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I. Informacje ogólne o nowym kierunku i programie kształcenia
1. Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia, profile kształcenia i forma/y studiów:
Nazwa kierunku studiów: Informatyka stosowana
Poziom kształcenia: poziom 6 - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Profil: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Obszary kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne; nauki techniczne
2. Koncepcja kształcenia:
1) wskazanie związku kierunków studiów, w tym efektów kształcenia, z misją Uniwersytetu i jego
strategią rozwoju
Kierunek studiów Informatyka stosowana z uwagi na swój interdyscyplinarny charakter osadzony jest
w obszarach nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz technicznych. Celem studiów jest zdobycie
wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych składających się na kwalifikacje
zawarte w 6 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Umiejętności te pozwalają absolwentowi na pełnienie
zarówno doradczej jak i wykonawczej roli w zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Uniwersalny charakter studiów pozwala
na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z szeroko pojętej agroinżynierii oraz zaawansowanej
informatyki. Umiejętne połączenie zdobytych z tych dziedzin umiejętności pozwala na tworzenie
złożonych systemów informatycznych.
Absolwenci prowadzonego profilu ogólnoakademickiego studiów I stopnia przygotowani są do
samodzielnej pracy zawodowej w obszarze wspomaganej komputerowo inżynierii rolniczej lub
kontynuowania nauki w ramach II stopnia studiów tego samego lub pokrewnego kierunku studiów
osadzonego w obszarze nauk technicznych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
W ramach pozyskanych w trakcie studiowania efektów kształcenia student nabywa uniwersalną wiedzę
z zakresu nauk podstawowych obejmujących zagadnienia ogólne z matematyki, fizyki, chemii i biologii
oraz innych, pokrewnych dziedzin. Zapoznaje się z zasadami i technikami stosowanymi w produkcji
roślinnej i zwierzęcej z uwzględnieniem nowych technologii i zaplecza technicznego. Zdobywa wiedzę z
zakresu ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności oraz zasad zarządzania przedsięwzięciami.
Poznaje nowoczesne technologie informatyczne pozwalające na wspomaganie złożonych procesów.
Nabywa umiejętności w zakresie opracowywania i tworzenia oprogramowania komputerowego
uwzględniającego przetwarzanie dużych zasobów informacji zapisanych w postaci baz danych.
Posługuje się nowoczesnymi metodami analitycznymi i logicznymi, stosuje metody numeryczne oraz
oparte na sztucznej inteligencji z uwzględnieniem analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych. Zdobyte
w trakcie studiów kompetencje społeczne pozwalają na pracę w zespole w tym na stosowanie fachowej
terminologii w języku polskim i obcym.
Absolwent kierunku dysponuje unikatowym zestawem kompetencji zawodowych co pozwala mu na
lepsze dostosowanie do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców.

W ramach kierunku student uzyska następujące, ogólne, efektów kształcenia:
- opanowanie wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia)
oraz kierunkowych obejmujących podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- opanowanie wiedzy i umiejętności z metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych,
- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie produkcji oraz technicznych aspektów związanych
z prowadzeniem produkcji w tym zastosowania i utrzymania maszyn i urządzeń,
- opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz
społecznych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności,
- opanowanie metod, technik i technologii z zakresu obliczeń i projektowania inżynierskiego
z wykorzystaniem metod komputerowych,
- nabycie umiejętności wykorzystania technologii informatycznych do wspomagania procesów
inżynierskich w tym doboru istniejących rozwiązań lub opracowania własnych,
- zdobycie umiejętności w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, projektowania
i tworzenia oprogramowania komputerowego, internetowego i mobilnego,
- opanowanie technik i technologii komputerowego przetwarzania danych, modelowania i analizy
zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i systemach technicznych,
- nabycie umiejętności kreatywnego i innowacyjnego myślenia, pracy w zespole oraz posługiwania
się fachową, polską i obcojęzyczną terminologią.
- opanowanie wiedzy z zakresu społecznych, ekonomicznych oraz prawnych aspektów działalności,
- nabycie umiejętności przedsiębiorczego myślenia i działania.
2) obszar/y kształcenia wraz z procentowym udziałem liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów w
łącznej liczbie ECTS (w przypadku gdy kierunek przyporządkowano do więcej niż jednego obszaru)
Przypisane efekty kształcenia dla kierunku Informatyka stosowana uwzględniają wszystkie efekty
kształcenia (kategoria wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne) w obszarach w zakresie nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (60%) oraz technicznych (40%) z uwzględnieniem kompetencji
zapisanych w 6 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 w
sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy
3) dziedziny i dyscypliny nauki, do których odnoszą się efekty kształcenia
Kierunek studiów Informatyka stosowana, realizowany na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, umiejscowiony jest w obszarze nauk rolniczych, leśnych i
weterynaryjnych oraz technicznych w dyscyplinie inżynieria rolnicza. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii w
zakresie dyscypliny inżynieria rolnicza posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora
4) tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta
Studia I stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera informatyki stosowanej.

II. Opis zakładanych efektów kształcenia
1. Opis kierunkowych efektów kształcenia z odwołaniem do charakterystyk drugiego stopnia
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskanych w ramach szkolnictwa
wyższego po uzyskaniu pełnej kwalifikacji na poziomie 6
Tabela 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia
nazwa kierunku studiów: Informatyka stosowana
poziom kształcenia: I stopień - inżynierskie
profil kształcenia: ogólnoakademicki
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Opis kierunkowych efektów kształcenia
WIEDZA
ma podstawową wiedzę z fizyki, biofizyki, biologii, chemii i nauk pokrewnych niezbędną do rozumienia i analizy
zjawisk oraz procesów zachodzących w systemach biologicznych
ma wiedzę z zakresu matematyki obejmującej analizę matematyczną, algebrę liniową i podstawy statystyki do
rozwiązywania zadań z obszaru agroinżynierii
ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną związaną z prowadzeniem produkcji rolniczej oraz
usług dla rolnictwa
posiada wiedzę społeczną, obywatelską i humanistyczną pozwalającą na kształtowanie świadomości i postawy
obywatelskiej
ma ogólną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw produkcji na różnych poziomach złożoności przydatną w
realizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
ma wiedzę z zakresu podstaw elektroniki i elektrotechniki oraz automatyki i sterowania w kontekście jej
wykorzystania do obsługi technicznej maszyn i urządzeń
ma ogólną wiedzę z zakresu procesów termodynamicznych, przepływu ciepła i jednoczesnej wymiany ciepła
wraz z metodami ich komputerowego wspomagania
ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych, materiałoznawstwa
oraz mechaniki i wytrzymałości materiałów wymaganą w procesie projektowania i eksploatacji sprzętu
technicznego
ma wiedzę z zakresu podstaw dotyczących budowy pojazdów, maszyn i urządzeń oraz technologii produkcji
stosowanych w agrotechnice
ma ogólną wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z użytkowaniem i utrzymaniem sprzętu
technicznego z uwzględnieniem czynników kształtujących efektywność procesów użytkowania
ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych i pozatechnicznych aspektów budowy komputerów, urządzeń
elektronicznych, systemów wbudowanych oraz infrastruktury i sieci komputerowych
ma podstawową wiedzę w zakresie oprogramowania zarządzającego pracą systemu informatycznego,
tworzącego środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika oraz podstawowych aplikacji
komputerowych wspomagających pracę
ma podstawową widzę z zakresu projektowania inżynierskiego oraz wykorzystania w tym zakresie metod
grafiki komputerowej
ma wiedzę z zakresu metod, technik i technologii komputerowych wspomagających techniczne zadania
inżynierskie z uwzględnieniem ich implementacji i optymalizacji
ma ogólną wiedzę na temat komputerowych metody gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i analizy
dużych zasobów danych wspomagających rozwiązywanie problemów inżynierskich
ma wiedzę ogólną z zakresu zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania obejmującym analizę
wymagań, projektowanie i implementację oraz jego wdrożenie i konserwację
ma wiedzę z zakresu komputerowej algorytmizacji procesów oraz metod projektowania i implementacji
aplikacji komputerowych i mobilnych
ma wiedzę z zakresu podstaw budowy aplikacji internetowych z wykorzystaniem elementów grafiki i animacji
komputerowej
ma wiedzę w zakresie podstawowych struktur sztucznej inteligencji, takich jak: sztuczne sieci neuronowe oraz
systemy ekspertowe, potrafi je implementować i wykorzystać w procesach podejmowania decyzji
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ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad, technik i technologii komputerowego przetwarzania i analizy
obrazów cyfrowych z uwzględnieniem produktów pochodzenia rolniczego
ma wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmów gospodarczych, ich zarządzania, nadzoru, logistyki, kontroli
i certyfikacji z uwzględnieniem problemów produkcji i usług
ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i zasad związanych z ochroną własności intelektualnej w odniesieniu
z uwzglęnieniem działalności produkcyjnej i usługowej
ma wiedzę z zakresu obcojęzycznej terminologii stosowanej w obszarze technologii produkcji rolniczej, technik
inżynierskich i informatycznych
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi zaplanować i przeprowadzać eksperymenty w tym realizować obserwacje i pomiary oraz dokonać ich
oceny jakości w odniesieniu do badanych wielkości biologicznych, fizycznych i chemicznych związanych
z użytkowaniem sprzętu technicznego
wykorzystuje metody matematyczno-statystyczne, eksperymentalne i symulację komputerową do opisu i
analizy zjawisk zachodzących w procesach technologicznych
potrafi dokonać analizy ekonomicznej dla planowanych działań inżynierskichze szczególnym uwzględnieniem
przedsiębiorstw sektora rolniczego
potrafi określić najistotniejsze kierunki dalszego rozwijania swoich zasobów wiedzy oraz umiejętności
praktycznych oraz skutecznie realizować proces samokształcenia w wybranym zakresie w kontekście
studiowanej dyscypliny inżynierskiej
potrafi wykonać projekt konstrukcji oraz opracować dokumentację techniczną z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii komputerowych dla problemów inżynierskich i informatycznych
potrafi dokonać doboru maszyn i urządzeń do wskazanych technologii produkcji oraz dokonać analizy
i optymalizacji procesów produkcji z uwzględnieniem jakości, bezpieczeństwa użytkowania oraz efektywności
procesów technologicznych
umie dokonać doboru materiałów, ocenić ich jakość i przydatność oraz określić zmiany w nich zachodzące
podczas ich przetwarzania
potrafi samodzielnie zaprojektować i zbudować komputerowe stanowisko robocze do przeprowadzenia
zaplanowanego eksperymentu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz poszanowaniem praw własności
intelektualnej
posiada umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem dużego spektrum technik werbalnych, pisemnych i
graficznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych w produkcji i usługach
potrafi opracować zasady komunikacji, określić i wdrożyć metody przepływu informacji oraz wykonać
i zrealizować projekt sieciowej infrastruktury informatycznej
umie wyszukiwać, analizować i wykorzystywać dostępne w różnych źródłach informacje a także opracować
system informatyczny wspomagający zarządzanie zgromadzonymi danymi oraz automatyzujący proces ich
przetwarzania i analizy
potrafi, z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania projektami informatycznymi, opracować
dokumentację wspomagającą zarządzanie projektem informatycznym na wszystkich etapach jego życia
umie wytworzyć aplikację komputerową, internetową i mobilną wspomagającą rozwiązywanie problemów
inżynierkich z uwzględnieniem metod matematycznych i statystycznych oraz metod sztucznej inteligencji i
analizy obrazów
posiada umiejętności interpretacji uzyskanych danych empirycznych i samodzielnego wykonania analiz oraz
obliczeń naukowo-inżynierskich z uwzględnieniem metod optymalizacji wykorzystując nowoczesne metody
umie zrealizować pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe z zakresu
inżynierii oraz zastosowań informatyki
zna wady i zalety podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów zawodowych
z zakresu studiowanego obszaru
posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz porozumiewania się z użyciem różnych kanałów
komunikacji zarówno w języku polskim jak i obcym z użyciem fachowej terminologii z bioinżynierii i informatyki

IS1A_K01
IS1A_K02
IS1A_K03
IS1A_K04
IS1A_K05
IS1A_K06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem, przyjmując
odpowiedzialność za efekty jego pracy
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w zakresie
rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
rozumie znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachowania właściwych warunków na stanowisku pracy,
ograniczenia ryzyka, zasad właściwej obsługi sprzętu technicznego
ma świadomość o pozatechnicznych skutkach podejmowanych działań inżynierskich w tym wpływie technologii
na człowieka i środowisko naturalne
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zagadnieniach
służących rozwiązaniu problemów inżynierskich
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w ramach
realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego

IS1A_K07

określa priorytety zmierzające do wyboru rozwiązań optymalnych w procesach podejmowania decyzji

IS1A_K08

posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów stosowanych w
zagadnieniach inżynierskich

IS1A_K09

ma umiejętność prowadzenia konsultacji, negocjacji, rozmów prowadzonych w obcym języku z fachowcami
z zakresu podejmowanych działań inżynierskich stosując właściwą dla danego obszaru terminologię

1

Kierunkowe efekty kształcenia dla obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Kierunkowe efekty kształcenia dla obszaru nauk technicznych
*
Kierunkowe efekty kształcenia dla kompetencji inżynierskich
2

Symbole:
IS – efekty kształcenia dla kierunku Informatyka stosowana
1 – studia pierwszego stopnia
A – profil ogólnoakademicki
W – kategoria wiedzy, U – umiejętności, K – kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne – numery efektów kształcenia

Tabela 2A. Kierunkowe efekty kształcenia z odwołaniem do charakterystyk ogólnych
nazwa kierunku studiów: Informatyka stosowana
poziom kształcenia: I stopień - inżynierskie
profil kształcenia: ogólnoakademicki
Efekty
Charakterystyki drugiego stopnia o charakterze ogólnym
kierunkowe
WIEDZA: absolwent zna i rozumie
IS1A_W01
P6S_WG
w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i
IS1A_W02
teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z
IS1A_W05
zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz
IS1A_W06
wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia;
IS1A_W07
IS1A_W08
IS1A_W09
IS1A_W10
IS1A_W11
IS1A_W12
IS1A_W13
IS1A_W14
IS1A_W15
IS1A_W16
IS1A_W17
IS1A_W18
IS1A_W19
IS1A_W20
IS1A_W03
P6S_WK
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne i inne
IS1A_W04
uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym
IS1A_W21
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
IS1A_W22
IS1A_W23
UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi
IS1A_U01
P6S_UW
wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy
IS1A_U02
oraz wykonywać zadania w nie w pełni przewidywalnych warunkach poprzez:
IS1A_U03
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pocho-dzących, dokonywanie oceny,
IS1A_U04
krytycznej analizy i syntezy tych informacji;
IS1A_U05
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzę-dzi, w tym zaawansowa-nych
IS1A_U06
technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
IS1A_U07
IS1A_U08
komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie –
P6S_UK
IS1A_U09
przedstawiać, oceniać, dyskutować różne opinie i stanowiska; posługiwać się językiem obcym
IS1A_U10
na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
IS1A_U11
IS1A_U12
IS1A_U13
IS1A_U14
IS1A_U15
IS1A_U16
IS1A_U17
IS1A_K01
IS1A_K02
IS1A_K03
IS1A_K04
IS1A_K05
IS1A_K06
IS1A_K07
IS1A_K08
IS1A_K09

P6S_UO

planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole.

P6S_UU

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.

P6S_KK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych.

P6S_KO

wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego; inicjowania działania na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w
sposób przedsiębiorczy.

P6S_KR

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej
i wymagania tego od innych; - dbałości o dorobek i tradycje zawodu.

Tabela 2B. Kierunkowe efekty kształcenia z odwołaniem do kompetencji inżynierskich
nazwa kierunku studiów: Informatyka stosowana
poziom kształcenia: I stopień - inżynierskie
profil kształcenia: ogólnoakademicki
Efekty
Charakterystyki drugiego stopnia dla kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie
kierunkowe
WIEDZA: absolwent zna i rozumie
P6S_WG
podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów
IS1A_W06
technicznych.
IS1A_W07
IS1A_W08

P6S_WK

ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

P6S_UW

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi
planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe,
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

IS1A_W09
IS1A_W10
IS1A_W11
IS1A_W12
IS1A_W13
IS1A_W14
IS1A_W15
IS1A_W16
IS1A_W17
IS1A_W18
IS1A_W19
IS1A_W20
IS1A_W21
IS1A_W22
IS1A_W23
IS1A_U05
IS1A_U06
IS1A_U07

P6S_UW

IS1A_U08
IS1A_U09
IS1A_U10
IS1A_U11
IS1A_U12

P6S_UW

IS1A_U13
IS1A_U14
IS1A_U15
IS1A_U16
IS1A_U17

P6S_UW

przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu:
- wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne;
- dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne;
- dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych
działań inżynierskich.
dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i
ocenić te rozwiązania.
zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonać typowe dla kierunku
studiów proste urządzenie, obiekt, system lub zrealizować proces, używając odpowiednio
dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.

Tabela 3A. Kierunkowe efekty kształcenia z odwołaniem do charakterystyk dla obszaru
kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
nazwa kierunku studiów: Informatyka stosowana
poziom kształcenia: I stopień - inżynierskie
profil kształcenia: ogólnoakademicki
Efekty
Charakterystyki drugiego stopnia dla obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
kierunkowe
WIEDZA: absolwent zna i rozumie
P6S_WG
w
podstawowym
stopniu metodologię badań oraz podstawowe teorie w zakresie
IS1A_W01
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.
IS1A_W02
P6S_WG
w podstawowym stopniu rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego i zrównoważonego
IS1A_W03
użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożenia.
IS1A_W04
P6S_WG

w podstawowym stopniu stan i czynniki determinujące funkcjonowanie i rozwój
obszarów wiejskich.

P6S_WG

w podstawowym stopniu zasady utrzymania urządzeń, obiektów, systemów technicznych
i technologii typowych dla obszarów rolniczych, leśnych i przetwórstwa rolnospożywczego, w zakresie danego kierunku studiów.

P6S_WK

podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne związane z działalnością naukową,
dydaktyczną oraz wdrożeniową.

IS1A_W05
IS1A_W06
IS1A_W07
IS1A_W08
IS1A_W09
IS1A_W10
IS1A_W19
IS1A_W20
IS1A_W21
IS1A_W22
IS1A_W23
IS1A_U01

P6S_UW

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi
stosować standardowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dyscyplin naukowych
właściwych dla kierunku studiów.

IS1A_U02
IS1A_U03

P6S_UW

pod kierunkiem opiekuna przeprowadzać proste eksperymenty i pomiary, interpretować
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

P6S_UW

dokonywać identyfikacji i standardowej analizy zjawisk oraz podejmować standardowe
działania (w tym stosować techniki i technologie) zgodne z kierunkiem studiów, służące
rozwiązaniu problemów w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu
środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz techniczne zadania inżynierskie.

IS1A_U04
IS1A_U05
IS1A_U06
IS1A_U07
IS1A_U14
IS1A_U15
IS1A_U16
IS1A_U17

Tabela 3B. Kierunkowe efekty kształcenia z odwołaniem do charakterystyk dla obszaru
kształcenia w zakresie nauk technicznych
nazwa kierunku studiów: Informatyka stosowana
poziom kształcenia: I stopień - inżynierskie
profil kształcenia: ogólnoakademicki
Efekty
Charakterystyki drugiego stopnia dla obszaru nauk technicznych
kierunkowe
WIEDZA: absolwent zna i rozumie
P6S_WG
podstawowe
procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów
IS1A_W11
technicznych.
IS1A_W12
IS1A_W13

P6S_WK

ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

P6S_UW

planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe,
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

P6S_UW

przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu:
- wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne;
- dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne;
- dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych
działań inżynierskich.

IS1A_W14
IS1A_W15
IS1A_W16
IS1A_W17
IS1A_W18
IS1A_W19
IS1A_W20
IS1A_W21
UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi
IS1A_U08
IS1A_U09
IS1A_U10
IS1A_U11
IS1A_U12
IS1A_U13

P6S_UW

IS1A_U14
P6S_UW
IS1A_U15

dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i
ocenić te rozwiązania.
zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonać typowe dla kierunku studiów,
proste urządzenie, obiekt, system lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych
metod, technik, narzędzi i materiałów.

