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BAZY DANYCH 
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-IS1-2BD 

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: architektury sprzętowo-programowej  
komputerów, dowolnych języków programowania, algebry 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z 

podziałem na formy 

prowadzenia zajęć 

Wykładow - 30h, ćwiczeń - 30h, 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje  

Założenia i cele 

przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i  

koncepcjami technologii systemów baz danych, niezbędnymi do poprawnego 
projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji. W 

ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami 
modelowania i projektowania baz danych, relacyjnym modelem danych, standardowym 

językiem baz danych SQL, normalizacją schematów logicznych baz danych oraz 

logiczną organizacją i podstawowymi strukturami fizycznymi danych 
wykorzystywanymi w systemach baz danych. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykłady, kolokwii, prace laboratoryjne, praca domowa, obrona prac. 
Forma zaliczenia przedmiotu - egzamin. 



 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Zna podstawowe techniki i metody programowania, paradygmaty i języki 

programowania. 
K_W04 

2. Zna zasady kolekcjonowania i przechowywania danych. K_W05 

3. Zna metodologie i narzędzia umożliwiające tworzenie oprogramowania 

w środowiskach lokalnych, rozproszonych i internetowych. 
K_W06 

4. Zna podstawowe zagadnienia w dziedzinie sztucznej inteligencji, reprezentacji 

i przetwarzania wiedzy, komunikacji człowiek-komputer. 
K_W09 

5. Samodzielnie implementuje algorytmy stosując odpowiednie elementy 

wybranego języka programowania. 
K_U05 

6. Potrafi zaprojektować i zoptymalizować bazę danych zgodnie ze specyfikacją, 

umie efektywnie wyszukiwać żądane informacje w istniejących bazach 

danych, potrafi zaimplementować bazę danych w wybranym systemie baz 

danych. 

K_U07 

7. Posługuje się wzorcami projektowymi, posługuje się API, umie wykorzystać 

narzędzia wspomagające proces tworzenia, testowania i debugowania 

oprogramowania. 

K_U11 

8. Potrafi tworzyć oprogramowanie typu klient-serwer. K_U13 

9. Wykorzystuje technologie tworzenia oprogramowania pracującego w 

Internecie. 
K_U14 

10. Posługuje się terminologią informatyczną w języku angielskim. K_U17 

11. Potrafi współpracować w grupie realizując wspólne projekty. K_K01 

12. Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji K_K02 

13. Rozumie konieczność przestrzegania zasad etycznych i prawnych związanych 

z aktywnością w środowisku informatycznym 
K_K04 

14. Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do podjęcia 

praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym 
K_K05 

 

Punkty ECTS 5 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w wykładach – 30 godz.  

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.  

Przygotowanie do ćwiczeń – 20 godz.  

Przygotowanie pracy domowej – 20 godz.  

Przygotowanie do kolokwium – 20 godz.  

Przygotowanie do egzaminu – 28 godz.  

Egzamin – 2 godz.  

Ogółem: 150 godz., co odpowiada 5 pkt. ECTS. 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin 
Punkty 

ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela 
60 2 

o charakterze praktycznym 90 3 

  

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 

 

Bazy danych 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2BD  

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 

Wykładow - 30h 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

Dr Germanas Budnikas (koordynator) 

Treści merytoryczne przedmiotu Podstawowe zagadnienia i terminologia z zakresu baz danych 

oraz modelu relacyjnego; formułowanie zapytań w języku SQL, 

przygotowywanie schematu relacyjnej bazy danych na 

podstawie modelu encja-związek; tworzenia transakcji przez 

zanurzanie zapytań SQLowych w języku programowania; 

optymalizacja zapytań.  
 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

K_W05, K_W09, K_U07, K_U13, K_U14,  K_U17, K_K01, 

K_K02, K_K04, K_K05 

Sposoby weryfikacji: Kolokwia, aktywność na zajęciach, 

zadania dodatkowe, egzamin. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie wykładów - suma punktów uzyskanych na wykładach.  
  

