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

A. Informacje ogólne 

 

 

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-IS1-3PIO 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów /semestr III/5 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Przedmioty wprowadzające:  

    Inżynieria oprogramowania 1 

    Podstawy programowania strukturalnego 

    Wstęp do programowania obiektowego 

    Programowanie zaawansowane 

    Programowanie w Internecie 

     Bazy danych 
Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Wykład: 15     Laboratorium: 30    

Założenia i cele przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami wytwarzania złożonego oprogramowania 

ze szczególnym uwzględnieniem czynności fazy implementacji. Omówione mają być 

podstawowe paradygmaty pojawiające się we współczesnym programowaniu: 

programowanie imperatywne, obiektowe, funkcyjne i programowanie w logice oraz 

podstawowe wzorce projekowe.   

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Zaliczenie: egzamin 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 
1. Zna podstawowe paradygmaty programowania  KW-04 

2. Zna i potrafi scharakteryzować elementarne wzorce projektowe  KW_04, KW_10 

3. Umie określić wymagania słowne na system informatyczny  KU_13, KU_14 
4.. Potrafi utworzyć model (podstawowe diagramy UML) niezbyt złożonego systemu 

informatycznego KU_11 

5. Potrafi komputerowo zrealizować (przynajmniej w części) zamodelowany system 

komputerowy i przetestować go KU_04,KU_07 

6. Umie przygotować stosowną dokumentację  KU_11 
7. Rozumie i zna zasady wytwarzania złożonego oprogramowania w zespole 

informatycznym  K_U19, KK_01 

8. Rozumie potrzebę określenia celów realizacji danego zdania informatycznego K_K03 
 

Punkty ECTS 3 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w zajęciach:     

- wykład   15  

- laboratorium 30 

Przygotowanie do zajęć     

- wykład  10  

- laboratorium 8 



Zapoznanie z literaturą 10 

Przygotowanie do egzaminu  8 

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 
50  

 
1 

o charakterze praktycznym 37 2 
  

Data opracowania: 15-09.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Anna Zalewska 

 

 

 

SYLABUS 

B. Informacje szczegółowe - wykład 

 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Inżynieria Oprogramowania 2  

Kod przedmiotu 1000-IS1-3PIO 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

III/5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład: 15 h 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

Dr Anna Zalewska 

Treści merytoryczne przedmiotu Zasady wytwarzania złożonego oprogramowania - przypomnienie. 

Czynności fazy implementacji wytwarzania oprogramowania. 

Podstawowe paradygmaty pojawiające się we współczesnym 

programowaniu: programowanie imperatywne, obiektowe, 

funkcyjne i programowanie w logice. Elementarne wzorce 

projekowe.  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Efekty kształcenia podane są w części A 

Sposób weryfikacji: test przeprowadzany na koniec zajęć  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Aktywność na zajęciach + test przeprowadzany na koniec zajęć  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

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 

Literatura uzupełniająca: 

UML Wprowadzenia, Alhir Sinan, Wydwanictwo Helion, 2004 



Kazimierz Subieta, „Wprowadzenie do inżynierii 

oprogramowania”, PJWSTK, 2002 

Tworzenie użytecznego oprogramowania, Jeff Cogswell, 

wydawnictwo MIKOM, 2005 

E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides Wzorce projektowe. 

Elemeny oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, He 
 

 

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

 

 

SYLABUS 

C. Informacje szczegółowe - laboratoria 
 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Inżynieria Oprogramowania 2 

Kod przedmiotu 1000-IS1-3PIO 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

III/5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Laboratorium – 30 h 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

Dr Anna Zalewska 

Treści merytoryczne przedmiotu Wytworzenie pod nadzorem prowadzacego laboratorium 

nietrywialnego systemu informatycznego zgodnie z wymaganiami 

inżynierii oprogramowania (przejście przez poszczególne fazy cyklu 

życia oprogramowania) 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Umiejętność wytworzenia oprogramowania zgodnie z wymaganiami 

inżynierii oprogramowania z wcześniej utworzonym modelem 

Prezentacja i Obrona zaimplementowanego projektu 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Aktywność na zajęciach + obrona prezentowanego projektu 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

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 

Literatura uzupełniająca: 

UML Wprowadzenia, Alhir Sinan, Wydwanictwo Helion, 2004 

Kazimierz Subieta, „Wprowadzenie do inżynierii 

oprogramowania”, PJWSTK, 2002 

Tworzenie użytecznego oprogramowania, Jeff Cogswell, 

wydawnictwo MIKOM, 2005 

E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides Wzorce projektowe. 

Elemeny oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, He 
 



        Dr Anna Zalewska 

        ………………………………. 
        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. 
 

 