4. Opis czynności wpływających na definiowanie efektów kształcenia, np. wykorzystanie
zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, opinie interesariuszy,
wykorzystane wzorce międzynarodowe
Zdefiniowane efekty kształcenia powstały we współpracy z Zespołem Konsultacynym przy Instytucie
Inżynierii Biosystemów utworzonym w dniu 9.07.2012 r. Zespół składa się z fachowców z branż
tematycznie związanych z kierunkiem studiów Informatyka Stosowana oraz absolwentów, studentów i
wykładowców związanych ze studiami realizowanymi w Instytucie Inżynierii Biosystemów.
W skład Zespołu Konsultacyjnego wchodzą:
- Przewodniczący: Artur Szymczak – Kuhn Maszyny Rolnicze
- Sekretarz: dr hab. Karol Durczak - UP w Poznaniu
- Członkowie: Bogdan Rachwał (AGCO Polska), Józef Dworakowski i Grzegorz Kosiński (Agromix
Rojęczyn), Michał Wojcechowski (Amazone Werke), Stanisław Wolski (John Deere Polska), Wiesław
Kujawa (Raitech), Tomasz Polak (Agro-Rami), Przemysław Laskowski (TECH-KOM), Mirosław Skrzypczak
(Agromarket Jaryszki), Marian Nickel (PTB Nickel), Bolesław Maćkowiak (Stowarzyszenie Absolwentów
UP w Poznaniu), Franciszek Nowak (Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP)

III. Opis programu studiów oraz weryfikacji efektów kształcenia
1. Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających
poziomowi studiów
W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów na kierunku Informatyka stosowana student jest
zobowiązany w przypadku studiów inżynierskich uzyskać 210 punktów ECTS, które są przypisane do
przedmiotów i modułów. Punkty te można uzyskać za zaliczone wykłady i ćwiczenia. Zajęcia o
charakterze praktycznym są realizowane jako ćwiczenia laboratoryjne lub projektowe. W trakcie
studiów inżynierskich studenci zdają łącznie 27 egzaminy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Studia pierwszego stopnia stacjonarne trwają 7 semestrów, a niestacjonarne – 8 semestrów. Liczba
godzin pracy studenta, umożliwiająca osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na kierunku wynosi
5600 godzin w tym na studiach stacjonarnych 50% (tj. 2800 godzin) stanowią godziny zajęć
dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
Natomiast liczba godzin w programie studiów przeznaczona na realizację wszystkich przedmiotów
- na studiach stacjonarnych 2300 godzin,
- na studiach niestacjonarnych 1400 godzin.
Studenci odbywają praktykę zawodową (po 4 semestrze) i praktykę dyplomową (po 6 semestrze), obie
w wymiarze czterech tygodni. W wypadku praktyki zawodowej studenci powinni odbywać ją w
zakładach pracy, z którymi Uczelnia posiada podpisane umowy o odbywanie praktyk studenckich. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odbywanie praktyk na zasadzie indywidualnych umów o
pracę, dzieło lub zlecenie zawieranych przez studenta z pracodawcą. Zaliczenie praktyk odbywa się po
ich zakończeniu na podstawie pozytywnej opinii pracodawcy oraz prawidłowo wypełnionego dziennika
praktyk. Zaliczenia dokonuje opiekun praktyk – pełnomocnik Dziekana ds. praktyk.

2. Ramowy opis programu studiów
Tabela 4. Ramowy opis programu studiów na kierunku Informatyka stosowana
Wymiar godzinowy
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Grupy treści kształcenia

ECTS

zajęcia z bezpośrednim
zajęcia
z bezpośrednim
zorganizo
udziałem
zorganizow
udziałem
wane
nauczyciela
ane
nauczyciela

Zajęcia z zakresu nauk (treści) podstawowych, w tym przedmioty:
Botanika z elementami fizjologii roślin
4
45
Fizyka A
5
45
Matematyka B2
8
120
Podstawy chemii
3
45
razem:
20
255

57
50
130
50
287

40
30
72
35
177

45
35
86
40
206

Zajęcia z zakresu treści kierunkowych:
razem:

148

1755

2145

1094

1477

razem:

8
0
2
4
3
17

100
50
30
70
40
290

109
52
34
76
44
315

50
0
20
35
24
129

55
0
22
42
30
149

5
5

0
0

5
5

0
0

5
5

15

0

43

0

58

25

0

53

0

68

Łącznie na kierunku:

210

2300

2800

1400

1900

Zajęcia o charakterze praktycznym, w tym:
laboratoryjne / komputerowe
projektowe

113
25

1350
270

1634
350

844
190

1116
280

Przedmioty/moduły do wyboru, w tym z:
podstawowych
kierunkowych
ogólnouczelnianych
na innym kierunku studiów
razem:

0
50
12
0
62

0
170
655
0
825

0
185
805
0
990

0
85
424
0
509

0
97
574
0
671

Zajęcia ogólnouczelniane, w tym:
Język obcy
Wychowanie fizyczne
Technologie informacyjne A
Wiedza obywatelska
Wiedza społeczna

Praktyka zawodowa:
Praktyka dyplomowa:
Praca dyplomowa / Przygotowanie
do egzaminu dyplomowego:
razem:

3. Wykaz modułów/przedmiotów z określeniem zakładanych efektów kształcenia
Tabela 5. Wykaz modułów/przedmiotów z określeniem zakładanych efektów kształcenia
w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Nazwa przedmiotu ECTS

Kierunkowe efekty kształcenia
Symbol*

IS1A_W05

Opis kierunkowych efektów kształcenia
ma ogólną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw produkcji na różnych poziomach złożoności
przydatną w realizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych,

IS1A_W08 materiałoznawstwa oraz mechaniki i wytrzymałości materiałów wymaganą w procesie
IS1A_W09

projektowania i eksploatacji sprzętu technicznego
ma wiedzę z zakresu podstaw dotyczących budowy pojazdów, maszyn i urządzeń oraz technologii
produkcji stosowanych w agrotechnice
potrafi wykonać projekt konstrukcji oraz opracować dokumentację techniczną z wykorzystaniem

Agrotechnologie

4

IS1A_U05 nowoczesnych technologii komputerowych dla problemów inżynierskich i informatycznych

potrafi dokonać doboru maszyn i urządzeń do wskazanych technologii produkcji oraz dokonać

IS1A_U06 analizy i optymalizacji procesów produkcji z uwzględnieniem jakości, bezpieczeństwa użytkowania
IS1A_K02
IS1A_K04
IS1A_K08

oraz efektywności procesów technologicznych
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
ma świadomość o pozatechnicznych skutkach podejmowanych działań inżynierskich w tym wpływie
technologii na człowieka i środowisko naturalne
posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów stosowanych
w zagadnieniach inżynierskich
ma wiedzę z zakresu matematyki obejmującej analizę matematyczną, algebrę liniową i podstawy

IS1A_W02 statystyki do rozwiązywania zadań z obszaru agroinżynierii

ma wiedzę z zakresu komputerowej algorytmizacji procesów oraz metod projektowania i

IS1A_W17 implementacji aplikacji komputerowych i mobilnych

wykorzystuje metody matematyczno-statystyczne, eksperymentalne i symulację komputerową do

IS1A_U02 opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach technologicznych
Algorytmy i struktury
danych

umie wytworzyć aplikację komputerową, internetową i mobilną wspomagającą rozwiązywanie

4

IS1A_U13 problemów inżynierkich z uwzględnieniem metod matematycznych i statystycznych oraz metod
IS1A_U15
IS1A_K02

sztucznej inteligencji i analizy obrazów
umie zrealizować pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe z
zakresu inżynierii oraz zastosowań informatyki
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS1A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

ma wiedzę z zakresu podstaw elektroniki i elektrotechniki oraz automatyki i sterowania w kontekście

IS1A_W06 jej wykorzystania do obsługi technicznej maszyn i urządzeń

ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych i pozatechnicznych aspektów budowy komputerów,

IS1A_W11 urządzeń elektronicznych, systemów wbudowanych oraz infrastruktury i sieci komputerowych
ma podstawową wiedzę w zakresie oprogramowania zarządzającego pracą systemu

IS1A_W12 informatycznego, tworzącego środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika oraz
Architektura
komputerów A
Architektura
komputerów B

podstawowych aplikacji komputerowych wspomagających pracę

4

potrafi samodzielnie zaprojektować i zbudować komputerowe stanowisko robocze do

IS1A_U08 przeprowadzenia zaplanowanego eksperymentu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz
2
IS1A_U15
IS1A_K03

poszanowaniem praw własności intelektualnej
umie zrealizować pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe z
zakresu inżynierii oraz zastosowań informatyki
rozumie znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachowania właściwych warunków na
stanowisku pracy, ograniczenia ryzyka, zasad właściwej obsługi sprzętu technicznego
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w

IS1A_K06 ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego

posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów stosowanych

IS1A_K08 w zagadnieniach inżynierskich

ma wiedzę z zakresu podstaw elektroniki i elektrotechniki oraz automatyki i sterowania w kontekście

IS1A_W06 jej wykorzystania do obsługi technicznej maszyn i urządzeń

umie zrealizować pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe z

IS1A_U15 zakresu inżynierii oraz zastosowań informatyki

zna wady i zalety podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów

Automatyka

4

IS1A_U16 zawodowych z zakresu studiowanego obszaru

rozumie znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachowania właściwych warunków na

IS1A_K03 stanowisku pracy, ograniczenia ryzyka, zasad właściwej obsługi sprzętu technicznego

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS1A_K02 zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne

wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS1A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

ma podstawową wiedzę z fizyki, biofizyki, biologii, chemii i nauk pokrewnych niezbędną do

IS1A_W01 rozumienia i analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w systemach biologicznych
Botanika z
elementami fizjologii
roślin

umie zrealizować pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe z

4

IS1A_U15 zakresu inżynierii oraz zastosowań informatyki

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,

IS1A_K01 przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS1A_K02 zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne

ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych,

Budowa i
użytkowanie maszyn
A
Budowa i
użytkowanie maszyn
B

IS1A_W08 materiałoznawstwa oraz mechaniki i wytrzymałości materiałów wymaganą w procesie
4

IS1A_W09

2

IS1A_U06
IS1A_K08
IS1A_W06
IS1A_U15

Elektrotechnika i
elektronika

5

IS1A_U16
IS1A_K02

projektowania i eksploatacji sprzętu technicznego
ma wiedzę z zakresu podstaw dotyczących budowy pojazdów, maszyn i urządzeń oraz technologii
produkcji stosowanych w agrotechnice
potrafi dokonać doboru maszyn i urządzeń do wskazanych technologii produkcji oraz dokonać
analizy i optymalizacji procesów produkcji z uwzględnieniem jakości, bezpieczeństwa użytkowania
oraz efektywności procesów technologicznych
posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów stosowanych
w zagadnieniach inżynierskich
ma wiedzę z zakresu podstaw elektroniki i elektrotechniki oraz automatyki i sterowania w kontekście
jej wykorzystania do obsługi technicznej maszyn i urządzeń
umie zrealizować pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe z
zakresu inżynierii oraz zastosowań informatyki
zna wady i zalety podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów
zawodowych z zakresu studiowanego obszaru
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS1A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

ma podstawową wiedzę z fizyki, biofizyki, biologii, chemii i nauk pokrewnych niezbędną do

IS1A_W01 rozumienia i analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w systemach biologicznych

potrafi zaplanować i przeprowadzać eksperymenty w tym realizować obserwacje i pomiary oraz

IS1A_U01 dokonać ich oceny jakości w odniesieniu do badanych wielkości biologicznych, fizycznych i
chemicznych związanych z użytkowaniem sprzętu technicznego
wykorzystuje metody matematyczno-statystyczne, eksperymentalne i symulację komputerową do

Fizyka A

5

IS1A_U02 opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach technologicznych

umie zrealizować pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe z

IS1A_U15 zakresu inżynierii oraz zastosowań informatyki

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,

IS1A_K01 przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS1A_K02 zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne

ma podstawową widzę z zakresu projektowania inżynierskiego oraz wykorzystania w tym zakresie

IS1A_W13 metod grafiki komputerowej

ma wiedzę z zakresu metod, technik i technologii komputerowych wspomagających techniczne

IS1A_W14 zadania inżynierskie z uwzględnieniem ich implementacji i optymalizacji
Grafika inżynierska

5

potrafi wykonać projekt konstrukcji oraz opracować dokumentację techniczną z wykorzystaniem

IS1A_U05 nowoczesnych technologii komputerowych dla problemów inżynierskich i informatycznych
posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów stosowanych

IS1A_K08 w zagadnieniach inżynierskich

ma podstawową widzę z zakresu projektowania inżynierskiego oraz wykorzystania w tym zakresie

IS1A_W13 metod grafiki komputerowej

ma wiedzę z zakresu metod, technik i technologii komputerowych wspomagających techniczne

IS1A_W14 zadania inżynierskie z uwzględnieniem ich implementacji i optymalizacji
Grafika
komputerowa i
multimedia

posiada umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem dużego spektrum technik werbalnych,

2

IS1A_U09 pisemnych i graficznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych w produkcji i
IS1A_K05
IS1A_K06

Informatyka w
technice cieplnej A
Informatyka w
technice cieplnej B

IS1A_W07
4

usługach
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w
zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w
ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego
ma ogólną wiedzę z zakresu procesów termodynamicznych, przepływu ciepła i jednoczesnej
wymiany ciepła wraz z metodami ich komputerowego wspomagania
potrafi zaplanować i przeprowadzać eksperymenty w tym realizować obserwacje i pomiary oraz

IS1A_U01 dokonać ich oceny jakości w odniesieniu do badanych wielkości biologicznych, fizycznych i
chemicznych związanych z użytkowaniem sprzętu technicznego

3

wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS1A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych,

IS1A_W08 materiałoznawstwa oraz mechaniki i wytrzymałości materiałów wymaganą w procesie
IS1A_W09
IS1A_U07
Inżynieria
materiałowa

4

IS1A_K01
IS1A_K02
IS1A_K03

projektowania i eksploatacji sprzętu technicznego
ma wiedzę z zakresu podstaw dotyczących budowy pojazdów, maszyn i urządzeń oraz technologii
produkcji stosowanych w agrotechnice
umie dokonać doboru materiałów, ocenić ich jakość i przydatność oraz określić zmiany w nich
zachodzące podczas ich przetwarzania
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
rozumie znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachowania właściwych warunków na
stanowisku pracy, ograniczenia ryzyka, zasad właściwej obsługi sprzętu technicznego
posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów stosowanych

IS1A_K08 w zagadnieniach inżynierskich

ma wiedzę ogólną z zakresu zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania obejmującym

IS1A_W16 analizę wymagań, projektowanie i implementację oraz jego wdrożenie i konserwację
posiada umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem dużego spektrum technik werbalnych,

IS1A_U09 pisemnych i graficznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych w produkcji i
Inżynieria
oprogramowania

3
IS1A_U11

usługach
umie wyszukiwać, analizować i wykorzystywać dostępne w różnych źródłach informacje a także
opracować system informatyczny wspomagający zarządzanie zgromadzonymi danymi oraz
automatyzujący proces ich przetwarzania i analizy
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS1A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

określa priorytety zmierzające do wyboru rozwiązań optymalnych w procesach podejmowania

IS1A_K07 decyzji

ma ogólną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw produkcji na różnych poziomach złożoności

IS1A_W05 przydatną w realizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

ma ogólną wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z użytkowaniem i utrzymaniem

IS1A_W10 sprzętu technicznego z uwzględnieniem czynników kształtujących efektywność procesów
Inżynieria produkcji
zwierzęcej

3

IS1A_U06
IS1A_U16
IS1A_K04
IS1A_K08

użytkowania
potrafi dokonać doboru maszyn i urządzeń do wskazanych technologii produkcji oraz dokonać
analizy i optymalizacji procesów produkcji z uwzględnieniem jakości, bezpieczeństwa użytkowania
oraz efektywności procesów technologicznych
zna wady i zalety podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów
zawodowych z zakresu studiowanego obszaru
ma świadomość o pozatechnicznych skutkach podejmowanych działań inżynierskich w tym wpływie
technologii na człowieka i środowisko naturalne
posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów stosowanych
w zagadnieniach inżynierskich

ma wiedzę z zakresu obcojęzycznej terminologii stosowanej w obszarze technologii produkcji

IS1A_W23 rolniczej, technik inżynierskich i informatycznych

posiada umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem dużego spektrum technik werbalnych,

IS1A_U09 pisemnych i graficznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych w produkcji i
Język obcy

8
IS1A_U17
IS1A_K09

Komputerowe
wspomaganie
decyzji A
Komputerowe
wspomaganie
decyzji B

IS1A_W19
4
3

IS1A_U12
IS1A_K06
IS1A_K07
IS1A_W02

Matematyka B2

8

IS1A_U02
IS1A_K01
IS1A_W08

Mechanika i
wytrzymałość
materiałów

IS1A_U02
4

IS1A_U07
IS1A_K02

usługach
posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz porozumiewania się z użyciem różnych
kanałów komunikacji zarówno w języku polskim jak i obcym z użyciem fachowej terminologii z
bioinżynierii i informatyki
ma umiejętność prowadzenia konsultacji, negocjacji, rozmów prowadzonych w obcym języku z
fachowcami z zakresu podejmowanych działań inżynierskich stosując właściwą dla danego obszaru
terminologię
ma wiedzę w zakresie podstawowych struktur sztucznej inteligencji, takich jak: sztuczne sieci
neuronowe oraz systemy ekspertowe, potrafi je implementować i wykorzystać w procesach
podejmowania decyzji
potrafi, z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania projektami informatycznymi,
opracować dokumentację wspomagającą zarządzanie projektem informatycznym na wszystkich
etapach jego życia
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w
ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego
określa priorytety zmierzające do wyboru rozwiązań optymalnych w procesach podejmowania
decyzji
ma wiedzę z zakresu matematyki obejmującej analizę matematyczną, algebrę liniową i podstawy
statystyki do rozwiązywania zadań z obszaru agroinżynierii
wykorzystuje metody matematyczno-statystyczne, eksperymentalne i symulację komputerową do
opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach technologicznych
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy
ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych,
materiałoznawstwa oraz mechaniki i wytrzymałości materiałów wymaganą w procesie
projektowania i eksploatacji sprzętu technicznego
wykorzystuje metody matematyczno-statystyczne, eksperymentalne i symulację komputerową do
opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach technologicznych
umie dokonać doboru materiałów, ocenić ich jakość i przydatność oraz określić zmiany w nich
zachodzące podczas ich przetwarzania
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów stosowanych

IS1A_K08 w zagadnieniach inżynierskich

ma wiedzę z zakresu matematyki obejmującej analizę matematyczną, algebrę liniową i podstawy

IS1A_W02 statystyki do rozwiązywania zadań z obszaru agroinżynierii

ma wiedzę z zakresu metod, technik i technologii komputerowych wspomagających techniczne

IS1A_W14 zadania inżynierskie z uwzględnieniem ich implementacji i optymalizacji

ma wiedzę z zakresu komputerowej algorytmizacji procesów oraz metod projektowania i

IS1A_W17 implementacji aplikacji komputerowych i mobilnych

umie wytworzyć aplikację komputerową, internetową i mobilną wspomagającą rozwiązywanie

IS1A_U13 problemów inżynierkich z uwzględnieniem metod matematycznych i statystycznych oraz metod

Metody numeryczne

5

IS1A_U14
IS1A_U15
IS1A_K01
IS1A_K02
IS1A_K05
IS1A_K06

sztucznej inteligencji i analizy obrazów
posiada umiejętności interpretacji uzyskanych danych empirycznych i samodzielnego wykonania
analiz oraz obliczeń naukowo-inżynierskich z uwzględnieniem metod optymalizacji wykorzystując
nowoczesne metody
umie zrealizować pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe z
zakresu inżynierii oraz zastosowań informatyki
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w
zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w
ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego

ma wiedzę z zakresu metod, technik i technologii komputerowych wspomagających techniczne

Metody
optymalizacyjne A
Metody
optymalizacyjne B

4

IS1A_W14 zadania inżynierskie z uwzględnieniem ich implementacji i optymalizacji

posiada umiejętności interpretacji uzyskanych danych empirycznych i samodzielnego wykonania

IS1A_U14 analiz oraz obliczeń naukowo-inżynierskich z uwzględnieniem metod optymalizacji wykorzystując
2
IS1A_K06
IS1A_W19

Metody sztucznej
inteligencji

3

IS1A_U14
IS1A_K06
IS1A_K07
IS1A_W08
IS1A_W09
IS1A_W10
IS1A_U01

nowoczesne metody
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w
ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego
ma wiedzę w zakresie podstawowych struktur sztucznej inteligencji, takich jak: sztuczne sieci
neuronowe oraz systemy ekspertowe, potrafi je implementować i wykorzystać w procesach
podejmowania decyzji
posiada umiejętności interpretacji uzyskanych danych empirycznych i samodzielnego wykonania
analiz oraz obliczeń naukowo-inżynierskich z uwzględnieniem metod optymalizacji wykorzystując
nowoczesne metody
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w
ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego
określa priorytety zmierzające do wyboru rozwiązań optymalnych w procesach podejmowania
decyzji
ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych,
materiałoznawstwa oraz mechaniki i wytrzymałości materiałów wymaganą w procesie
ma wiedzę z zakresu podstaw dotyczących budowy pojazdów, maszyn i urządzeń oraz technologii
produkcji stosowanych w agrotechnice
ma ogólną wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z użytkowaniem i utrzymaniem
sprzętu technicznego z uwzględnieniem czynników kształtujących efektywność procesów
potrafi zaplanować i przeprowadzać eksperymenty w tym realizować obserwacje i pomiary oraz
dokonać ich oceny jakości w odniesieniu do badanych wielkości biologicznych, fizycznych i
chemicznych związanych z użytkowaniem sprzętu technicznego
potrafi zaplanować i przeprowadzać eksperymenty w tym realizować obserwacje i pomiary oraz

IS1A_U01 dokonać ich oceny jakości w odniesieniu do badanych wielkości biologicznych, fizycznych i
chemicznych związanych z użytkowaniem sprzętu technicznego
wykorzystuje metody matematyczno-statystyczne, eksperymentalne i symulację komputerową do

Metrologia
techniczna

IS1A_U02 opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach technologicznych
3

potrafi wykonać projekt konstrukcji oraz opracować dokumentację techniczną z wykorzystaniem

IS1A_U05 nowoczesnych technologii komputerowych dla problemów inżynierskich i informatycznych
umie zrealizować pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe z