Na początku każdego wykładu – mini kolokwium (około 10 

minut; 2 pytania po 2 punkty - 52 punkty maksimum. Na 

końcowym wykładzie – poprawkowy kolokwium. Aktywność 

w ciągłu wykładów – dodatkowe punkty.  
 

Punkty  Ocena  

min. maks.  egzaminacyjna 

18  25 3  

26 32  3,5  

33  39  4  

40  46  4,5  

47  52+  5  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Konspekt wykładów. https://groups.live.com/BazyDanych/  

2. Date C. J., An Introduction to Database System, vol. II, 

Adison-Wesley Pub. Comp., również WNT – W-wa, (seria: 

Klasyka Informatyki), 2000  

3. Stéphane Faroult, Peter Robson. Sztuka programowania SQL 

[tł. Marek Pętlicki]. Gliwice : Helion, 2007.  

4. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J., Implementacja 

systemów baz danych, WNT, 2003 (seria: Klasyka 

Informatyki)  

5. J.D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz 

danych, WNT, W-wa, 2000 (seria: Klasyka Informatyki)  

6. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz 

danych, Wyd. Helion, (4th Edition), 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 

 

Bazy danych 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2BD  

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 

Laboratoria - 30h, 
dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje  

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

Mgr Pavel Mechovičius 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Wprowadzenie do tematyki baz danych. Relacyjne bazy 

danych i MySQL. 

2. Projektowanie baz danych 

3. Normalizacja tabel w schemacie BD. 

4. Implementacja bazy danych oraz tabel w systemie 

zarządzania BD. 

5. Zapytania (Polecenie SELECT). 

6. Funkcje wierszowe. 

7. Funkcje agregujące. 

8. Zapytania złożone. 

9. Złączenia tabel 

10. DML i DDL 

 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 

K_W04, K_W06, K_W09, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, 

K_U14, K_U17, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 

Sposoby weryfikacji: kolokwia, laboratoria, aktywność na 

zajęciach. 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunek zaliczenia laboratoriów: 

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie średniej 

minimum 3.0 z ocen uzyskanych za kolokwia i punktu dodatkowe 

oraz obecność na zajęciach. Dopuszczalny limit zajęć 

nieobecnych 2 laboratorium. 

2,99 śr i mniej – ocena 2; 

3,00-3,24 śr – ocena 3; 

3,25-3,74 śr – ocena 3,5; 

3,75- 4,24 śr – ocena 4; 

4,25-4,74 śr – ocena 4,5; 

4,75 śr i więcej  -ocena 5; 

Wzór na wyliczenie średniej: 

Średnia = (K1 + K2 + K3 + PD) / 3; 

K1, K2, K3 – ocena z kolokwium; 

PD – punktu dodatkowe; 

 



Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Date C. J., An Introduction to Database System, vol. II, 

Adison-Wesley  Pub. Comp., również WNT – W-wa, (seria: 

Klasyka Informatyki), 2000 

2. Faroult S., Robson P. Sztuka programowania SQL [tł. Marek  

Pętlicki]. Gliwice : Helion, 2007. 

3. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J., Implementacja 

systemów baz  danych, WNT, 2003 (seria: Klasyka 

Informatyki) 

4. Ullman J.D., Widom J., Podstawowy wykład z systemów 

baz danych, WNT, W-wa, 2000 (seria: Klasyka Informatyki) 

5. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz 

danych, Wyd.  Helion, (4th Edition), 2005  

6. Tahaghoghi S.M.M., Williams H.E., Learning MySQL, 

O’Reilly Media, 2007 

7. Reese G., MySQL Pocket Reference, Second Edition, 

O’Reilly Media, 2007 

8. Baronas R., Duomenų bazių valdymo sistemos, TEV 

Vilnius, 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. 

 

 


