowania do prac laboratoryjnych 6x6 punktów, 

 przygotowania do prac kontrolnych 2x12 punktów, 

 przygotowania do 2 projeków 2x 18 punktów. 

 zadań dodatkowych (prace domowe). 
 

Ocena      Punkty 

  min       maks. 

3 37 52 

3.5 53 68 

4 69 84 

4.5 85 100 

5 101 108+ 
 

Zaliczenie ćwiczeń - suma punktów uzyskanych na zajęciach. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Konspekt kursu. http://goo.gl/5gehj5  

2. Szymon Drejewicz. Zrozumieć BPMN: modelowanie  

 procesów biznesowych. Helion, 2012  

3. Bartłomiej Gawin, Bartosz Marcinkowski. Symulacja  

 procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w  

 praktyce. Helion, 2013.  

4. Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof  

 Wyrzykowski. Język UML 2.0 w modelowaniu systemów  

 informatycznych. 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. 

 

 

 