IS1A_U15 zakresu inżynierii oraz zastosowań informatyki

zna wady i zalety podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów

IS1A_U16 zawodowych z zakresu studiowanego obszaru

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,

IS1A_K01 przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

rozumie znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachowania właściwych warunków na

IS1A_K03 stanowisku pracy, ograniczenia ryzyka, zasad właściwej obsługi sprzętu technicznego

określa priorytety zmierzające do wyboru rozwiązań optymalnych w procesach podejmowania

IS1A_K07 decyzji

może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w

IS1A_K08 ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego

ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną związaną z prowadzeniem produkcji

IS1A_W03 rolniczej oraz usług dla rolnictwa

ma wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmów gospodarczych, ich zarządzania, nadzoru,

IS1A_W21 logistyki, kontroli i certyfikacji z uwzględnieniem problemów produkcji i usług
Podstawy biznesu
elektronicznego A
Podstawy biznesu
elektronicznego B

ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i zasad związanych z ochroną własności intelektualnej

4

IS1A_W22 w odniesieniu z uwzglęnieniem działalności produkcyjnej i usługowej

3

IS1A_U03 uwzględnieniem przedsiębiorstw sektora rolniczego

potrafi dokonać analizy ekonomicznej dla planowanych działań inżynierskichze szczególnym
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS1A_K02 zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne

ma świadomość o pozatechnicznych skutkach podejmowanych działań inżynierskich w tym wpływie

IS1A_K04 technologii na człowieka i środowisko naturalne

ma podstawową wiedzę z fizyki, biofizyki, biologii, chemii i nauk pokrewnych niezbędną do

IS1A_W01 rozumienia i analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w systemach biologicznych

potrafi zaplanować i przeprowadzać eksperymenty w tym realizować obserwacje i pomiary oraz

IS1A_U01 dokonać ich oceny jakości w odniesieniu do badanych wielkości biologicznych, fizycznych i
Podstawy chemii

3
IS1A_K01
IS1A_K02

chemicznych związanych z użytkowaniem sprzętu technicznego
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
ma wiedzę z zakresu matematyki obejmującej analizę matematyczną, algebrę liniową i podstawy

IS1A_W02 statystyki do rozwiązywania zadań z obszaru agroinżynierii

ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych,

IS1A_W08 materiałoznawstwa oraz mechaniki i wytrzymałości materiałów wymaganą w procesie
IS1A_W09

projektowania i eksploatacji sprzętu technicznego
ma wiedzę z zakresu podstaw dotyczących budowy pojazdów, maszyn i urządzeń oraz technologii
produkcji stosowanych w agrotechnice
ma podstawową widzę z zakresu projektowania inżynierskiego oraz wykorzystania w tym zakresie

IS1A_W13 metod grafiki komputerowej
Podstawy
konstrukcji maszyn

potrafi dokonać doboru maszyn i urządzeń do wskazanych technologii produkcji oraz dokonać

4

IS1A_U04 analizy i optymalizacji procesów produkcji z uwzględnieniem jakości, bezpieczeństwa użytkowania
umie dokonać doboru materiałów, ocenić ich jakość i przydatność oraz określić zmiany w nich

IS1A_U05 zachodzące podczas ich przetwarzania

umie zrealizować pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe z

IS1A_U15 zakresu inżynierii oraz zastosowań informatyki

zna wady i zalety podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów

IS1A_U16 zawodowych z zakresu studiowanego obszaru

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS1A_K02 zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne

posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów stosowanych

IS1A_K08 w zagadnieniach inżynierskich

ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną związaną z prowadzeniem produkcji

IS1A_W03 rolniczej oraz usług dla rolnictwa

ma wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmów gospodarczych, ich zarządzania, nadzoru,

IS1A_W21 logistyki, kontroli i certyfikacji z uwzględnieniem problemów produkcji i usług
Podstawy
przedsiębiorczości A
Podstawy
przedsiębiorczości B

potrafi dokonać analizy ekonomicznej dla planowanych działań inżynierskichze szczególnym

4

IS1A_U03 uwzględnieniem przedsiębiorstw sektora rolniczego

2

IS1A_K01 przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS1A_K02 zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne

ma świadomość o pozatechnicznych skutkach podejmowanych działań inżynierskich w tym wpływie

IS1A_K04 technologii na człowieka i środowisko naturalne

ma wiedzę z zakresu komputerowej algorytmizacji procesów oraz metod projektowania i

IS1A_W11 implementacji aplikacji komputerowych i mobilnych

ma wiedzę z zakresu podstaw budowy aplikacji internetowych z wykorzystaniem elementów grafiki

IS1A_W12 i animacji komputerowej

ma wiedzę z zakresu obcojęzycznej terminologii stosowanej w obszarze technologii produkcji

IS1A_W23 rolniczej, technik inżynierskich i informatycznych

potrafi opracować zasady komunikacji, określić i wdrożyć metody przepływu informacji oraz

Podstawy usług
sieciowych

IS1A_U10 wykonać i zrealizować projekt sieciowej infrastruktury informatycznej
3

posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz porozumiewania się z użyciem różnych

IS1A_U17 kanałów komunikacji zarówno w języku polskim jak i obcym z użyciem fachowej terminologii z
IS1A_K01

bioinżynierii i informatyki
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS1A_K02 zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne

może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w

IS1A_K08 ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego

ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną związaną z prowadzeniem produkcji

IS1A_W03 rolniczej oraz usług dla rolnictwa

posiada wiedzę społeczną, obywatelską i humanistyczną pozwalającą na kształtowanie świadomości

IS1A_W04 i postawy obywatelskiej

ma wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmów gospodarczych, ich zarządzania, nadzoru,

IS1A_W21 logistyki, kontroli i certyfikacji z uwzględnieniem problemów produkcji i usług

ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i zasad związanych z ochroną własności intelektualnej

IS1A_W22 w odniesieniu z uwzglęnieniem działalności produkcyjnej i usługowej
Problemy zawodowe
i społeczne
informatyki

potrafi dokonać analizy ekonomicznej dla planowanych działań inżynierskichze szczególnym

2

IS1A_U03 uwzględnieniem przedsiębiorstw sektora rolniczego

potrafi określić najistotniejsze kierunki dalszego rozwijania swoich zasobów wiedzy oraz

IS1A_U04 umiejętności praktycznych oraz skutecznie realizować proces samokształcenia w wybranym zakresie
IS1A_U09

w kontekście studiowanej dyscypliny inżynierskiej
posiada umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem dużego spektrum technik werbalnych,
pisemnych i graficznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych w produkcji i
usługach
zna wady i zalety podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów

IS1A_U16 zawodowych z zakresu studiowanego obszaru

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS1A_K02 zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne

ma wiedzę z zakresu komputerowej algorytmizacji procesów oraz metod projektowania i

IS1A_W17 implementacji aplikacji komputerowych i mobilnych

ma wiedzę z zakresu podstaw budowy aplikacji internetowych z wykorzystaniem elementów grafiki

IS1A_W18 i animacji komputerowej
Programowanie
aplikacji
internetowych

umie wytworzyć aplikację komputerową, internetową i mobilną wspomagającą rozwiązywanie

5

IS1A_U13 problemów inżynierkich z uwzględnieniem metod matematycznych i statystycznych oraz metod
sztucznej inteligencji i analizy obrazów
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS1A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w

IS1A_K06 ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego

ma wiedzę z zakresu komputerowej algorytmizacji procesów oraz metod projektowania i

IS1A_W17 implementacji aplikacji komputerowych i mobilnych

umie wytworzyć aplikację komputerową, internetową i mobilną wspomagającą rozwiązywanie

Programowanie
aplikacji
komputerowych

IS1A_U13 problemów inżynierkich z uwzględnieniem metod matematycznych i statystycznych oraz metod
4
IS1A_K05
IS1A_K06
IS1A_W17

Programowanie
aplikacji mobilnych

IS1A_U13
4
IS1A_K05
IS1A_K06
IS1A_W15

Programowanie baz
danych A
Programowanie baz
danych B

4
2

sztucznej inteligencji i analizy obrazów
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w
zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w
ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego
ma wiedzę z zakresu komputerowej algorytmizacji procesów oraz metod projektowania i
implementacji aplikacji komputerowych i mobilnych
umie wytworzyć aplikację komputerową, internetową i mobilną wspomagającą rozwiązywanie
problemów inżynierkich z uwzględnieniem metod matematycznych i statystycznych oraz metod
sztucznej inteligencji i analizy obrazów
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w
zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w
ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego
ma ogólną wiedzę na temat komputerowych metody gromadzenia, przechowywania, przetwarzania
i analizy dużych zasobów danych wspomagających rozwiązywanie problemów inżynierskich
umie wyszukiwać, analizować i wykorzystywać dostępne w różnych źródłach informacje a także

IS1A_U11 opracować system informatyczny wspomagający zarządzanie zgromadzonymi danymi oraz
IS1A_K05

automatyzujący proces ich przetwarzania i analizy
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w
zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w

IS1A_K06 ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego

ma wiedzę z zakresu komputerowej algorytmizacji procesów oraz metod projektowania i

IS1A_W17 implementacji aplikacji komputerowych i mobilnych

umie wytworzyć aplikację komputerową, internetową i mobilną wspomagającą rozwiązywanie

Programowanie
obiektowe

IS1A_U13 problemów inżynierkich z uwzględnieniem metod matematycznych i statystycznych oraz metod
4
IS1A_K05
IS1A_K06
IS1A_W13

sztucznej inteligencji i analizy obrazów
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w
zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w
ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego
ma podstawową widzę z zakresu projektowania inżynierskiego oraz wykorzystania w tym zakresie
metod grafiki komputerowej
ma wiedzę z zakresu metod, technik i technologii komputerowych wspomagających techniczne

IS1A_W14 zadania inżynierskie z uwzględnieniem ich implementacji i optymalizacji
Programowanie w
systemach CAD A
Programowanie w
systemach CAD B

posiada umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem dużego spektrum technik werbalnych,

5

IS1A_U09 pisemnych i graficznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych w produkcji i

3

IS1A_U13
IS1A_K05
IS1A_K06
IS1A_W17

Programowanie
wizualne

IS1A_U13
5
IS1A_K05

usługach
umie wytworzyć aplikację komputerową, internetową i mobilną wspomagającą rozwiązywanie
problemów inżynierkich z uwzględnieniem metod matematycznych i statystycznych oraz metod
sztucznej inteligencji i analizy obrazów
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w
zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w
ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego
ma wiedzę z zakresu komputerowej algorytmizacji procesów oraz metod projektowania i
implementacji aplikacji komputerowych i mobilnych
umie wytworzyć aplikację komputerową, internetową i mobilną wspomagającą rozwiązywanie
problemów inżynierkich z uwzględnieniem metod matematycznych i statystycznych oraz metod
sztucznej inteligencji i analizy obrazów
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w
zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w

IS1A_K06 ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego

ma wiedzę z zakresu metod, technik i technologii komputerowych wspomagających techniczne

IS1A_W14 zadania inżynierskie z uwzględnieniem ich implementacji i optymalizacji

ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad, technik i technologii komputerowego przetwarzania i

IS1A_W20 analizy obrazów cyfrowych z uwzględnieniem produktów pochodzenia rolniczego
umie wytworzyć aplikację komputerową, internetową i mobilną wspomagającą rozwiązywanie

Przetwarzanie i
analiza obrazów

4

IS1A_U13 problemów inżynierkich z uwzględnieniem metod matematycznych i statystycznych oraz metod
IS1A_U15
IS1A_K02

sztucznej inteligencji i analizy obrazów
umie zrealizować pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe z
zakresu inżynierii oraz zastosowań informatyki
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
ma świadomość o pozatechnicznych skutkach podejmowanych działań inżynierskich w tym wpływie

IS1A_K04 technologii na człowieka i środowisko naturalne

ma ogólną wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z użytkowaniem i utrzymaniem

IS1A_W10 sprzętu technicznego z uwzględnieniem czynników kształtujących efektywność procesów
IS1A_U02
IS1A_U03
Serwis techniczny
maszyn

IS1A_U04
3
IS1A_U06
IS1A_K03

użytkowania
wykorzystuje metody matematyczno-statystyczne, eksperymentalne i symulację komputerową do
opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach technologicznych
potrafi dokonać analizy ekonomicznej dla planowanych działań inżynierskichze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorstw sektora rolniczego
potrafi określić najistotniejsze kierunki dalszego rozwijania swoich zasobów wiedzy oraz
umiejętności praktycznych oraz skutecznie realizować proces samokształcenia w wybranym zakresie
w kontekście studiowanej dyscypliny inżynierskiej
potrafi dokonać doboru maszyn i urządzeń do wskazanych technologii produkcji oraz dokonać
analizy i optymalizacji procesów produkcji z uwzględnieniem jakości, bezpieczeństwa użytkowania
oraz efektywności procesów technologicznych
rozumie znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachowania właściwych warunków na
stanowisku pracy, ograniczenia ryzyka, zasad właściwej obsługi sprzętu technicznego
ma świadomość o pozatechnicznych skutkach podejmowanych działań inżynierskich w tym wpływie

IS1A_K04 technologii na człowieka i środowisko naturalne

posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów stosowanych

IS1A_K08 w zagadnieniach inżynierskich

ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych i pozatechnicznych aspektów budowy komputerów,

IS1A_W11 urządzeń elektronicznych, systemów wbudowanych oraz infrastruktury i sieci komputerowych

ma ogólną wiedzę na temat komputerowych metody gromadzenia, przechowywania, przetwarzania

IS1A_W15 i analizy dużych zasobów danych wspomagających rozwiązywanie problemów inżynierskich

posiada umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem dużego spektrum technik werbalnych,

Sieci komputerowe

3

IS1A_U09 pisemnych i graficznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych w produkcji i
usługach
potrafi
opracować zasady komunikacji, określić i wdrożyć metody przepływu informacji oraz

IS1A_U10 wykonać i zrealizować projekt sieciowej infrastruktury informatycznej

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS1A_K02 zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne

wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS1A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

ma wiedzę z zakresu podstaw dotyczących budowy pojazdów, maszyn i urządzeń oraz technologii

IS1A_W09 produkcji stosowanych w agrotechnice

ma ogólną wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z użytkowaniem i utrzymaniem

IS1A_W10 sprzętu technicznego z uwzględnieniem czynników kształtujących efektywność procesów
IS1A_U06
Silniki i pojazdy A
Silniki i pojazdy B

4
2

IS1A_U01

użytkowania
potrafi dokonać doboru maszyn i urządzeń do wskazanych technologii produkcji oraz dokonać
analizy i optymalizacji procesów produkcji z uwzględnieniem jakości, bezpieczeństwa użytkowania
oraz efektywności procesów technologicznych
potrafi zaplanować i przeprowadzać eksperymenty w tym realizować obserwacje i pomiary oraz
dokonać ich oceny jakości w odniesieniu do badanych wielkości biologicznych, fizycznych i
chemicznych związanych z użytkowaniem sprzętu technicznego
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,

IS1A_K01 przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

rozumie znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachowania właściwych warunków na

IS1A_K03 stanowisku pracy, ograniczenia ryzyka, zasad właściwej obsługi sprzętu technicznego

ma świadomość o pozatechnicznych skutkach podejmowanych działań inżynierskich w tym wpływie

IS1A_K04 technologii na człowieka i środowisko naturalne

posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów stosowanych

IS1A_K08 w zagadnieniach inżynierskich

ma ogólną wiedzę na temat komputerowych metody gromadzenia, przechowywania, przetwarzania

IS1A_W15 i analizy dużych zasobów danych wspomagających rozwiązywanie problemów inżynierskich
Systemy baz danych
A
Systemy baz danych
B

umie wyszukiwać, analizować i wykorzystywać dostępne w różnych źródłach informacje a także

5
3

IS1A_U11 opracować system informatyczny wspomagający zarządzanie zgromadzonymi danymi oraz
IS1A_K05

automatyzujący proces ich przetwarzania i analizy
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w
zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w

IS1A_K06 ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego

ma podstawową wiedzę w zakresie oprogramowania zarządzającego pracą systemu

IS1A_W12 informatycznego, tworzącego środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika oraz
podstawowych aplikacji komputerowych wspomagających pracę

Systemy
operacyjne A
Systemy
operacyjne B

potrafi samodzielnie zaprojektować i zbudować komputerowe stanowisko robocze do

3

IS1A_U08 przeprowadzenia zaplanowanego eksperymentu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz
poszanowaniem praw własności intelektualnej
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,

IS1A_K01 przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS1A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

ma wiedzę z zakresu podstaw dotyczących budowy pojazdów, maszyn i urządzeń oraz technologii

IS1A_W09 produkcji stosowanych w agrotechnice

ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych i pozatechnicznych aspektów budowy komputerów,

IS1A_W11 urządzeń elektronicznych, systemów wbudowanych oraz infrastruktury i sieci komputerowych
potrafi wykonać projekt konstrukcji oraz opracować dokumentację techniczną z wykorzystaniem

IS1A_U05 nowoczesnych technologii komputerowych dla problemów inżynierskich i informatycznych
potrafi samodzielnie zaprojektować i zbudować komputerowe stanowisko robocze do

IS1A_U08 przeprowadzenia zaplanowanego eksperymentu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz
Systemy
wbudowane

4
IS1A_U10
IS1A_U11
IS1A_K05
IS1A_K06
IS1A_K08
IS1A_W11

poszanowaniem praw własności intelektualnej
potrafi opracować zasady komunikacji, określić i wdrożyć metody przepływu informacji oraz
wykonać i zrealizować projekt sieciowej infrastruktury informatycznej
umie wyszukiwać, analizować i wykorzystywać dostępne w różnych źródłach informacje a także
opracować system informatyczny wspomagający zarządzanie zgromadzonymi danymi oraz
automatyzujący proces ich przetwarzania i analizy
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w
zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich
może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w
ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego
posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów stosowanych
w zagadnieniach inżynierskich
ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych i pozatechnicznych aspektów budowy komputerów,
urządzeń elektronicznych, systemów wbudowanych oraz infrastruktury i sieci komputerowych
ma podstawową wiedzę w zakresie oprogramowania zarządzającego pracą systemu

IS1A_W12 informatycznego, tworzącego środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika oraz
Technologie
informacyjne A

2

IS1A_U09
IS1A_K01
IS1A_K02
IS1A_K05

podstawowych aplikacji komputerowych wspomagających pracę
posiada umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem dużego spektrum technik werbalnych,
pisemnych i graficznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych w produkcji i
usługach
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w
zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich
ma ogólną wiedzę na temat komputerowych metody gromadzenia, przechowywania, przetwarzania

Technologie i
formaty wymiany
danych A
Technologie i
formaty wymiany
danych A

IS1A_W15 i analizy dużych zasobów danych wspomagających rozwiązywanie problemów inżynierskich
4

umie wyszukiwać, analizować i wykorzystywać dostępne w różnych źródłach informacje a także

IS1A_U11 opracować system informatyczny wspomagający zarządzanie zgromadzonymi danymi oraz
automatyzujący proces ich przetwarzania i analizy

3

wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS1A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w

IS1A_K06 ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego

posiada wiedzę społeczną, obywatelską i humanistyczną pozwalającą na kształtowanie świadomości

IS1A_W04 i postawy obywatelskiej

potrafi określić najistotniejsze kierunki dalszego rozwijania swoich zasobów wiedzy oraz

IS1A_U04 umiejętności praktycznych oraz skutecznie realizować proces samokształcenia w wybranym zakresie
Wiedza obywatelska

4

IS1A_K01
IS1A_K02

w kontekście studiowanej dyscypliny inżynierskiej
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
ma świadomość o pozatechnicznych skutkach podejmowanych działań inżynierskich w tym wpływie

IS1A_K04 technologii na człowieka i środowisko naturalne

posiada wiedzę społeczną, obywatelską i humanistyczną pozwalającą na kształtowanie świadomości

IS1A_W04 i postawy obywatelskiej

potrafi określić najistotniejsze kierunki dalszego rozwijania swoich zasobów wiedzy oraz

IS1A_U04 umiejętności praktycznych oraz skutecznie realizować proces samokształcenia w wybranym zakresie
Wiedza społeczna

3
IS1A_K02
IS1A_K04

w kontekście studiowanej dyscypliny inżynierskiej
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
ma świadomość o pozatechnicznych skutkach podejmowanych działań inżynierskich w tym wpływie
technologii na człowieka i środowisko naturalne

ma wiedzę ogólną z zakresu zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania obejmującym

IS1A_W16 analizę wymagań, projektowanie i implementację oraz jego wdrożenie i konserwację
ma wiedzę z zakresu komputerowej algorytmizacji procesów oraz metod projektowania i

IS1A_W17 implementacji aplikacji komputerowych i mobilnych

umie wytworzyć aplikację komputerową, internetową i mobilną wspomagającą rozwiązywanie

Wprowadzenie do
programowania

5

IS1A_U13 problemów inżynierkich z uwzględnieniem metod matematycznych i statystycznych oraz metod
IS1A_K01
IS1A_K02

sztucznej inteligencji i analizy obrazów
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS1A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych i pozatechnicznych aspektów budowy komputerów,

IS1A_W11 urządzeń elektronicznych, systemów wbudowanych oraz infrastruktury i sieci komputerowych

ma ogólną wiedzę na temat komputerowych metody gromadzenia, przechowywania, przetwarzania

IS1A_W15 i analizy dużych zasobów danych wspomagających rozwiązywanie problemów inżynierskich
Zarządzanie sieciami
komputerowymi A
Zarządzanie sieciami
komputerowymi B

4

posiada umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem dużego spektrum technik werbalnych,

IS1A_U09 pisemnych i graficznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych w produkcji i
2

IS1A_U10
IS1A_K02

usługach
potrafi opracować zasady komunikacji, określić i wdrożyć metody przepływu informacji oraz
wykonać i zrealizować projekt sieciowej infrastruktury informatycznej
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS1A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

4. Matryca efektów kształcenia
Tabela 6A. Matryca efektów kształcenia w kategorii WIEDZA
Kierunkowe efekty kształcenia
Nazwa przedmiotu

IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A
W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23

Agrotechnologie
Algorytmy
i struktury danych
Architektura
komputerów
Automatyka
Botanika z elem.
fizjologii roślin
Budowa
i użytk. maszyn
Elektrotechnika
i elektronika
Fizyka A

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+
+

Grafika inżynierska
Grafika komp.
i multimedia
Informatyka
w technice cieplnej
Inżynieria
materiałowa
Inżynieria
oprogramowania
Inżynieria produkcji
zwierzęcej
Język obcy
Komputerowe
wspom. decyzji
Matematyka B2
Mechanika i wytrz.
materiałów
Metody numeryczne
Metody
optymalizacyjne
Metody sztucznej
inteligencji

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

Metrologia techniczna
Podstawy biznesu
elektronicznego
Podstawy chemii
Podstawy
konstrukcji maszyn
Podstawy
przedsiębiorczości
Podstawy usług
sieciowych
Problemy zawodowe i
społ. informatyki
Programowanie
aplikacji internet.
Programowanie
aplikacji komput.
Programowanie
aplikacji mobilnych

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

Programowanie
baz danych
Programowanie
obiektowe
Programowanie
w systemach CAD
Programowanie
wizualne
Przetwarzanie
i analiza obrazów
Serwis techniczny
maszyn
Sieci komputerowe

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

Silniki i pojazdy

+

+
+

Systemy baz danych

+

Systemy operacyjne

+

Systemy wbudowane
Technologie
informacyjne
Techn. i formaty
wymiany danych
Wiedza obywatelska

+
+

+
+

+
+

Wiedza społeczna
Wprowadzenie do
programowania
Zarządzanie sieciami
komputerowymi

+

3

4

3

3

2

3

1

6

7

5

6

+

+

2

8

+

3

4

6

5

1

2

1

3

2

2

Tabela 6B. Matryca efektów kształcenia w kategorii UMIEJĘTNOŚCI
Kierunkowe efekty kształcenia
Nazwa przedmiotu

IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A IS1A
U01

Agrotechnologie
Algorytmy i struktury danych
Architektura komputerów
Automatyka
Botanika z elementami fizjologii roślin
Budowa i użytkowanie maszyn
Elektrotechnika i elektronika
Fizyka A
Grafika inżynierska
Grafika komputerowa i multimedia
Informatyka w technice cieplnej
Inżynieria materiałowa
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria produkcji zwierzęcej
Język obcy
Komputerowe wspomaganie decyzji
Matematyka B2
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Metody numeryczne
Metody optymalizacyjne
Metody sztucznej inteligencji
Metrologia techniczna
Podstawy biznesu elektronicznego
Podstawy chemii
Podstawy konstrukcji maszyn
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy usług sieciowych
Problemy zawodowe i społ. informatyki
Programowanie aplikacji internetowych
Programowanie aplikacji komputerowych
Programowanie aplikacji mobilnych
Programowanie baz danych
Programowanie obiektowe
Programowanie w systemach CAD
Programowanie wizualne
Przetwarzanie i analiza obrazów
Serwis techniczny maszyn
Sieci komputerowe
Silniki i pojazdy
Systemy baz danych
Systemy operacyjne
Systemy wbudowane
Technologie informacyjne
Technologie i formaty wymiany danych
Wiedza obywatelska
Wiedza społeczna
Wprowadzenie do programowania
Zarządzanie sieciami komputerowymi

U02

U03

U04

U05

U06

+

+

U07

U08

U09

U10

U11

U12

+

U13

U14

+

U15

+
+
+
+

+

U16

U17

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

1

5

4

5

5

5

2

3

+

+

9

4

5

1

10

3

10

6

2

Tabela 6C. Matryca efektów kształcenia w kategorii KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Kierunkowe efekty kształcenia
Nazwa przedmiotu
Agrotechnologie
Algorytmy i struktury danych
Architektura komputerów
Automatyka
Botanika z elementami fizjologii roślin
Budowa i użytkowanie maszyn
Elektrotechnika i elektronika
Fizyka A
Grafika inżynierska
Grafika komputerowa i multimedia
Informatyka w technice cieplnej
Inżynieria materiałowa
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria produkcji zwierzęcej
Język obcy
Komputerowe wspomaganie decyzji
Matematyka B2
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Metody numeryczne
Metody optymalizacyjne
Metody sztucznej inteligencji
Metrologia techniczna
Podstawy biznesu elektronicznego
Podstawy chemii
Podstawy konstrukcji maszyn
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy usług sieciowych
Problemy zawodowe i społeczne informatyki
Programowanie aplikacji internetowych
Programowanie aplikacji komputerowych
Programowanie aplikacji mobilnych
Programowanie baz danych
Programowanie obiektowe
Programowanie w systemach CAD
Programowanie wizualne
Przetwarzanie i analiza obrazów
Serwis techniczny maszyn
Sieci komputerowe
Silniki i pojazdy
Systemy baz danych
Systemy operacyjne
Systemy wbudowane
Technologie informacyjne
Technologie i formaty wymiany danych
Wiedza obywatelska
Wiedza społeczna
Wprowadzenie do programowania
Zarządzanie sieciami komputerowymi

IS1A

IS1A

IS1A

IS1A

IS1A

IS1A

IS1A

IS1A

IS1A

K01

K02

K03

K04

K05

K06

K07

K08

K09

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

+

13

21

+

+
+

+

+

+
+
+
+

7

7

22

17

4

13

1

5. Plan studiów stacjonarnych
Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych
STACJONARNE
Liczba godzin
Łącznie
zajęcia dydaktyczne
inne
(4+5+6+7+8)
z udziałem
wykł. ćw. inne
nauczyciela

Forma
zakończenia

Typ grupy
ćw.

Jednostka
realizująca

8

9

10

11

20
10
10
10
10
15
10
5
5
10
4
4
2
75

45
40
5
5
40
50
10
50
35
45
20
32
0
287

E
Z
Z
E
E
Z
Z
E
E
Z
Z
Z
4E / 6Z

GI
GI
GI
GI
GL
GI
GI
GL
GI
GL
GW
GI

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
KMMiS
KCh
IIB
KMMiS
KNS, KZiP
CKF

20
10
10
10
10
12
5
2
5
10
6
0
60

65
40
25
25
40
43
80
26
50
70
26
0
360

E
Z
Z
E
E
E
Z
E
Z
Z
Z
4E / 5Z

GI
GI
GI
GI
GL
GL
GI
GI
GI
GW
GI

IIB
IIB
IIB
IIB
WOiAK
KFiz
SJO
KMMiS
IIB
KNS, KP
CKF

Lp.

Nazwa modułu/przedmiotu

Liczba
ECTS

0

1

2

3

4

5

6

7

łącznie

6
4
2
2
4
5
2
4
3
4
2
3
0
29

150
100
50
50
100
125
65
115
85
100
54
76
26
796

35
20
15
15
20
30
15
15
15
15
10
40
0
175

50
30
20
20
30
30
30
45
30
30
20
0
24
259

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

łącznie

7
4
3
3
4
4
5
2
4
5
4
0
31

170
100
70
70
100
100
130
52
115
125
102
26
820

35
20
15
15
20
30
15
0
15
15
70
0
180

50
30
20
20
30
15
30
24
45
30
0
26
220

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Semestr 1 (zimowy)
1,2
Moduł do wyboru [1]:
Architektura komputerów A
A1
Systemy operacyjne B
Architektura komputerów B
B1
Systemy operacyjne A
3
Grafika inżynierska
4
Grafika komputerowa i multimedia
5
Matematyka B2 1/2
6
Podstawy chemii
7
Sieci komputerowe
8
Technologie informacyjne A
9
Wiedza społeczna
10
Wychowanie fizyczne 1/2

Semestr 2 (letni)
1,2
Moduł do wyboru [2]:
Technologie i formaty wymiany danych A
A2
Informatyka w technice cieplnej B
Technologie i formaty wymiany danych B
B2
Informatyka w technice cieplnej A
3
Botanika z elementami fizjologii roślin
4
Fizyka A
5
Język obcy 1/4
6
Matematyka B2 2/2
7
Wprowadzenie do programowania
8
Wiedza obywatelska (wybór przedmiotów)
9
Wychowanie fizyczne 2/2

praca własna
studenta

Semestr 3 (zimowy)
1,2
Moduł do wyboru [3]:
Programowanie w systemach CAD A
A3
Systemy baz danych B
Programowanie w systemach CAD B
B3
Systemy baz danych A
3
Algorytmy i struktury danych
4
Elektrotechnika i elektronika
5
Język obcy 2/4 (wybór przedmiotu - język)
6
Mechanika i wytrzymałość materiałów
7
Metrologia techniczna
8
Programowanie aplikacji komputerowych

230
145
85
85
145
100
135
48
110
80
100
803

35
20
15
15
20
15
15
0
30
15
15
125

50
30
20
20
30
30
30
26
30
15
20
201

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
10
10
10
10
10
15
2
10
15
10
82

125
85
40
40
85
45
75
20
40
35
55
395

E
Z
Z
E
E
E
Z
E
Z
E
5E / 3Z

GI
GI
GI
GI
GI
GL
GI
GI
GL
GI

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
SJO
IIB
IIB
IIB

łącznie

8
5
3
3
5
4
5
2
4
3
4
30

170
110
60
60
110
110
80
55
48
110
125
110
808

35
20
15
15
20
15
15
15
0
15
0
30
125

50
30
20
20
30
30
30
15
26
30
0
30
211

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
10
10
10
10
10
10
10
2
15
5
10
82

65
50
15
15
50
55
25
15
20
50
120
40
390

E
Z
Z
E
E
E
Z
Z
E
Z
E
4E / 5Z

GI
GI
GI
GI
GL
GI
GI
GI
GI
GI

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
SJO
IIB
IIB

łącznie

6
4
2
2
4
4
3
2
2
4
5
4
30

170
110
60
60
110
85
57
125
125
125
105
792

35
20
15
15
20
15
0
15
15
15
15
110

50
30
20
20
30
15
24
30
30
30
30
209

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
10
10
10
10
10
3
5
5
10
5
58

65
50
15
15
50
45
30
75
75
70
55
415

E
Z
Z
E
Z
E
Z
E
E
Z
4E / 4Z

GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
SJO
IIB
IIB
IIB
IIB

łącznie

6
4
2
2
4
3
2
5
5
5
4
30

Semestr 4 (letni)
1,2
Moduł do wyboru [4]:
Programowanie baz danych A
A4
Zarządzanie sieciami komputerowymi B
Programowanie baz danych B
B4
Zarządzanie sieciami komputerowymi A
3
Automatyka
4
Inżynieria oprogramowania
5
Inżynieria materiałowa
6
Język obcy 3/4 (wybór przedmiotu - język)
7
Podstawy konstrukcji maszyn
8
Praktyka zawodowa (4 tyg.)
9
Programowanie obiektowe

Semestr 5 (zimowy)
1,2
Moduł do wyboru [5]:
Budowa i użytkowanie maszyn A
A5
Silniki i pojazdy B
Budowa i użytkowanie maszyn B
B5
Silniki i pojazdy A
3
Inżynieria produkcji zwierzęcej
4
Język obcy 4/4 (wybór przedmiotu - język)
5
Metody numeryczne
6
Programowanie aplikacji internetowych
7
Programowanie wizualne
8
Systemy wbudowane

Semestr 6 (letni)
1,2
Moduł do wyboru [6]:
Metody optymalizacyjne A
A6
Podstawy przedsiębiorczości B
Metody optymalizacyjne B
B6
Podstawy przedsiębiorczości A
3
Podstawy usług sieciowych
4
Programowanie aplikacji mobilnych
5
Praktyka dyplomowa (4 tyg.)
6
Przetwarzanie i analiza obrazów
Seminarium dyplomowe 1
7

6
4
2
2
4
3
4
5
4

170
110
60
60
110
85
110
125
110

35
20
15
15
20
15
15
0
15

50
30
20
20
30
30
30
0
30

0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
10
10
10
10
5
5
5
10

65
50
15
15
50
35
60
120
55

E
Z
Z
E
Z
E
Z
E

GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB

2

50

0

30

0

5

15

Z

GL

IIB

3
27

85
735

15
95

15
185

0
0

10
60

45
395

Z
3E / 5Z

GI

IIB

7
4
3
3
4
4
3
15
2

200
120
80
80
120
100
80
376
40

35
20
15
15
20
15
15
0
15

50
30
20
20
30
15
30
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
10
10
10
10
5
5
43
5

95
60
35
35
60
65
30
333
20

E
Z
Z
E
Z
E
E
Z

GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB

2

50

0

30

0

5

15

Z

GL

IIB

łącznie

33

846

80

125

0

83

558

3E / 4Z

razem na studiach

210

5600

890 1410
2300

0

500

2800

27E / 31Z

(do wyboru: aplikacje komputerowe, internetowe, mobilne)

8

Serwis techniczny maszyn
łącznie

Semestr 7 (zimowy)
1,2
Moduł do wyboru [7]:
Komputerowe wspomaganie decyzji A
A7
Podstawy biznesu elektronicznego B
Komputerowe wspomaganie decyzji B
B7
Podstawy biznesu elektronicznego A
3
Agrotechnologie
4
Metody sztucznej inteligencji
5
Praca dyplomowa / Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
6
Problemy zawodowe i społeczne informatyki
Seminarium dyplomowe 2
7
(do wyboru: aplikacje komputerowe, internetowe, mobilne)

2800

6. Plan studiów niestacjonarnych
Tabela 8. Plan studiów niestacjonarnych
NIESTACJONARNE
Liczba godzin
Łącznie
zajęcia dydaktyczne
inne
(4+5+6+7+8)
z udziałem
wykł. ćw. inne
nauczyciela

Lp.

Nazwa modułu/przedmiotu

Liczba
ECTS

0

1

2

3

4

5

6

7

łącznie

6
4
2
2
4
4
3
4
2
4
3
0
26

150
100
50
50
100
115
85
100
52
102
76
26
706

30
20
10
10
20
12
15
10
10
35
24
0
136

30
20
10
10
20
24
20
10
10
0
0
0
94

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

łącznie

7
4
3
3
4
4
5
4
5
0
25

170
100
70
70
100
120
125
115
125
26
681

22
12
10
10
12
20
10
12
10
0
74

30
20
10
10
20
20
20
24
20
0
114

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Semestr 1 (zimowy)
1,2
Moduł do wyboru [1]:
Architektura komputerów A
A1
Systemy operacyjne B
Architektura komputerów B
B1
Systemy operacyjne A
3
Matematyka B2 1/2
4
Podstawy chemii
5
Sieci komputerowe
6
Technologie informacyjne A
7
Wiedza obywatelska (wybór przedmiotów)
8
Wiedza społeczna
9
Wychowanie fizyczne 1/2

Semestr 2 (letni)
1,2
Moduł do wyboru [2]:
Technologie i formaty wymiany danych A
A2
Informatyka w technice cieplnej B
Technologie i formaty wymiany danych B
B2
Informatyka w technice cieplnej A
3
Botanika z elementami fizjologii roślin
4
Fizyka A
5
Matematyka B2 2/2
6
Wprowadzenie do programowania
7
Wychowanie fizyczne 2/2

Forma
zakończenia

Typ grupy
ćw.

Jednostka
realizująca

8

9

10

11

20
10
10
10
10
7
5
10
2
7
6
1
58

70
50
20
20
50
72
45
70
30
60
46
25
418

E
Z
Z
E
Z
E
E
Z
Z
Z
Z
3E / 5Z

GI
GI
GI
GI
GI
GL
GI
GL
GW
GW
GI

IIB
IIB
IIB
IIB
KMMiS
KCh
IIB
KMMiS
KNS, KP
KNS, KZiP
CKF

20
10
10
10
10
5
5
7
10
1
48

98
58
40
40
58
75
90
72
85
25
445

E
Z
Z
E
E
E
E
Z
Z
4E / 3Z

GI
GI
GI
GI
GL
GL
GI
GI
GI

IIB
IIB
IIB
IIB
WOiAK
KFiz
KMMiS
IIB
CKF

praca własna
studenta

445
Semestr 3 (zimowy)
1
Algorytmy i struktury danych
2
Elektrotechnika i elektronika
3
Grafika komputerowa i multimedia
4
Język obcy 1/3 (wybór przedmiotu - język)
5
Grafika inżynierska
6
Mechanika i wytrzymałość materiałów
7
Programowanie aplikacji komputerowych

100
125
65
51
125
110
100
676

10
10
10
0
10
20
10
70

20
20
10
10
20
20
20
120

0
0
0
0
0
0
0
0

10
5
10
1
15
10
10
61

60
90
35
40
80
60
60
425

E
E
Z
Z
Z
E
E
4E / 3Z

GI
GL
GI
GI
GL
GI
GI

IIB
IIB
IIB
SJO
IIB
IIB
IIB

łącznie

4
5
2
2
5
4
4
26

230
145
85
85
145
110
80
77
110
125
732

30
20
10
10
20
10
10
0
10
0
60

30
20
10
10
20
20
10
20
20
0
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
10
10
10
10
10
15
2
15
5
67

150
95
55
55
95
70
45
55
65
120
505

E
Z
Z
E
E
Z
Z
E
Z
3E / 4Z

GI
GI
GI
GI
GL
GL
GI
GI
-

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
SJO
IIB
-

łącznie

8
5
3
3
5
4
3
3
4
5
27

170
110
60
60
110
80
85
77
110
55
577

30
20
10
10
20
10
10
0
10
10
70

30
20
10
10
20
20
10
20
20
10
110

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
10
10
10
10
10
10
2
10
10
62

90
60
30
30
60
40
55
55
70
25
335

E
Z
Z
E
E
Z
E
E
Z
4E / 3Z

GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
SJO
IIB
IIB

łącznie

6
4
2
2
4
3
3
3
4
2
21

Semestr 4 (letni)
1,2
Moduł do wyboru [3]:
Programowanie w systemach CAD A
A3
Systemy baz danych B
Programowanie w systemach CAD B
B3
Systemy baz danych A
3
Automatyka
4
Metrologia techniczna
5
Język obcy 2/3 (wybór przedmiotu - język)
6
Podstawy konstrukcji maszyn
7
Praktyka zawodowa (4 tyg.)

Semestr 5 (zimowy)
1,2
Moduł do wyboru [4]:
Programowanie baz danych A
A4
Zarządzanie sieciami komputerowymi B
Programowanie baz danych B
B4
Zarządzanie sieciami komputerowymi A
3
Inżynieria oprogramowania
4
Inżynieria produkcji zwierzęcej
5
Język obcy 3/3 (wybór przedmiotu - język)
6
Programowanie obiektowe
7
Inżynieria materiałowa

Semestr 6 (letni)
1,2
Moduł do wyboru [5]:
Budowa i użytkowanie maszyn A
A5
Silniki i pojazdy B
Budowa i użytkowanie maszyn B
B5
Silniki i pojazdy A
3
Metody numeryczne
4
Praktyka dyplomowa (4 tyg.)
5
Programowanie aplikacji internetowych
6
Programowanie wizualne
7
Serwis techniczny maszyn
łącznie
Semestr 7 (zimowy)
1,2
Moduł do wyboru [6]:
Metody optymalizacyjne A
A6
Podstawy przedsiębiorczości B
Metody optymalizacyjne B
B6
Podstawy przedsiębiorczości A
3
Podstawy usług sieciowych
4
Programowanie aplikacji mobilnych
5
Przetwarzanie i analiza obrazów
6
Systemy wbudowane
Seminarium dyplomowe 1
7

(do wyboru: aplikacje komputerowe, internetowe, mobilne)

łącznie

6
4
2
2
4
5
5
5
5
3
29

170
110
60
60
110
125
125
125
125
90
760

22
12
10
10
12
10
0
10
10
10
62

30
20
10
10
20
20
0
20
20
10
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
10
10
10
10
5
5
5
10
10
55

98
68
30
30
68
90
120
90
85
60
543

E
Z
Z
E
Z
Z
E
E
Z
3E / 4Z

GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB

6
4
2
2
4
3
4
4
4

170
110
60
60
110
85
110
110
105

20
10
10
10
10
10
10
10
10

30
20
10
10
20
10
20
20
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
10
10
10
10
5
5
10
5

100
70
30
30
70
60
75
70
80

E
Z
Z
E
Z
E
E
Z

GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB

2

50

0

20

0

5

25

Z

GL

IIB

23

630

60

110

0

50

410

3E / 4Z

Semestr 8 (letni)
1,2
Moduł do wyboru [7]:
Komputerowe wspomaganie decyzji A
A7
Podstawy biznesu elektronicznego B
Komputerowe wspomaganie decyzji B
B7
Podstawy biznesu elektronicznego A
3
Agrotechnologie
4
Metody sztucznej inteligencji
5
Problemy zawodowe i społeczne informatyki
6
Praca dyplomowa / Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Seminarium dyplomowe 2
7

7
4
3
3
4
4
3
2
15

200
120
80
80
120
100
80
40
368

20
10
10
10
10
10
10
10
0

30
20
10
10
20
10
10
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
10
10
10
10
5
5
6
58

130
80
50
50
80
75
55
24
310

E
Z
Z
E
Z
E
Z
E

GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB

2

50

0

20

0

5

25

Z

GL

IIB

łącznie

33

838

50

70

0

99

619

3E / 4Z

razem na studiach

210

5600

582 818
1400

0

500

3700

27E / 30Z

(do wyboru: aplikacje komputerowe, internetowe, mobilne)

1900

7. Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk
Studenci odbywają praktykę zawodową (po 4 semestrze) i praktykę dyplomową (po 6 semestrze), obie
w wymiarze czterech tygodni. W wypadku praktyki zawodowej studenci powinni odbywać ją w
zakładach pracy, z którymi Uczelnia posiada podpisane umowy o odbywanie praktyk studenckich. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odbywanie praktyk na zasadzie indywidualnych umów o
pracę, dzieło lub zlecenie zawieranych przez studenta z pracodawcą. Zaliczenie praktyk odbywa się po
ich zakończeniu na podstawie pozytywnej opinii pracodawcy oraz prawidłowo wypełnionego dziennika
praktyk. Zaliczenia dokonuje opiekun praktyk – pełnomocnik Dziekana ds. praktyk.
8. Warunki prowadzenia zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym,
przewidzianych w programie studiów dla profilu praktycznego
nie dotyczy
9. Opis sposobów weryfikacji osiąganych przez studenta efektów kształcenia – na wszystkich etapach
kształcenia
Metody dydaktyczne
- Wykłady i ćwiczenia audytoryjne z zastosowaniem technik audiowizualnych,
- Ćwiczenia laboratoryjne, praca samodzielna lub w grupach, wykonywanie zadań,
- Praca z komputerem, analiza przykładów i wykonywanie zadań,
- Konwersatorium, dyskusja na zajęciach,
- Wyjazdy, wizytacje w przedsiębiorstwach i zakładach pracy,
- Uczestnictwo w seminariach, konferencjach Instytutowych,
- Praca samodzielna, wykonywanie sprawozdań i projektów,
- Udostępnienie cyfrowych materiałów dydaktycznych,
- Konsultacje.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
- Zadania realizowane w trakcie ćwiczeń,
- Kolokwia, sprawdziany z fragmentów lub całości materiału,
- Testy wielokrotnego wyboru na stanowiskach komputerowych,
- Raporty, sprawozdania laboratoryjne,
- Referaty, prezentacje multimedialne wygłaszanie w trakcie ćwiczeń,
- Ocena aktywnego udziału w dyskusji w ramach ćwiczeń,
- Projekty semestralne realizowane samodzielnie lub w grupach,
- Obrona ustna projektu semestralnego,
- Egzamin pisemny zawierający problemy i pytania otwarte,
- Egzamin ustny obejmujący kwadrans na przygotowanie.
Opis szczegółowych metod walidacji i metod dydaktycznych weryfikacji efektów kształcenia dla
poszczególnych przedmiotów zamieszczone są w kartach przedmiotów.

IV. Minimum kadrowe
Minimum kadrowe kierunku Informatyka stosowana realizowanego na Wydziale Rolnictwa i
Bioinżynierii stanowi 12 nauczycieli akademickich, w tym 5 osób z tytułem naukowym
profesora, 1 doktor habilitowany oraz 6 doktorów (w załączonej poniżej tabeli). Liczba godzin
realizowana przez osoby firmujące kierunek Informatyka stosowana jest zgodna z
obowiązującymi wymaganiami.
Nazwisko
Boniecki
Grześ
Koszela
Kozłowski
Kujawa
Mueller

Imię
Piotr
Zenon
Krzysztof
Radosław
Sebastian
Wojciech

Tytuł / Stopień
prof. dr hab. inż.
dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
prof. dr hab. inż.

Pilarczyk

Wiesław

prof. dr hab. inż.

Prodzik

Paweł

dr inż.

RudowiczNawrocka

Janina

dr inż.

Siatkowski

Idzi

prof. dr hab. inż.

Waligóra
Hubert
Zaborowicz Maciej

prof. dr hab. inż.
dr inż.

Jednostka
Instytut Inżynierii Biosystemów
Instytut Inżynierii Biosystemów
Instytut Inżynierii Biosystemów
Instytut Inżynierii Biosystemów
Instytut Inżynierii Biosystemów
Instytut Inżynierii Biosystemów
Katedra Metod Matematycznych
i Statystycznych
Katedra Metod Matematycznych
i Statystycznych
Instytut Inżynierii Biosystemów
Katedra Metod Matematycznych
i Statystycznych
Katedra Uprawy Roli i Roślin
Instytut Inżynierii Biosystemów

I stopień II stopień
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Lista przedmiotów z sylabusami dla kierunku Informatyka Stosowana
Lp

Typ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
52
53
53
54
55
55
56
57
57

B
C
C
C
B
A
B
B
B
A
B
C
C
C
B
C
B
A
C
C
A
B
C
C
C
C
B
C
C
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
B
B
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
C
A
C
C

Przedmiot / Moduł
Agrotechnologie
Algorytmy i struktury danych
Architektura komputerów A
Architektura komputerów B
Automatyka
Botanika z elementami fizjologii roślin
Budowa i użytkowanie maszyn A
Budowa i użytkowanie maszyn B
Elektrotechnika i elektronika
Fizyka A
Grafika inżynierska
Grafika komputerowa i multimedia
Informatyka w technice cieplnej A
Informatyka w technice cieplnej B
Inżynieria materiałowa
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria produkcji zwierzęcej
Język obcy
Komputerowe wspomaganie decyzji A
Komputerowe wspomaganie decyzji B
Matematyka B2
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Metody numeryczne
Metody optymalizacyjne A
Metody optymalizacyjne B
Metody sztucznej inteligencji
Metrologia techniczna
Podstawy biznesu elektronicznego A
Podstawy biznesu elektronicznego B
Podstawy chemii
Podstawy konstrukcji maszyn
Podstawy przedsiębiorczości A
Podstawy przedsiębiorczości B
Podstawy usług sieciowych
Problemy zawodowe i społeczne informatyki
Programowanie aplikacji internetowych
Programowanie aplikacji komputerowych
Programowanie aplikacji mobilnych
Programowanie baz danych A
Programowanie baz danych B
Programowanie obiektowe
Programowanie w systemach CAD A
Programowanie w systemach CAD B
Programowanie wizualne
Przetwarzanie i analiza obrazów
Serwis techniczny maszyn
Sieci komputerowe
Silniki i pojazdy A
Silniki i pojazdy B
Systemy baz danych A
Systemy baz danych B
Systemy operacyjne A
Systemy operacyjne B
Systemy wbudowane
Technologie i formaty wymiany danych A
Technologie i formaty wymiany danych B
Technologie informacyjne A
Wiedza obywatelska (przedmioty do wyboru )
Wiedza społeczna
Wprowadzenie do programowania
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie sieciami komputerowymi A
Zarządzanie sieciami komputerowymi B

Kierownik
Jacek Przybył, prof. dr hab.
Janina Rudowicz-Nawrocka, dr inż.
Janina Rudowicz-Nawrocka, dr inż.
Janina Rudowicz-Nawrocka, dr inż.
Aleksander Jędruś, dr inż.
Maria Morozowska, dr hab.
Jacek Przybył, prof. dr hab.
Jacek Przybył, prof. dr hab.
Aleksander Jędruś, dr inż.
Ryszard Rezler, dr hab.
Zbigniew Dworecki, dr hab.
Radosław Kozłowski, dr inż.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Piotr Rybacki, dr hab.
Janina Rudowicz-Nawrocka, dr inż.
Marian Lipiński, prof. dr hab.
Anna Binczarowska, mgr
Piotr Boniecki, prof. dr hab
Piotr Boniecki, prof. dr hab
Jan Bocianowski, dr hab.
Mariusz Łoboda, dr inż.
Sebastian Kujawa, dr inż.
Piotr Boniecki, prof. dr hab
Piotr Boniecki, prof. dr hab
Piotr Boniecki, prof. dr hab
Karol Durczak, dr inż.
Krzysztof Koszela, dr inż.
Krzysztof Koszela, dr inż.
Piotr Goliński, prof. dr hab.
Mariusz Łoboda, dr inż.
Krzysztof Koszela, dr inż.
Krzysztof Koszela, dr inż.
Sebastian Kujawa, dr inż.
Janina Rudowicz-Nawrocka, dr inż.
Jerzy Weres, prof. dr hab.
Radosław Kozłowski, dr inż.
Radosław Kozłowski, dr inż.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Radosław Kozłowski, dr inż.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Radosław Kozłowski, dr inż.
Sebastian Kujawa, dr inż.
Zenon Grześ, dr inż.
Janina Rudowicz-Nawrocka, dr inż.
Mirosław Czechlowski, dr inż.
Mirosław Czechlowski, dr inż.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Janina Rudowicz-Nawrocka, dr inż.
Janina Rudowicz-Nawrocka, dr inż.
Janina Rudowicz-Nawrocka, dr inż.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Idzi Siatkowski, prof. dr hab.
w zależności od przedmiotu
w zależności od kierunku studiów
Sebastian Kujawa, dr inż.
Piotr Jur, mgr
Janina Rudowicz-Nawrocka, dr inż.
Janina Rudowicz-Nawrocka, dr inż.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Agrotechnologie

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Agrotechnologies
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. Jacek Przybył
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

7S/8N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- wykłady
10
- ćwiczenia audytoryjne i rachunkowe
15
- ćwiczenia
10
- inne z udziałem nauczyciela
5
- inne z udziałem nauczyciela
5
- praca własna studenta
65
- praca własna studenta
75
Łączna liczba godzin: 100
Łączna liczba godzin: 100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem nauczania jest zapoznanie studentów z technologiami stosowanymi w procesie produkcji płodów rolnych, ich
obróbką i zasadami przechowywania i magazynowania. Student pozna środki techniczne wykorzystywane w technologiach
produkcji płodów rolnych w zakresie umożliwiającym im samodzielną działalność jako przyszłych inżynierów. Celem jest
również nabycie przez studentów umiejętności oceny jakości pracy maszyn i narzędzi. Zajęcia będą opierały się na
zasadach planowania i oceny różnych procesów technologicznych prac maszynowych w zakresie produkcji rolniczej.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykład z zastosowaniem technik audiowizualnych.
2. Ćwiczenia audytoryjne z zastosowaniem technik audiowizualnych wraz z dyskusją.
3. Wykonywanie sprawozdań.
4. Ćwiczenia obliczeniowe.
5. Konsultacje.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania maszyn w produkcji rolniczej dostosowaną do studiowanego
kierunku studiów
E2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące technologii prac maszynowych
E3. Jest w stanie wymienić i przyporządkować różne narzędzia i maszyny do poszczególnych procesów technologicznych.
E4. Wykazuje znajomość zasad doboru agregatów maszynowych do zabiegów realizowanych w procesach produkcji
rolniczej
E5. Wie jak należy oceniać jakość pracy maszyn i narzędzi wykorzystywanych w produkcji rolniczej.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W05
IS1A_W08
IS1A_W09

E6. Posiada umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji dotyczących środków technicznych
E7. Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskania potrzebnych informacji z zakresu
charakterystyki energetycznych źródeł napędowych, maszyn i narzędzi rolniczych.
E8. Posiada umiejętność dobrania energetycznych źródeł napędowych, maszyn i narzędzi do potrzeb i skali
przedsiębiorstwa.

IS1A_U05
IS1A_U06

E9.
E10.
E11.
E12.

IS1A_K02
IS1A_K04
IS1A_K08

Rozumie potrzebę bieżącego uaktualniania swoich wiadomości.
Potrafi określić i uwzględnić niezbędne kryteria przy realizacji określonych zadań.
Potrafi twórczo myśleć i oceniać ryzyko błędnych decyzji.
Ma świadomość ponoszonego ryzyka przy doborze energetycznych źródeł napędowych, maszyn i narzędzi do danej
technologii i potrafi ocenić skutki wykonanych działań.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Rozwiązywanie przykładów na ćwiczeniach
2. Ocena aktywnego udziału w dyskusji w ramach ćwiczeń
3. Wykonanie sprawozdań na ćwiczeniach

Numery efektów
E1 - E12

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Tematyka wykładów:
1. Zbiór zielonek na siano, kiszonki i susz. Wymagania agrotechniczne, metody, agregaty, sposoby poruszania się agregatów, zasady regulacji
podstawowych zespołów i określanie ich wydajności.
2. Zbiór roślin zbożowych i rzepaku. Wymagania agrotechniczne, metody, zasady regulacji podstawowych zespołów roboczych i zasady
określania wydajności kombajnu.
3. Zbiór słomy pokombajnowej.
4. Przyczepy zbierające, jako uniwersalna maszyna robocza i transportowa do zbioru objętościowych produktów rolniczych.
5. Zbiór kukurydzy w technologii ziarnowej i na CCM. Metody zbioru stosowane maszyny oraz sposoby konserwacji ziarna.
6. Zbiór, obróbka i składowanie ziemniaków. Wymagania agrotechniczne, metody zbioru, zasady współpracy środków transportowych z
maszynami głównymi.
7. Zbiór buraków cukrowych. Wymagania agrotechniczne, metody zbioru, składowanie i przechowywanie buraków.
Tematyka ćwiczeń:
1. Dobór i ocena jakości pracy agregatów do uprawy roli.
2. Dobór i ocena jakości pracy agregatów do siewu w mulcz i bezpośredniego, precyzyjnego.
3. Dobór i ocena jakości pracy agregatów do sadzenia.
4. Dobór i ocena jakości pracy agregatów do zbioru zielonek na siano, niskołodygowych na kiszonki, na susz.
5. Dobór i ocena jakości pracy agregatów do zbioru kukurydzy na kiszonkę.
6. Dobór i ocena jakości pracy agregatów do zbioru zbóż i rzepaku.
7. Dobór i ocena jakości pracy agregatów do zbioru słomy.
8. Dobór i ocena jakości pracy agregatów do zbioru ziemniaków.
9. Dobór i ocena jakości pracy agregatów do zbioru buraków cukrowych.
10. Dobór i ocena jakości pracy maszyn do pozbiorowej obróbki płodów rolnych.
Procentowy udział w końcowej
ocenie
100%
100%

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
- 3 kolokwia
- egzamin

WYKAZ LITERATURY
Przybył J., Sęk T. (2015): Projektowanie inżynierskie rolniczych procesów technologicznych. Wyd. UP Poznań
Przybył J., Sęk T. (2010): Zbiór zbóż i roślin podobnych technologicznie. Wyd. UP Poznań
Sęk T., Przybył J. (2006): Uprawa gleby, siew, sadzenie i pielęgnacja roślin. Wyd. AR Poznań
Sęk .,Przybył J. (2004): Zbiór, obróbka i przechowalnictwo roślin okopowych. Wyd. AR Poznań
Sęk T., Przybył J., Dach J. (2002): Zbiór i konserwacja zielonek. Wyd. AR Poznań
Banasiak J. (red) (1999): Agrotechnologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław
Sęk T., Przybył J. ( 1998): Eksploatacja agregatów do zbioru kukurydzy na ziarno i CCM. Wyd. AR Poznań
Sęk T., Przybył J. (1996): Eksploatacja agregatów do zbioru słomy. Wyd. AR Poznań, ss. 64
Sęk T., Przybył J. (1994): Eksploatacja agregatów do zbioru ziemniaków. Wyd. AR Poznań,

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Algorytmy i struktury danych

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Algorithms and Data Structures
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

3

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna studenta

- wykłady
15
- ćwiczenia
30
- inne z udziałem nauczyciela
10
- praca własna studenta
45
Łączna liczba godzin:
100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
10
60
100

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu projektowania i analizowania algorytmów. W ramach
przedmiotu student uzyska również wiedzę na temat struktury podstawowych algorytmów oraz struktur danych powszechnie wykorzystywanych w
informatyce. Ponadto student pozna rodzaje złożoności obliczeniowej algorytmów i metody ich obliczania. Nabędzie umiejętności projektowania
algorytmów, dopasowywania i implementowania struktur danych odpowiednich do rozważanych zagadnień, obliczania złożoności algorytmów.

METODY DYDAKTYCZNE

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych
2. Ćwiczenia w sali komputerowej – opracowywanie zadanych algorytmów w różnych notacjach, implementacja wybranych algorytmów, analiza
złożoności wybranych algorytmów; wykorzystanie pakietu MagiczneBloczki
Odniesienie
do efektów
EFEKTY KSZTAŁCENIA
kierunkowych
IS1A_W17
E1. Ma wiedzę z zakresu komputerowej algorytmizacji procesów oraz metod projektowania i
IS1A_W02

implementacji aplikacji komputerowych.
E2. Ma wiedzę z matematyki niezbędną do obliczania złożoności algorytmów.

E3. Potrafi wykorzystać metody matematyczno-statystyczne w procesie projektowania i
analizowania algorytmów.
E4. Potrafi dobrać algorytmy i struktury danych do projektowanego systemu.
E5. Umie wyszukiwać, analizować i wykorzystywać dostępne w różnych źródłach informacje na
potrzeby opracowania niezbędnego algorytmu.

IS1A_U02
IS1A_U13
IS1A_U15

E6. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych
w zakresie nowoczesnych technologii produkcji rolniczej oraz dynamicznie rozwijających się
technologii informatycznych.
E7. Wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w
zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich z zakresu inżynierii rolniczej.

IS1A_K02
IS1A_K05

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kolokwia pisemne z ćwiczeń
2. Zaliczenie pisemne z wykładów

E1 – E7

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady i ćwiczenia odpowiednio po 1 godz. i po 2 godz.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Wiadomości wstępne. Wprowadzenie podstawowych pojęć. Omówienie systemów notacji.
Zasady analizy algorytmów. Badanie poprawności algorytmów: warunki początkowe i końcowe, niezmienniki pętli,
problem stopu. Analiza złożoności algorytmów, notacje O, Ω i Ω, przykłady rzędów złożoności i typów zadań
algorytmicznych.
Algorytmy rekurencyjne. Definicje rekurencyjne, wywołania funkcji i wykonywanie rekurencji, typy programów
rekurencyjnych, niebezpieczeństwa oraz nadużywanie rekurencji.
Maszyny proste. Teza Churcha-Turinga, maszyna Turinga, maszyna RAM, przykłady.
Elementarne struktury danych. Podstawowe typy danych, tablice, listy jednokierunkowe, listy dwukierunkowe,
listy cykliczne, metody przetwarzania list, rezerwowanie pamięci na listy.
Grafy. Sposoby reprezentacji grafów, podstawowe operacje na grafach, przeszukiwanie grafów.
Abstrakcyjne typy danych I. Stos (struktura LIFO), kolejki (struktura FIFO), kolejki priorytetowe.
Abstrakcyjne typy danych II. Kopiec, drzewa i ich reprezentacje.
Drzewa binarne. Właściwości, metody przechodzenia, wstawianie i usuwanie węzłów, równoważenie, przykłady
zastosowań.
Algorytmy wyszukiwania I. Istota wyszukiwania, wyszukiwanie sekwencyjne i binarne, notacja polska, drzewa
wyrażeń, drzewa poszukiwań binarnych (drzewa BST), drzewa zrównoważone (drzewa AVL).
Algorytmy wyszukiwania II. Drzewa 2-3-4, drzewa czerwono-czarne, mieszanie (haszowanie), wyszukiwanie
pozycyjne (drzewa: trie, patricia, RST i TST).
Drzewa wyższych rzędów. Rodzina B-drzew, szczegółowa budowa B-drzewa, wyszukiwanie w B-drzewie,
przykłady.
Elementarne algorytmy sortowania. Sortowanie: przez wstawianie, przez wybieranie i bąbelkowe.
Algorytmy sortowania o zwiększonej wydajności. Sortowanie: metodą Shella, przez wytrząsanie (shaker-sort),
przez kopcowanie (heap sort), szybkie (quicksort), przez scalanie (mergesort), pozycyjne (radix sort), porównanie
algorytmów sortowania.
Zaawansowane techniki programowania.
Procentowy udział
w końcowej ocenie

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Ćwiczenia: Kolokwia pisemne oraz aktywność na ćwiczeniach
2. Wykłady: Zaliczenie pisemne
WYKAZ LITERATURY
sugerowane najnowsze wydania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sedgewick R. Algorytmy w C++. Warszawa: RM
Loudon K. Algorytmy w C. Gliwice: Helion
Wróblewski P. Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Gliwice: Helion
Drozdek A. C++ Algorytmy i struktury danych. Gliwice: Helion
Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L. Wprowadzenie do algorytmów. Warszawa: WNT
Banachowski L., Diks K., Rytter W. Algorytmy i struktury danych. Warszawa: WNT
Wirth N. Algorytmy + struktury danych = programy. Warszawa: WNT
Harel D. Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Warszawa: WNT

80%/20%
100%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Punkty
ECTS
4

Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Architektura komputerów A
Nazwa w j. angielskim

Numer
katalogowy

Computers’ Architecture A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

1

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
20
- ćwiczenia laboratoryjne
30
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
10
- praca własna
- praca własna
40
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest poznanie zasad funkcjonowania komputera na poziomie układów techniki cyfrowej
opanowanie podstaw tworzenia programów z użyciem elementarnych rozkazów procesora
- wykłady

- ćwiczenia laboratoryjne

20
20
10
50
100
oraz

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania komputera na poziomie układów logiki cyfrowej,
mikroarchitektury i maszynowym. W ramach przedmiotu omawiane są zasady działania układów techniki cyfrowej, logika
projektowania prostych układów cyfrowych asynchronicznych i synchronicznych, zasady funkcjonowania procesora i jego
współpracy z układami otoczenia procesora oraz z pamięcią. Omawiane są również sposoby przetwarzania rozkazów oraz
architektury superskalarna i wektorowa oraz inne. Ponadto studenci poznają sposób kodowania programu na poziomie
maszynowym procesora oraz nabywają podstawowe umiejętności programowania w asemblerze.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych.
2. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielne analizowanie architektury wybranych komputerów oraz współpracy
komputerów z urządzeniami zewnętrznymi. Omówienie i opracowywanie kodów programów języku assembler.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma wiedzę z zakresu architektury systemów komputerowych oraz techniki cyfrowej, podstaw elektroniki i
elektrotechniki.
E2. Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych i pozatechnicznych aspektów budowy komputerów i urządzeń
zewnętrznych.
E3. Ma wiedzę dotyczącą programowania niskopoziomowego.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W06
IS1A_W11
IS1A_W12

E4. Umie wyszukiwać z różnych źródeł, analizować i wykorzystywać wiedzę na temat architektury komputerów.
E5. Potrafi zastosować język asemblerowy we wspomaganiu problemów inżynierskich.

IS1A_U11
IS1A_U13

E6. Ma świadomość ciągłego postępu technologii informatycznych i konieczności ciągłego uczenia się.
E7. Może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w ramach
realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego.

IS1A_K02
IS1A_K06

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Egzamin pisemny z materiału przedstawionego podczas wykładów.

Numery efektów
E1-E7

TREŚCI KSZTAŁCENIA - WYKŁADY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Przegląd i historia architektury komputerów - 1 godz.
Maszynowa reprezentacja danych i arytmetyka komputerów - 1 godz.
Elementy architektury komputera (podstawowe komponenty, rejestry procesora, układ sterujący i wykonywanie rozkazów) – 2 godz.
Struktura jednostki centralnej – 1 godz.
Realizacja przetwarzania. Komputery o rozwiniętej liście rozkazów (CISC). Komputery o zredukowanej liście rozkazów (RISC). Potokowa
realizacja rozkazów. – 2 godz.
Procesory wielordzeniowe -1 godz.
Programowanie na poziomie architektury (zbiory rozkazów, tryby adresowania, wywołania podprogramów); asembler – 2 godz.
Pamięć operacyjna. Organizacja i architektura systemów pamięci – 1 godz.
Sterowniki urządzeń zewnętrznych – 1 godz.
Operacje wejścia-wyjścia i przerwania – 1 godz.
Architektura superskalarna – 1 godz.
Architektura komputerów równoległych. Klasyfikacja systemów równoległych – 2 godz.
Komputery wektorowe. Komputery macierzowe. Systemy wieloprocesorowe – 2 godz.
Systemy czasu rzeczywistego – 1 godz.
Klastry – 1 godz.

TREŚCI KSZTAŁCENIA - ĆWICZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analiza architektury wybranych komputerów – 3 godz.
Analiza budowy wybranych urządzeń zewnętrznych – 3 godz.
Analiza współpracy komputerów z urządzeniami zewnętrznymi – 3 godz.
Narzędzia programistyczne na potrzeby asemblera w środowisku systemu operacyjnego Linux – 2 godz.
Wprowadzenie do programowania w asemblerze – 5 godz.
Podstawowe rozkazy arytmetyczne i logiczne. Podprogramy i przekazywanie parametrów przez rejestry. Stos i jego wykorzystanie do
przekazywania parametrów do podprogramów – 6 godz.
7.
Dostęp do pamięci – 4 godz.
8.
Wywołania systemowe – 4 godz.
Procentowy udział
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
w końcowej ocenie
1. Ćwiczenia: Kolokwium zaliczeniowe i aktywność na zajęciach
2. Wykłady: Egzamin pisemny

80%/20%
100%

WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa
1. Stallings W.: Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność. WNT, Warszawa 2004
2. Biernat J.: Architektura komputerów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocłąwskiej, Wrocłam 2005
3. Skorupski A.: Podstawy budowy I działania komputerów. WKŁ, Warszawa 2000
4. Wawrzyniak D.: Asembler x86 w środowisku systemu operacyjnego Linux. Wydawnictwo WSNHiD, Poznań 2000
Literatura uzupełniająca
1. Liu Y., Gibson G. A.: Microcomputer Systems: The 8086/8088 Family. Architecture, Programming, and Design. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
1986
2. Metzner P.: Anatomia PC. Helion, Gliwice 2007
3. Null L., Lobur J.: Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych. Helion, Gliwice 2004
4. Tanenbaum A. S.: Strukturalna organizacja systemów komputerowych. Helion, Gliwice 2006
5. Pirogov V.: Asembler: podręcznik programisty. Helion, Gliwice 2005
6. Wróbel E.: Praktyczny kurs asemblera. Helion, Gliwice 2004

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Architektura komputerów B

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Computers’ Architecture B
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

1

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
15
- ćwiczenia laboratoryjne
20
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
10
- praca własna
- praca własna
5
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
50
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest poznanie zasad funkcjonowania komputera na poziomie układów techniki cyfrowej
opanowanie podstaw tworzenia programów z użyciem elementarnych rozkazów procesora
- wykłady

- ćwiczenia laboratoryjne

10
10
10
20
50
oraz

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania komputera na poziomie układów logiki cyfrowej,
mikroarchitektury i maszynowym. W ramach przedmiotu omawiane są zasady działania układów techniki cyfrowej, logika
projektowania prostych układów cyfrowych asynchronicznych i synchronicznych, zasady funkcjonowania procesora i jego
współpracy z układami otoczenia procesora oraz z pamięcią. Omawiane są również sposoby przetwarzania rozkazów oraz
architektury superskalarna i wektorowa oraz inne. Ponadto studenci poznają sposób kodowania programu na poziomie
maszynowym procesora oraz nabywają podstawowe umiejętności programowania w asemblerze.
METODY DYDAKTYCZNE

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych.
2. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielne analizowanie architektury wybranych komputerów oraz współpracy komputerów z urządzeniami
zewnętrznymi. Omówienie i opracowywanie kodów programów języku assembler.
Odniesienie
do efektów
EFEKTY KSZTAŁCENIA
kierunkowych
E1. Ma wiedzę z zakresu architektury systemów komputerowych oraz techniki cyfrowej, podstaw elektroniki i
IS1A_W06
elektrotechniki.
IS1A_W11
E2. Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych i pozatechnicznych aspektów budowy komputerów i urządzeń
IS1A_W12
zewnętrznych.
E3. Ma wiedzę dotyczącą programowania niskopoziomowego.
E4. Umie wyszukiwać z różnych źródeł, analizować i wykorzystywać wiedzę na temat architektury komputerów.
E5. Potrafi zastosować język asemblerowy we wspomaganiu problemów inżynierskich.

IS1A_U11
IS1A_U13

E6. Ma świadomość ciągłego postępu technologii informatycznych i konieczności ciągłego uczenia się.
E7. Może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w ramach
realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego.

IS1A_K02
IS1A_K06

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Pisemne zaliczenie wykładów z materiału przedstawionego podczas wykładów.

Numery efektów
E1-E7

TREŚCI KSZTAŁCENIA - WYKŁADY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Przegląd i historia architektury komputerów - 1 godz.
Maszynowa reprezentacja danych i arytmetyka komputerów - 1 godz.
Elementy architektury komputera (podstawowe komponenty, rejestry procesora, układ sterujący i wykonywanie rozkazów) – 1 godz.
Struktura jednostki centralnej – 1 godz.
Realizacja przetwarzania. Komputery o rozwiniętej liście rozkazów (CISC). Komputery o zredukowanej liście rozkazów (RISC). Potokowa
realizacja rozkazów. – 1 godz.
Procesory wielordzeniowe -1 godz.
Programowanie na poziomie architektury (zbiory rozkazów, tryby adresowania, wywołania podprogramów); asembler – 1 godz.
Pamięć operacyjna. Organizacja i architektura systemów pamięci – 1 godz.
Sterowniki urządzeń zewnętrznych – 1 godz.
Operacje wejścia-wyjścia i przerwania – 1 godz.
Architektura superskalarna – 1 godz.
Architektura komputerów równoległych. Klasyfikacja systemów równoległych – 1 godz.
Komputery wektorowe. Komputery macierzowe. Systemy wieloprocesorowe – 1 godz.
Systemy czasu rzeczywistego – 1 godz.
Klastry – 1 godz.

TREŚCI KSZTAŁCENIA - ĆWICZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analiza architektury wybranych komputerów – 2 godz.
Analiza budowy wybranych urządzeń zewnętrznych – 2 godz.
Analiza współpracy komputerów z urządzeniami zewnętrznymi – 2 godz.
Narzędzia programistyczne na potrzeby asemblera w środowisku systemu operacyjnego Linux – 1 godz.
Wprowadzenie do programowania w asemblerze – 3 godz.
Podstawowe rozkazy arytmetyczne i logiczne. Podprogramy i przekazywanie parametrów przez rejestry. Stos i jego wykorzystanie do
przekazywania parametrów do podprogramów – 4 godz.
Dostęp do pamięci – 3 godz.
Wywołania systemowe – 3 godz.
Procentowy udział
w końcowej ocenie

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Ćwiczenia: Kolokwium zaliczeniowe i aktywność na zajęciach
2. Wykłady: Zaliczenie pisemne

80%/20%
100%

WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa
1.
Stallings W.: Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność. WNT, Warszawa 2004
2.
Biernat J.: Architektura komputerów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocłąwskiej, Wrocłam 2005
3.
Skorupski A.: Podstawy budowy I działania komputerów. WKŁ, Warszawa 2000
4.
Wawrzyniak D.: Asembler x86 w środowisku systemu operacyjnego Linux. Wydawnictwo WSNHiD, Poznań 2000
Literatura uzupełniająca
1.
Liu Y., Gibson G. A.: Microcomputer Systems: The 8086/8088 Family. Architecture, Programming, and Design. Prentice-Hall, Englewood Cliffs,
N.J. 1986
2.
Metzner P.: Anatomia PC. Helion, Gliwice 2007
3.
Null L., Lobur J.: Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych. Helion, Gliwice 2004
4.
Tanenbaum A. S.: Strukturalna organizacja systemów komputerowych. Helion, Gliwice 2006
5.
Pirogov V.: Asembler: podręcznik programisty. Helion, Gliwice 2005
6.
Wróbel E.: Praktyczny kurs asemblera. Helion, Gliwice 2004

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Automatyka

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Automatics
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Aleksander Jędruś
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

3S/4N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
15 - wykłady

10
30 - ćwiczenia tablicowe/laboratoryjne
20
- konsultacje, egzamin
konsultacje,
egzamin
10
10
- praca własna studenta
55 - praca własna studenta
70
Łączna liczba godzin: 110
Łączna liczba godzin:
110
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć automatyki, rodzajów i struktury układów sterowania, elementów
układów regulacji, regulatorów PID, komputerowych systemów automatyki. Wykształcenie umiejętności projektowania
układów kombinacyjnych z użyciem cyfrowych elementów elektronicznych i projektowania układów automatycznej
regulacji (UAR).
METODY DYDAKTYCZNE
- ćwiczenia tablicowe/laboratoryjne

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupie, praca z komputerem, dyskusja na
zajęciach.
Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W06

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1.
E2.
E3.
E4.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia automatyki.
Zna rodzaje, struktury i elementy układów regulacji.
Zna i rozumie budowę i działanie regulatora PID.
Zna zastosowanie komputerów w automatyce.

E5. Rozwiązuje problemy związane z projektowaniem cyfrowych układów sterowania.
E6. Rozwiązuje problemy związane z projektowaniem nowoczesnych układów automatycznej
regulacji.
E7. Analizuje możliwości zastosowania regulatorów PID w wybranych obszarach.

IS1A_U15
IS1A_U16

E8. Rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy w zakresie automatyki.
E9. Posiada świadomość skutków błędnych obliczeń inżynierskich.

IS1A_K02
IS1A_K05

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Test zaliczający wykład
2. Prace pisemne zawierające zadania problemowe.
3. Ocena aktywności podczas zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych.

Numery efektów

E1, E2, E3, E4
E5, E6, E7
E8, E9

TREŚCI KSZTAŁCENIA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pojęcia podstawowe: automat, automatyzacja, automatyka, sterowanie, zakłócenie, obiekt,
wielkości wejściowe i wyjściowe i inne.
Układy logiczne: pojęcia podstawowe, funkcje logiczne, elementy algebry Boole’a.
Cyfrowe elementy elektroniczne stosowane w automatyce. Opis słowny działania układu.
Budowa układów kombinacyjnych z użyciem pamięci półprzewodnikowej.
Sensoryka. Przetworniki i czujniki pomiarowe, transmisja sygnałów sensorów.
Układy sterowania i ich klasyfikacja. Podstawowe człony układów sterowania.
Komputerowe systemy automatyki, inteligencja rozproszona, systemy inteligentne.
Sterowniki programowalne, sterowniki PLC
Wizualizacja w automatyce.
Elementy i urządzenia automatyki. Budowa, działanie, własności regulatorów PID.
Procentowy udział w końcowej
ocenie

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie ćwiczeń – trzy kolokwia, aktywność na zajęciach
Zaliczenie wykładu – egzamin testowy.

80%, 20%
100 %

WYKAZ LITERATURY
1.
2.
3.
4.
5.

Urbaniak Andrzej Podstawy automatyki Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2001
Turkowski Mateusz Przemysłowe sensory i przetworniki pomiarowe Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej 2002
Dębowski Andrzej Automatyka podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2008
Kramarek Wojciech, Szulewski Piotr Laboratorium podstaw automatyki i sterowania. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej 2012
Zakrzewski Jan, Kampik Marian Sensory i przetworniki pomiarowe Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2013

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
Botanika z elementami fizjologii roślin
Nazwa w j. angielskim
Botany with elements of plant physiology
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)
Katedra Botaniki
Kierownik przedmiotu/modułu
Dr hab. Maria Morozowska
Kierunek studiów
Poziom
Informatyka stosowana
Studia I stopnia
Specjalność
Specjalizacja inżynierska
-

Punkty
ECTS
4

Profil
ogólnoakademicki

Numer
katalogowy

Semestr
2

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia laboratoryjne
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
30
- wykłady
15
- ćwiczenia laboratoryjne
12
- inne z udziałem nauczyciela
43
- praca własna
Łączna liczba godzin:
100

Łączna liczba godzin:

20
20
5
75
120

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Poznanie rośliny jako organizmu złożonego – budowa, funkcje i cechy rozpoznawcze tkanek; organy wegetatywne
roślin – ich budowa i podstawy fizjologii: fotosynteza-znaczenie biologiczne i gospodarcze, transpiracja, wymiana
gazowa, funkcje spichrzowe, przetrwalnikowe oraz jako organów rozmnażania wegetatywnego; organy generatywne
roślin i ich rola fizjologiczna w procesie rozmnażania, powstawanie nasion i owoców. Poznanie rodzajów materiałów
zapasowych i ich znaczenie praktyczne w rolniczej produkcji roślinnej. Podstawy systematyki roślin i przegląd rodzin
botanicznych ważnych z punktu widzenia produkcji rolniczej.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną; ćwiczenia labolatoryjne; wykonanie, obserwacja, i dokumentacja rysunkowa
preparatu roślinnego; analiza preparatu roślinnego z dyskusją (indywidualnie lub w grupie); obserwacja połączona z
analizą i opisem budowy wybranych organów roślinnych; praktyczne zapoznanie się z budową morfologiczną
poszczególnych organów roślinnych na przykładach gatunków roślin rolniczych.

Kompetencje
społeczne

Umiejętno
ści

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna specjalistyczne słownictwo z zakresu anatomii i morfologii roślin oraz posiada wiedzę o funkcjonowaniu organów
roślinnych na różnych poziomach organizacji.
E2. Posiada ogólną wiedzę na temat podstawowych procesów fizjologicznych związanych z odżywianiem i
rozmnażaniem roślin oraz o znaczeniu roślin użytkowych dla roślinnej produkcji rolniczej.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
ISA1_W01

E3. Przeprowadza pod okiem opiekuna proste zadania badawcze i wyciąga prawidłowe wnioski.

ISA1_U15

E4. Jest świadomy konieczności zdobywania i poszerzania wiedzy botanicznej na potrzeby dalszego samokształcenia i
studiowania przedmiotów specjalistycznych.
E5. Efektywnie działa wg wskazówek oraz posiada zdolność do pracy w zespole.

ISA1_U01
ISA1_U02

Metody weryfikacji efektów kształcenia
ocena przygotowania do zajęć
ocena wykonania zadania indywidualnego/zespołowego i przeprowadzenia
dyskusji
ocena pracy indywidualnej/zespołowej z mikroskopem, wykonania i analizy
preparatu
ocena umiejętności wyciągania wniosków na podstawie obserwacji i
posiadanej wiedzy
ocena praktycznego rozpoznawania poszczególnych organów roślinnych na
przykładach roślin uprawnych
sprawdzian pisemnny
egzamin pisemny

Numery efektów

E1, E2
E3, E5
E3,
E5
E2, E3
E3
E1, E2
E1, E2 E4

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady: Podstawy budowy i funkcjonowania komórki roślinnej; materiały zapasowe - rodzaje, formy występowania,
znaczenie praktyczne; Roślina jako organizm złożony – budowa, funkcje i cechy rozpoznawcze tkanek, ich wzajemne
powiązania; organy wegetatywne roślin–budowa i podstawy fizjologii liścia – fotosynteza (znaczenie biologiczne i
gospodarcze), transpiracja, wymiana gazowa; budowa i podstawy fizjologii łodygi oraz korzenia; organy generatywne
roślin i ich rola fizjologiczna w procesie rozmnażania, powstawanie nasion i owoców. Gospodarka wodna, gospodarka
składnikami mineralnymi i ich rola fizjologiczna; Przegląd jednostek systematycznych z charakterystyką rodzin
istotnych z punktu widzenia rolniczej produkcji roślinnej. Wprowadzenie do ekologii roślin - formy życiowe i grupy
ekologiczne roślin.
Ćwiczenia: Materiały zapasowe - poznanie form ich gromadzenia oraz metod wykrywania. Poznanie budowy i funkcji
wybranych tkanek roślinnych, nabycie umiejętności ich rozpoznawania na preparacie roślinnym; poznanie budowy
anatomicznej łodyg, korzeni i liści roślin naczyniowych. Poznanie budowy morfologicznej organów generatywnych (kwiaty,
kwiatostany, owoce, nasiona); zajęcia z praktycznego rozpoznawania i identyfikacji w/w organów roślinnych na
przykładach gatunków roślin rolniczych.
Problematyka prac pisemnych: powiązania budowy i funkcji oraz zasad funkcjonowania tkanek i organów
roślinnych; przebieg oraz znaczenia biologiczne i gospodarcze procesu fotosyntezy; gospodarka wodna i jej znaczenie
dla funkcjonowania rośliny; znaczenie i praktyczne wykorzystanie w uprawie rolniczej roślin z wybranych rodzin
botanicznych.
Procentowy udział
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
w końcowej ocenie

Egzamin
WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa:
Polakowski B. (red.). 1991. Botanika. PWN, Warszawa.
Szwejkowska A., Szwejkowski J. 1992. Botanika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Borkowska L., Marciniuk J., Sorokin J. 2006. Przewodnik do ćwiczeń z botaniki. Wydawnictwo
Akademii Podlaskiej, Siedlce.
Wyrzykiewicz-Raszewska M., Kuświk H. 1998. Komórka roślinna. Wydawnictwo Akademii Rolniczej
im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

100%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS
4

Budowa i użytkowanie maszyn A
Nazwa w j. angielskim

Numer
katalogowy

The construction and usage of machines A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. Jacek Przybył
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

5S/6N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
20
- wykłady
12
- ćwiczenia
30
- ćwiczenia
20
- inne z udziałem nauczyciela
10
- inne z udziałem nauczyciela
10
- praca własna studenta
50
- praca własna studenta
68
Łączna liczba godzin: 110
Łączna liczba godzin: 110
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem nauczania jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami użytkowania maszyn, narzędzi i agregatów
rolniczych oraz możliwością ich eksploatacji w różnych warunkach obszarowych i organizacyjnych gospodarstw rolnych
oraz w różnych systemach produkcji rolniczej z uwzględnieniem nowoczesnych technologii informacyjnych oraz
zastosowania informatyki w nowych maszynach i urządzeniach rolniczych.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykład z zastosowaniem technik audiowizualnych (informacyjne i problemowe).
2. Ćwiczenia audytoryjno-praktyczne z zastosowaniem technik audiowizualnych – rozwiązywanie zadań praktycznych,
dyskusja podczas ćwiczeń i konsultacji.
3. Samokształcenie.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania maszyn w produkcji rolniczej dostosowaną do
studiowanego kierunku studiów
E2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące technologii prac maszynowych
E3. Jest w stanie wymienić i przyporządkować różne narzędzia i maszyny do poszczególnych
procesów technologicznych.
E4. Wykazuje znajomość zasad doboru agregatów maszynowych do zabiegów realizowanych w
procesach produkcji rolniczej.
E5. Zna zasady doboru agregatów maszynowych do zabiegów z uwzględnieniem skali produkcji.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W08
IS1A_W09

E6. Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskania potrzebnych informacji
z zakresu charakterystyki energetycznych źródeł napędowych, maszyn i narzędzi rolniczych.
E7. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna zadania obliczeniowe dotyczące doboru środków
technicznych.
E8. Posiada umiejętność dobrania energetycznych źródeł napędowych, maszyn i narzędzi do
potrzeb i skali przedsiębiorstwa.

IS1A_U06

E9. Rozumie potrzebę bieżącego uaktualniania swoich wiadomości.
E10. Potrafi działać i pracować w zespole.
E11. Ma świadomość ponoszonego ryzyka przy doborze energetycznych źródeł napędowych,
maszyn i narzędzi do danej technologii i potrafi ocenić skutki wykonanych działań.
E12. Potrafi korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów stosowanych w
zagadnieniach inżynierskich.

IS1A_K02
IS1A_K08

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Rozwiązywanie przykładów – aktywność studenta.
2. 3 kolokwia.
3. Egzamin.
TREŚCI KSZTAŁCENIA

E1 – E12

Tematyka Wykładów:
1. Systematyka procesów produkcji rolnej.
2. Zasady zestawiania agregatów rolniczych. Bilans mocy agregatu ciągnikowego.
3. Metody badań eksploatacyjnych maszyn rolniczych. Chronometraż, struktura czasów i wskaźników eksploatacyjnych.
4. Transport rolniczy jako zabieg główny i technologiczny.
5. Dobór i zasady eksploatacji maszyn i narzędzi do uprawy roli.
6. Zasady eksploatacji maszyn do nawożenia mineralnego i organicznego.
7. Zasady eksploatacji maszyn do siewu nasion i sadzenia. Przygotowanie siewnika zbożowego do pracy.
8. Zasady eksploatacji maszyn do pielęgnacji roślin.
9. Zbiór zielonek na siano, kiszonki i susz. Wymagania agrotechniczne, metody, agregaty, sposoby poruszania się agregatów,
zasady regulacji podstawowych zespołów i określanie ich wydajności.
10. Zbiór roślin zbożowych i rzepaku. Wymagania agrotechniczne, metody, zasady regulacji podstawowych zespołów roboczych i
zasady określania wydajności kombajnu.
11. Zbiór słomy pokombajnowej.
12. Przyczepy zbierające, jako uniwersalna maszyna robocza i transportowa do zbioru objętościowych produktów rolniczych.
13. Zbiór kukurydzy w technologii ziarnowej i na CCM. Metody zbioru stosowane maszyny oraz sposoby konserwacji ziarna.
14. Zbiór, obróbka i składowanie ziemniaków. Wymagania agrotechniczne, metody zbioru, zasady współpracy środków
transportowych z maszynami głównymi.
15. Zbiór buraków cukrowych. Wymagania agrotechniczne, metody zbioru, składowanie i przechowywanie buraków.
Tematyka ćwiczeń:
1. Systematyka procesów produkcji rolnej.
2. Zasady zestawiania agregatów rolniczych.
3. Bilans mocy agregatu ciągnikowego.
4. Transport rolniczy jako zabieg główny i technologiczny.
5. Wskaźniki i współczynniki eksploatacyjne. Koszty eksploatacji maszyn.
6. Dobór i zasady eksploatacji maszyn i narzędzi do uprawy roli.
7. Zasady eksploatacji maszyn do nawożenia mineralnego i organicznego.
8. Zasady eksploatacji maszyn do siewu nasion i sadzenia.
9. Zasady eksploatacji maszyn do mechanicznej pielęgnacji i chemicznej ochrony roślin.
10. Zasady eksploatacji maszyn do zbioru zielonek na ziarno i nasiona.
11. Zasady eksploatacji maszyn do zbioru słomy zbóż i resztek pożniwnych.
12. Zasady eksploatacji maszyn do zbioru ziemniaków.
13. Zasady eksploatacji maszyn do zbioru buraków cukrowych.
Procentowy udział w końcowej
ocenie
100%
100%

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
- 3 kolokwia
- egzamin

WYKAZ LITERATURY
Przybył J., Sęk T. (2015): Projektowanie inżynierskie rolniczych procesów technologicznych.. Wyd. AR Poznań
Sęk T.,Przybył J., Dach J. (2002): Zbiór i konserwacja zielonek. Wyd. AR Poznań
Sęk .,Przybył J. (2004): Zbiór, obróbka i przechowalnictwo roślin okopowych. Wyd. AR Poznań
Sęk T., Przybył J. 2006: Uprawa gleby, siew, sadzenie i pielęgnacja roślin. Wyd. AR Poznań
Sęk T., Przybył J., Dach J. (2002): Zbiór i konserwacja zielonek. Wyd. AR Poznań
Przybył J., Sęk T. (2010): Zbiór zbóż i roślin podobnych technologicznie. Wyd. UP Poznań

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Budowa i użytkowanie maszyn B

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

The construction and usage of machines B
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. Jacek Przybył
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

5S/6N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- wykłady
10
- ćwiczenia
20
- ćwiczenia
10
- inne z udziałem nauczyciela
10
- inne z udziałem nauczyciela
10
- praca własna studenta
15
- praca własna studenta
30
Łączna liczba godzin:
60
Łączna liczba godzin: 110
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem nauczania jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami użytkowania maszyn, narzędzi i agregatów
rolniczych oraz możliwością ich eksploatacji w różnych warunkach obszarowych i organizacyjnych gospodarstw rolnych
oraz w różnych systemach produkcji rolniczej z uwzględnieniem nowoczesnych technologii informacyjnych oraz
zastosowania informatyki w nowych maszynach i urządzeniach rolniczych.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykład z zastosowaniem technik audiowizualnych (informacyjne i problemowe).
2. Ćwiczenia audytoryjno-praktyczne z zastosowaniem technik audiowizualnych – rozwiązywanie zadań praktycznych,
dyskusja podczas ćwiczeń i konsultacji.
3. Samokształcenie.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania maszyn w produkcji rolniczej dostosowaną do
studiowanego kierunku studiów
E2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące technologii prac maszynowych
E3. Jest w stanie wymienić i przyporządkować różne narzędzia i maszyny do poszczególnych
procesów technologicznych.
E4. Wykazuje znajomość zasad doboru agregatów maszynowych do zabiegów realizowanych w
procesach produkcji rolniczej.
E5. Zna zasady doboru agregatów maszynowych do zabiegów z uwzględnieniem skali produkcji.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W08
IS1A_W09

E6. Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskania potrzebnych informacji
z zakresu charakterystyki energetycznych źródeł napędowych, maszyn i narzędzi rolniczych.
E7. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna zadania obliczeniowe dotyczące doboru środków
technicznych.
E8. Posiada umiejętność dobrania energetycznych źródeł napędowych, maszyn i narzędzi do
potrzeb i skali przedsiębiorstwa.

IS1A_U06

E9. Rozumie potrzebę bieżącego uaktualniania swoich wiadomości.
E10. Potrafi działać i pracować w zespole.
E11. Ma świadomość ponoszonego ryzyka przy doborze energetycznych źródeł napędowych,
maszyn i narzędzi do danej technologii i potrafi ocenić skutki wykonanych działań.
E12. Potrafi korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów stosowanych w
zagadnieniach inżynierskich.

IS1A_K02
IS1A_K08

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Rozwiązywanie przykładów – aktywność studenta.
2. 3 kolokwia.
3. Egzamin.
TREŚCI KSZTAŁCENIA

E1 – E12

Tematyka Wykładów:
1. Systematyka procesów produkcji rolnej.
2. Zasady zestawiania agregatów rolniczych. Bilans mocy agregatu ciągnikowego.
3. Metody badań eksploatacyjnych maszyn rolniczych. Chronometraż, struktura czasów i wskaźników eksploatacyjnych.
4. Transport rolniczy jako zabieg główny i technologiczny.
5. Dobór i zasady eksploatacji maszyn i narzędzi do uprawy roli.
6. Zasady eksploatacji maszyn do nawożenia mineralnego i organicznego.
7. Zasady eksploatacji maszyn do siewu nasion i sadzenia. Przygotowanie siewnika zbożowego do pracy.
8. Zasady eksploatacji maszyn do pielęgnacji roślin.
9. Zbiór zielonek na siano, kiszonki i susz. Wymagania agrotechniczne, metody, agregaty, sposoby poruszania się agregatów,
zasady regulacji podstawowych zespołów i określanie ich wydajności.
10. Zbiór roślin zbożowych i rzepaku. Wymagania agrotechniczne, metody, zasady regulacji podstawowych zespołów roboczych i
zasady określania wydajności kombajnu.
11. Zbiór słomy pokombajnowej.
12. Przyczepy zbierające, jako uniwersalna maszyna robocza i transportowa do zbioru objętościowych produktów rolniczych.
13. Zbiór kukurydzy w technologii ziarnowej i na CCM. Metody zbioru stosowane maszyny oraz sposoby konserwacji ziarna.
14. Zbiór, obróbka i składowanie ziemniaków. Wymagania agrotechniczne, metody zbioru, zasady współpracy środków
transportowych z maszynami głównymi.
15. Zbiór buraków cukrowych. Wymagania agrotechniczne, metody zbioru, składowanie i przechowywanie buraków.
Tematyka ćwiczeń:
1. Systematyka procesów produkcji rolnej.
2. Zasady zestawiania agregatów rolniczych.
3. Bilans mocy agregatu ciągnikowego.
4. Transport rolniczy jako zabieg główny i technologiczny.
5. Wskaźniki i współczynniki eksploatacyjne. Koszty eksploatacji maszyn.
6. Dobór i zasady eksploatacji maszyn i narzędzi do uprawy roli.
7. Zasady eksploatacji maszyn do nawożenia mineralnego i organicznego.
8. Zasady eksploatacji maszyn do siewu nasion i sadzenia.
9. Zasady eksploatacji maszyn do mechanicznej pielęgnacji i chemicznej ochrony roślin.
10. Zasady eksploatacji maszyn do zbioru zielonek na ziarno i nasiona.
11. Zasady eksploatacji maszyn do zbioru słomy zbóż i resztek pożniwnych.
12. Zasady eksploatacji maszyn do zbioru ziemniaków.
13. Zasady eksploatacji maszyn do zbioru buraków cukrowych.
Procentowy udział w końcowej
ocenie
100%
100%

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
- 3 kolokwia
- egzamin

WYKAZ LITERATURY
Przybył J., Sęk T. (2015): Projektowanie inżynierskie rolniczych procesów technologicznych.. Wyd. AR Poznań
Sęk T.,Przybył J., Dach J. (2002): Zbiór i konserwacja zielonek. Wyd. AR Poznań
Sęk .,Przybył J. (2004): Zbiór, obróbka i przechowalnictwo roślin okopowych. Wyd. AR Poznań
Sęk T., Przybył J. 2006: Uprawa gleby, siew, sadzenie i pielęgnacja roślin. Wyd. AR Poznań
Sęk T., Przybył J., Dach J. (2002): Zbiór i konserwacja zielonek. Wyd. AR Poznań
Przybył J., Sęk T. (2010): Zbiór zbóż i roślin podobnych technologicznie. Wyd. UP Poznań

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Elektrotechnika i elektronika

Numer
katalogowy

5

Nazwa w j. angielskim

Electrical and electronics engineering
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Aleksander Jędruś
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

2S/3N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
15
10
- ćwiczenia tablicowe/laboratoryjne
30
20
- konsultacje, egzamin
- konsultacje, egzamin
15
10
- praca własna studenta
- praca własna studenta
75
60
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
135
100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Przekazanie wiedzy w zakresie praw elektrotechniki i elektroniki, budowy oraz działania urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Wyrobienie umiejętności doboru, obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych dla grzejnictwa, napędów
i oświetlenia oraz oceny kosztów ich eksploatacji. Orientacja na poprawę efektywności energetycznej procesów.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupie, dyskusja na zajęciach.
- wykłady

- ćwiczenia tablicowe/laboratoryjne

Odniesienie
do efektów
inżynierskich
IS1A_W06

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia, prawa oraz wzory stosowane
w elektrotechnice.
E2. Zna rodzaje oraz budowę źródeł i odbiorników energii elektrycznej.
E3. Zna podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych.
E4. Zna konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej.
E5. Zna podstawowe elementy i układy elektroniki.
E6. Rozwiązuje problemy związane z obliczeniami parametrów obwodów elektrycznych i
elektronicznych.
E7. Rozwiązuje problemy związane z projektowaniem energooszczędnych instalacji elektrycznych.
E8. Analizuje możliwości zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii w elektrotechnice.

IS1A_U15
IS1A_U16

E9. Rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy w zakresie elektrotechniki
i elektroniki.
E10. Posiada świadomość skutków błędnych obliczeń inżynierskich oraz niewłaściwej eksploatacji
urządzeń elektrycznych.

IS1A_K02
IS1A_K05

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Test zaliczający wykład
2. Prace pisemne zawierające zadania analityczne i problemowe.
3. Ocena aktywności podczas zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych.

Numery efektów

E1, E2, E3, E4, E5
E6, E7, E8
E9, E10

TREŚCI KSZTAŁCENIA
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Obwody prądu stałego oraz przemiennego jedno- i trójfazowego.
Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych.
Maszyny i napędy elektryczne. Transformatory.
Grzejnictwo elektryczne, rodzaje i zastosowanie.
Oświetlenie elektryczne i źródła światła.
Instalacje elektryczne. Ochrona przeciwporażeniowa.
Gospodarka elektroenergetyczna.
Teoria sygnałów analogowych. Sygnały cyfrowe – kody.
Analogowe i cyfrowe elementy i układy elektroniczne.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie ćwiczeń – trzy kolokwia, aktywność na zajęciach
Zaliczenie wykładu – egzamin testowy.
WYKAZ LITERATURY

Procentowy udział w końcowej ocenie

1. Miedziński B. 2000. Elektrotechnika. Podstawy i instalacje elektryczne. PWN, Warszawa.
2. Praca zbiorowa 2007. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków. WNT, Warszawa.
3. Bolkowski S. 2009. Elektrotechnika. WSiP.
4. Tietze U., Schenk Ch. 2012. Układy półprzewodnikowe. WNT, Warszawa.

80%, 20%
100 %

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Fizyka A

Numer
katalogowy

5

Nazwa w j. angielskim

Physics A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Fizyki i Biofizyki
Kierownik przedmiotu/modułu

dr hab. Ryszard Rezler
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15

10
30L - ćwiczenia laboratoryjne
20L
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
5
5
- praca własna studenta
- praca własna studenta
80
90
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
130
125
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Przyswojenie wiedzy z wybranych dziedzin fizyki. Poznanie zjawisk fizycznych w trakcie prowadzonych doświadczeń
laboratoryjnych.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną, demonstracja zjawisk fizycznych, wykonanie doświadczeń, opracowanie uzyskanych
wyników doświadczalnych.
- ćwiczenia laboratoryjne

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W01

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1.
E2.
E3.
E4.

Posiada podstawową wiedzę z fizyki dostosowaną do kierunku studiów.
Ma wiedzę dotyczącą podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie.
Ma wiedze dotyczącą działania oraz zastosowania przyrządów fizycznych w metodach pomiarowych.
Zna zasadę empiryzmu i rozumie konieczność przeprowadzenia staystycznej analizy błędów pomiarowych.

E5. Potrafi przeprowadzić analizę błędów otrzymanych wyników doświadczalnych - potrafi przedstawić otrzymane wyniki
w formie graficznej oraz przeprowadzić ich interpretację i wyciągnąć wnioski - posiada umiejętność wykorzystywania
róznych źródeł wiedzy do nauki.
E6. Potrafi wykonać proste zadanie badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.
E7. Posiada umiejętności rozpoznawania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zawiskami.
E8. Posiada umięjętność przygotowania typowych opracowań.

IS1A_U01
IS1A_U02
IS1A_U15

E9.
E10.
E11.
E12.

IS1A_K01
IS1A_K02

Rozumie konieczność uczenia się i uzupełniania swojej wiedzy przez całe życie.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Potrafi wyznaczyć priorytety służące realizacji określonego zadania.
Potrafi ocenić społeczne i środowiskowe problemy wynikające z istnienia i zachodzenia określonych zjawisk fizycznych
w przyrodzie.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Egzamin pisemny, kolokwium, sprawdzian, test

Numery efektów

E1 – E12

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykładów:

Podstawowe rodzaje oddziaływań w przyrodzie. Związki miedzy mikroskopową budową ciał a ich
właściwościami makroskopowymi: mechanicznymi, elektrycznymi, magnetycznymi, optycznymi. Procesy
termodynamiczne w przyrodzie, właściwości cieplne ciał. Poznanie pojęcia energii, rodzaje i jej przemiany,
sposoby transportu. Poznanie narzędzi i metod badawczych współczesnej fizyki.
Podstawowe prawa mechaniki i termodynamiki i ich zastosowanie w zrozumieniu zjawisk fizycznych. Elementy
fizyki cząsteczkowej, równania stanu oraz transportu masy, pędu i energii w gazach, molekularne teorie
lepkości i dyfuzji w roztworach. Mechanizmy przekazywania energii w przyrodzie. Podstawy optyki. Zjawiska
promieniotwórczości naturalnej i sztucznej oraz ich wykorzystanie w technice. Elementy fizyki jądrowej.
Ćwiczeń:

Poznanie przyrządów stosowanych w pomiarach podstawowych wielkości fizycznych. Obserwacja zjawisk
fizycznych w przeprowadzanych eksperymentach i pomiar wielkości fizycznych charakteryzujących badane
zjawiska. Identyfikacja czynników wpływających na przebieg procesów fizycznych. Obserwacja i opis kinetyki
procesów fizycznych. Obliczanie i analiza błędów pomiarowych, weryfikacja wiarygodności uzyskanych
wyników; ich analiza i wnioski.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu

Egzamin pisemny – pytania problemowe oraz test
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie punktów za sprawdziany i realizację
doświadczeń.
WYKAZ LITERATURY
Przestalski S.: Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego
Bobrowski C.: Fizyka – krótki kurs. Wyd. Naukowo-Techniczne
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fizyka. t. 1-5. PWN

Procentowy udział w końcowej ocenie

Egzamin 80%
Ćwiczenia 20%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Grafika komputerowa i multimedia

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Computer graphics and multimedia
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Radosław J. Kozłowski
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

1S/3N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- ćwiczenia
30
- inne z udziałem nauczyciela
5
- praca własna
60
Łączna liczba godzin:
125
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
10
10
35
65

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianej grafiki komputerowej oraz technologii
multimedialnych. W ramach wykładów oraz ćwiczeń słuchacz zostaje zapoznany z podstawami generowania obrazu komputerowego w tym z: grafiką
rastrową, grafiką wektorową dwu- i trójwymiarową oraz animacją komputerową. Studenci zapoznają się z zasadami i metodami tworzenia drukowanych
materiałów promocyjnych oraz materiałów cyfrowych, zarówno w formie statycznych elementów graficznych jak i dynamicznych animacji oraz filmów
wideo. Opanują standardy zapisu zarówno dźwięku jak i obrazu wideo oraz nowoczesne technologie i oprogramowanie z zakresu nieliniowej obróbki.
Dodatkowo przedstawione zostaną nowoczesne metody budowy bogatych graficznie stron internetowych z wykorzystaniem elementów języka HTML5.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz zbiór praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne lub grupowe opracowanie
elementów grafiki i animacji komputerowej dedykowanej dla dowolnego medium cyfrowego jak np. osadzenia w prezentacji multimedialnej,
multimedialnej stronie internetowej czy multimedialnej aplikacji itp. Dodatkowo nabywa umiejętności zbudowania bogatych graficznie stron
internetowych. Opracowane grafiki, animacje, prezentacje, interfejsy oraz strony znajdują zastosowanie w aplikacjach dedykowanych rozwiązywaniu
problemów inżynierskich.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielna implementacja projektów graficznych, multimedialnych oraz stron internetowych
2. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej popartej praktycznymi przykładami
3. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych narzędzi wspomagających obróbkę grafiki

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna formy definiowania mediów analogowych i cyfrowych oraz zna sposoby wzbogacenia ich przekazu z
wykorzystaniem metod grafiki i animacji komputerowej.
E2. Ma wiedzę na temat metod, technologii i narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu grafiki i animacji komputerowej.
E3. Zna wady i zalety różnych typów grafiki oraz wie jak dobrać odpowiedni typ do konkretnego zadania projektowego.
E4. Zna metody tworzenia grafiki i animacji przestrzennej.
E5. Wie na czym polega nieliniowa obróbka materiału audio i wideo.
E6. Ma wiedzę z zakresu metod budowy graficznych stron internetowych w języku HTML5.
E7. Ma wiedzę na temat narzędzi do wytwarzania grafiki i animacji komputerowej.
E8. Posiada umiejętności wytworzenia grafiki użytkowej w postaci projektu rastrowego lub wektorowego oraz oceny
przydatności dostępnych rozwiązań.
E9. Umie opracować wizualizację w postaci modelu przestrzennego dla dowolnego obiektu.
E10. Potrafi wytworzyć animację komputerową dla obiektów prostych i złożonych korzystając z metod tradycyjnych oraz
systemu kości.
E11. Umie opracować i wytworzyć kod strony internetowej w HTML5.
E12. Umie zbudować interfejs graficzny dla strony internetowej.
E13. Potrafi dokonać obróbki nieliniowej materiału audio i wideo za pomocą.
E14. Ma umiejętność obsługi oprogramowania do tworzenia grafiki i animacji komputerowej.
E15. Ma świadomość aktualnych możliwości komputerów w zakresie grafiki, animacji, nieliniowej obróbki wideo i audio
oraz budowy stron internetowych.
E16. Wykazuje kreatywność w zakresie opracowania graficznych wizualizacji.
E17. Ma umiejętności współpracy w zespole w celu opracowania multimedialnych prezentacji.
E18. Ma świadomość o dynamicznie rozwijających się technikach budowania multimed. form przekazu.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W13
IS1A_W14

IS1A_U09

IS1A_K05
IS1A_K06

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola projektów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwium przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.

Numery efektów
E1-E18

TREŚCI KSZTAŁCENIA
•

Prezentacje multimedialne – rozwój technik informacyjnych, gospodarka cyfrowa, reprezentacja cyfrowa, tworzenie prezentacji w pakietach
biurowych, dynamiczne prezentacje, możliwości oprogramowania wspomagającego tworzenie prezentacji.
•
Grafika komputerowa – definicja, podział, zastosowania.
•
Grafika rastrowa – definicja, pojęcia: piksel, raster, rozdzielczość i barwa, kompresja obrazu, metody kompresji, formaty graficzne, programy do
obróbki.
•
Grafika wektorowa – definicja, elementy składowe, porównanie grafiki wektorowej z rastrową, formaty graficzne, programy.
•
Grafika pseudo 3D i wprowadzenie do grafiki 3D – zastosowanie cieni, świateł, refleksów itp.
•
Grafika 3D – obiekty, rzuty, budowa sceny, światła, materiały, rendering.
•
Animacja komputerowa – wizualizacja, konstrukcja scen, efekty specjalne.
•
Animacja obiektów 3D – połączenie zagadnień dotyczących grafiki 3D z jej animacją.
•
Tworzenie stron internetowych – język HTML5, CSS i ich możliwości.
•
Tworzenie dynamicznych stron internetowych – elementy języka JavaScript, DHTML, PHP, AJAX.
•
Liniowy i nieliniowy montaż materiału wideo i audio.
Procentowy udział
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
w końcowej ocenie
Kolokwia zaliczeniowe - w ramach pierwszego kolokwium kontroli podlegają umiejętności tworzenia grafiki
komputerowej 2D oraz modelowania przestrzennego; drugie kolokwium obejmuje umiejętności z zakresu
budowy stron internetowych z użyciem języków HTML5, CSS.
Projekt zaliczeniowy - w ramach projektu należy opracować dynamiczny model przestrzenny wybranego obiektu
oraz stronę internetową prezentującą informacje na jego temat.
Zaliczenie wykładów - zaliczanie wykładów polega na indywidualnej ustnej obronie opracowanego w ramach
przedmiotu projektu.

WYKAZ LITERATURY
1. Bociek B. 2007. Blender. Podstawy modelowania. Helion. Gliwice.
2. Birn J. 2007. Cyfrowe oświetlenie i rendering. Helion. Gliwice.
3. Danowski B. 2006. Komputerowy montaż wideo. Ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice.
4. Glitschka V. 2012. Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe. Helion. Gliwice.
5. Gumster von J., Shimowski R. 2011. GIMP Biblia. Helion Gliwice.
6. Holzner S. 2008. Ajax. Biblio. Helion. Gliwice
7. Kuklo K., Kolmaga J. 2007. Blender. Kompendium. Helion. Gliwice.
8. MacDonald Matther 2013. HTML5 Nieoficjalny podręcznik. Helion. Gliwice.
9. Pasek J. 2010. Modelowanie wnętrz w 3D z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi. Helion. Gliwice.
10. Ross J. 2010. PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW. Helion. Gliwice.
11. Schafer S. M. 2010. HTML, XHTML i CSS. Biblia. Helion. Gliwice.
12. Sokół M. 2006. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice.
13. Tomaszewska A. 2008. Inkscape. Ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice.
14. Tomaszewska-Adamarek A., Zimek R. 2007. ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć. Helion. Gliwice.
i nowsze wydania…

60% oceny z ćwiczeń
40% oceny z ćwiczeń
100% oceny z egzaminu

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Grafika Inżynierska

Numer
katalogowy

5

Nazwa w j. angielskim

Engineering Graphics
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii)
Kierownik przedmiotu/modułu

dr hab. inż. Zbigniew Dworecki, prof. nadzw.
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

1

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia - pracownia komputerowa
- praca z nauczycielem - konsultacje
- praca własna studenta

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
30
- ćwiczenia - pracownia komputerowa
30
- praca z nauczycielem - konsultacje
15
- praca własna studenta
50
Łączna liczba godzin:
125
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

20
20
15
70
125

1. Poznanie zasad rzutowania.
2. Poznanie międzynarodowych norm dotyczących przedstawiania urządzeń technicznych w grafice inżynierskiej.
3. Nauczenie czytania i rozumienia rysunków technicznych oraz ich tworzenia w komputerowych programach graficznych.
METODY DYDAKTYCZNE

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna i rozumie zasady przedstawiania tworów przestrzennych (3D) na płaszczyźnie (2D) w
rzutach prostokątnych i aksonometrycznych.
E2. Zna ogólne unormowania dotyczące elementów rysunków technicznych.
E3. Zna sposoby przedstawiania wymiarów, kształtów, wzajemnego położenia elementów oraz
wymagań technologicznych na rysunkach wykonawczych.
E4. Zna zasady tworzenia rysunków złożeniowych i przedstawiania poszczególnych części na tych
rysunkach.
E5. Potrafi przedstawić proste twory geometryczne w rzutach prostokątnych.
E6. Potrafi sporządzić w systemach CAD rysunek wykonawczy prostej części maszynowej.
E7. Potrafi wykonać w systemach CAD rysunek złożeniowy zespołu maszynowego składającego się
z kilkunastu części.
E8. Rozumie konieczność aktualizacji posiadanej wiedzy w zakresie unormowań dotyczących
grafiki inżynierskiej.
E9. Ma świadomość skutków ewentualnego, błędnego wykonania rysunku technicznego.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Pisemne sprawdziany etapowe.
2. Zbiór rysunków wykonanych przez studenta.
3. Egzamin pisemny - wykonanie rysunku (praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy).

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W13
IS1A_W14

IS1A_U05

IS1A_K08

Numery efektów

E1, E2, E3, E4, E5,
E5, E6, E7,
E6, E7.

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Komputerowe systemy grafiki inżynierskiej. Normalizacja w przedstawianiu obiektów przestrzennych na płaszczyźnie.
Rodzaje rysunków technicznych. Zasady rzutowania równoległego i prostokątnego, rzuty na dwie rzutnie. Rozwinięty
układ rzutni.
Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Rodzaje widoków i przekrojów. Liczby i linie wymiarowe, zasady i
sposoby wymiarowania. Wymiarowanie elementów przedmiotu. Tolerowanie wymiarów, kształtu i położenia. Oznaczanie
chropowatości powierzchni. Rysunki wykonawcze. Zasady obowiązujące przy wykonywaniu rysunków złożeniowych. Rzuty
aksonometryczne.
Przedstawianie połączeń spawanych, nitowanych, lutowanych i klejonych. Przedstawianie połączeń gwintowych,
wielowypustowych i wielokarbowych. Przedstawianie łożysk, uszczelnień, osi, wałów, sprężyn, sprzęgieł, kół zębatych.
Zasady przedstawiania przekładni zębatych, ślimakowych, łańcuchowych, pasowych.
Procentowy udział w końcowej

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Egzamin pisemny - wykonanie rysunku (praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy).

ocenie: 100%

WYKAZ LITERATURY
1. Wiktor Jankowski.: "Geometria Wykreślna". PWN Warszawa 1971 - 2000.
2. Tadeusz Dobrzański.: "Rysunek Techniczny Maszynowy" WNT Warszawa 2004
3. Podręczniki do systemów CAD (AutoCad)
Regulamin przedmiotu "Grafika inżynierska"
1. "Grafika inżynierska" jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku
Informatyka Stosowana. Przedmiot trwa 1 semestr w wymiarze 30 godz. wykładów i 30 godz. pracowni
komputerowej dla studiów stacjonarnych oraz 20 godzin wykładów i 20 godzin pracowni komputerowej dla
studiów niestacjonarnych. Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa i kontrolowana. Pod koniec
semestru wymagane jest uzyskanie zaliczenia oraz zdanie egzaminu.
2. Na wykładach studenci powinni posiadać własne przybory kreślarskie (linijka, ekierki, ołówki z grafitem twardym
i miękkim, cyrkiel, gumka) oraz gładkie kartki papieru formatu A4. Wykonane na wykładach rysunki należy
przechowywać w teczce-skoroszycie i przynosić na każdy zajęcia.
3. Ćwiczenia z przedmiotu "Grafika inżynierska" są zajęciami audytoryjno - laboratoryjnymi w trakcie których studenci
wykonują rysunki w postaci elektronicznej. Rysunki wykonane na ćwiczeniach studenci zachowują na własnych
nośnikach elektronicznych i przynoszą na każde ćwiczenia.
4. Na początku ćwiczeń w pracowni komputerowej przeprowadzany jest krótki sprawdzian (wejściówka), którego
zaliczenie jest konieczne do dalszego uczestnictwa w ćwiczeniach. Zagadnienia, których znajomość jest konieczna
do zaliczenia sprawdzianu, są omówione na wykładzie. W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu, student ma prawo
wykonać niezaliczone ćwiczenie w terminie uzgodnionym z prowadzącym ćwiczenia. Niezaliczone ćwiczenie może
być powtórzone tylko 1 raz. Student ma prawo do powtórzenia 2 ćwiczeń.
5. Wyposażenia sal, w których odbywają się wykłady i ćwiczenia oraz przyrządów kreślarskich należy używać
wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i ogólnie znanymi zasadami BHP. Uruchamiane mogą być tylko programy
komputerowe wskazane przez prowadzącego ćwiczenia.
6. Wiadomości zdobyte na zajęciach będą sprawdzane na trzech wcześniej zapowiedzianych i omówionych
kolokwiach. Niezaliczone kolokwium może być jednokrotnie poprawiane.
7. Do uzyskania zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny na trzech kolokwiach i uzyskanie
pozytywnej oceny za wykonywane rysunki oraz zaliczenie zajęć w pracowni komputerowej. Ocena zaliczenia
przedmiotu będzie średnią z ostatecznych ocen kolokwiów, oceny za rysunki i oceny zajęć w pracowni
komputerowej, zaokrągloną do najbliższej oceny w obowiązującej skali ocen.
8. Zasady przeprowadzania egzaminu są przedstawione w Regulaminie Studiów.

Poznań, 11-11-2016
dr hab. inż. Z. Dworecki, prof. nadzw.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Informatyka w technice cieplnej A

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Informatics in thermal engineering A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Wojciech Mueller
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowna

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
20
- ćwiczenia
30
- konsultacje
10
- praca własna studenta
40
Łączna liczba godzin:
100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

12
20
10
58
100

Celem zajęć jest opanowanie wiedzy z zakresu termodynamiki obejmującej szeroką gamę przemian i obiegów termodynamicznych oraz procesów
wymiany ciepła i masy zachodzących przy suszeniu produktów rolniczych. W ramach tego przedmiotu słuchacze poznają podstawowe pojęcia
termodynamiki, takie jak parametry termodynamiczne entropia, entalpia, energia wewnętrzna itp. oraz ich wykorzystanie w opisie oddziaływania o
charakterze pracy i ciepła zachodzącego podczas poznawanych przemian i obiegów termodynamicznych. Przedstawiane są im zasady termodynamiki.
Zyskują wiedzę z zakresu przemian pary wodnej. Prezentowane są podstawowe wielkości i równania opisujące powietrze wilgotne i jego przemiany.
Proces kształcenia obejmuje zagadnienia związane z zjawiskami transportu wody w produktach rolniczych, przebiegającymi między innymi w procesie
suszenia. Poznanie tych zagadnień wymaga wyjaśnienia takich pojęć jak; sorpcja, desorpcja, równowaga suszarnicza, zawartość wody i zredukowana
zawartość wody. Stanowią one podstawę budowy równań bilansowych strumienia masy i ciepła. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów
związanych z techniką cieplną połączone z utrwalaniem już nabytej wiedzy jest realizowane ma ćwiczeniach poprzez rozwiązywanie przykładowych zadań
z wybranych obszarów tematycznych oraz realizację prostych projektów.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Ćwiczenia – prezentacja rozwiązania przykładowego zdania, samodzielne rozwiązywanie zdań

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma wiedzę z zakresu parametrów termodynamicznych opisujących stan układu i ich wzajemnych powiązań oraz
możliwych oddziaływań energetycznych.
E2. Zna i rozumie zasady termodynamiczne oraz przemiany i obiegi termodynamiczne realizowane w urządzeniach
cieplnych.
E3. Ma wiedzę z zakresu wielkości i sposobu opisu przemian realizowanych z udziałem pary mokrej i suchej w systemach
energetycznych.
E4. Zna sposoby opisu właściwości powietrza wilgotnego oraz wie jakim przemianom ono podlega w procesie suszenia
produktów rolniczych
E5. Ma wiedzę dotyczącą procesu suszenia z perspektywy czynnika suszonego oraz przeprowadzania bilansów cieplnych i
masowych w suszarkach.
E6. Umie graficzne przedstawić przemiany oraz wyznaczyć parametry termodynamiczne czynnika i określić wielkość
oddziaływania energetycznego podczas ich realizacji.
E7. Potrafi zaprezentować oraz przeanalizować obiegi pod kątem oddziaływań energetycznych i określić sprawność
cieplną tych obiegów przyjmując ich oba kierunki realizacji.
E8. Umie wykonać obliczenia cieplne dla przemian i obiegów gdy czynnikiem termodynamicznym jest para mokra.
E9. Posiada umiejętności bilansowania energetycznego i masowego procesu suszenia - suszarki
E10. Umie wyznaczać i obliczać parametry termodynamiczne charakteryzujące powietrze wilgotne będące czynnikiem
suszącym
E11. Ma świadomość możliwości wykorzystania i doskonalenia modeli matematycznych funkcjonujących w obszarze
techniki cieplnej .
E12. Wykazuje kreatywność w zakresie rozwiązywania złożonych zadań dotyczących zagadnień termodynamicznych.
E13. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie wykonywania prostych projektów dotyczących procesów cieplnych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W07

IS1A_U01

IS1A_K05

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kolokwia – sprawdzające efekty kształcenia
2. Kontrola poprawności rozwiązywania zdań w trakcie ćwiczeń
3. Egzamin końcowy

Numery efektów

E1 – E13

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady:
I wykład – pojęcia podstawowe termodynamiki układ termodynamiczny – parametry termodynamiczne, oddziaływania energetyczne, zerowa zasada
termodynamiki
II i III wykład – I zasada termodynamiki oddziaływanie energetyczne o charakterze ciepła, entropia, entalpia, związki pomiędzy entropią a pozostałymi
parametrami termodynamicznymi, I zasada termodynamiki i jej postacie matematyczne
IV wykład – Przemiany politropwe definicja przemiany plitropwej, równania przemiany politropowej, przemiany charakterystyczne
V i VI wykład – II zasada termodynamiki obiegi i ich sprawność, obieg Carnota, entropia jako parametr termodynamiczny, II zasada termodynamiki dla
obiegów odwracalnych
VII wykład – obiegi silników cieplnych definicje obiegów, sprawności cieplne
VIII wykład – para wodna jako czynnik termodynamiczny proces wrzenia, stopień suchości, ciepło parowania, charakterystyczne przemiany pary mokrej
IX wykład – przepływ ciepła mechanizmy przepływu ciepła, prawo Fouriera przejmowanie i przenikanie ciepła
X wykład - właściwości powietrza wilgotnego - podstawowe pojęcia Wilgotności bezwzględne masowa i objętościowa. Stan nasycenia. Wilgotność
względna i stopień nasycenia powietrza wilgotnego. Temperatura punktu rosy. Entalpia powietrza wilgotnego. Ciepło parowania wody. Ciepło właściwe
powietrza wilgotnego.
XI wykład - właściwości powietrza wilgotnego - wykresy psychrometryczne Wykres o współrzędnych i1+X - X dla powietrza wilgotnego. Konstrukcja
wykresu, rozwiązywanie przykładowych zadań.
XII wykład - właściwości powietrza wilgotnego - przedstawienie podstawowych przemian z udziałem powietrza wilgotnego na wykresie i1+X – X
Osuszanie powietrza wilgotnego, podgrzewanie i odparowywanie wody z powietrza wilgotnego. Schemat przepływu powietrza w systemie suszenia
produktów rolniczych oraz przebieg zmian temperatury, wilgotności bezwzględnej masowej i wilgotności względnej powietrza wilgotnego w tym
systemie.
XIII wykład - właściwości wilgotnych produktów rolniczych – wprowadzenie Złożoność zjawisk transportu wody w ciałach stałych, charakterystyka
ośrodków kapilarnoporowatych oraz rodzaje wiązań wody. Pojęcia sorpcji i desorpcji. Stan równowagi suszarniczej. Równowagowa zawartość wody.
Izotermy równowagi suszarniczej. Histereza suszarnicza.
XIV wykład - właściwości wilgotnych produktów rolniczych - krzywe suszenia Definicje wilgotności, zawartości wody i zredukowanej zawartości wody.
Rozwiązywanie przykładowych zadań. Przedstawianie przebiegu suszenia produktów rolniczych za pomocą krzywych suszenia. Przedziały stałej i
malejącej prędkości suszenia.
XV wykład - suszenie i przechowywanie produktów rolniczych - bilanse strumieni masy wody i ciepła w suszarce Bilans strumieni masy wody w
suszarce. Jednostkowe zużycie powietrza. Bilans strumieni ciepła w suszarce. Jednostkowe zużycie ciepła. Charakterystyka optymalnych warunków
suszenia i przechowywania, matematyczne modelowanie procesów suszenia.
Ćwiczenia:
Parametry termodynamiczne a oddziaływania energetyczne -parametry ekstensywne i intensywne, praca bezwzględna – sposób jej wyznaczania,
energia wewnętrzna, bilans cieplny ciał stałych
I zasada termodynamiki, nowe parametry termodynamiczne -zasada zachowania energii, I zasada termodynamiki, entropia nowy parametr
termodynamiczny, związek entropii z mierzalnymi parametrami termodynamicznymi,
Bilans ciepła, ciepło właściwe
Przemiany politropowe - przemiana izobaryczna, przemiana izochoryczna, przemiana izotermiczna, przemiana adiabatyczna
Przemiany i obiegi - przemiany odwracalne i nieodwracalne, obiegi lewobieżne i prawo bieżne, sprawność cieplna obiegów
Obieg Carnota i II zasada termodynamiki - obieg Carnota i jego sprawność, II zasada termodynamiki
Obiegi porównawcze silników cieplnych - obieg Otta, obieg Diesla, obieg Sabathe
Para wodna jako czynnik termodynamiczny - przekształcenie wody w parę, stopień suchości, ciepło parowania, tablice parametrów termodynamicznych,
wyznaczanie parametrów termodynamicznych pary mokrej
Typowe przemiany termodynamiczne pary mokrej - przemiana izobaryczna i izotermiczna, przemiana izochoryczna, adiabatyczna
Ustalone przewodzenie ciepła -prawo Fouriera, przewodzenie w ścianach płaskich i cylindrycznych
Przenikanie ustalone ciepła - przegrody płaskie jedno i wielowarstwowe, przegrody cylindryczne jedno i wielowarstwowe
Parametry termodynamiczne powietrza wilgotnego
Przemiany powietrza wilgotnego występujące w technice
Bilans masowy i energetyczny procesu suszenia
Procentowy udział w końcowej ocenie
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Kolokwium zaliczeniowe.
Kolokwia polegającej na samodzielnym rozwiązywaniu zdań
2. Samodzielne rozwiązywanie zdań na ćwiczeniach podlegające ocenie.
3. Zaliczenie wykładów na podstawie testu - w oparciu o oryginalny system informatyczny.

40%
10%
50%

WYKAZ LITERATURY
Malinowska W., Malinowski L. Technika cieplna w Rolnictwie Zadania i przykłady AR Szczecin
Guzenda R. Olek W. Zbiór zadań z techniki cieplnej AR Poznań 2001
Pabis J. Podstawy techniki cieplnej w rolnictwie PWR i L 1983
Pabis S. Teoria konwekcyjnego suszenia płodów rolnych PWRi L 1982
Strumiłło Cz. Podstawy teorii i techniki suszenia PWN 1983
Teodorczyk A. Termodynamika techniczna WSz i P 1987
Szymański W. Wolańczyk F. Termodynamika powietrza wilgotnego Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2004
Kaleta A. Górnicki K. Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej SGGW 2009

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Informatyka w technice cieplnej B

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Informatics in thermal engineering B
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Wojciech Mueller
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowna

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- ćwiczenia
20
- konsultacje
10
- praca własna studenta
25
Łączna liczba godzin:
70
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
10
10
40
70

Celem zajęć jest opanowanie wiedzy z zakresu termodynamiki obejmującej szeroką gamę przemian i obiegów termodynamicznych oraz procesów
wymiany ciepła i masy zachodzących przy suszeniu produktów rolniczych. W ramach tego przedmiotu słuchacze poznają podstawowe pojęcia
termodynamiki, takie jak parametry termodynamiczne entropia, entalpia, energia wewnętrzna itp. oraz ich wykorzystanie w opisie oddziaływania o
charakterze pracy i ciepła zachodzącego podczas poznawanych przemian i obiegów termodynamicznych. Przedstawiane są im zasady termodynamiki.
Zyskują wiedzę z zakresu przemian pary wodnej. Prezentowane są podstawowe wielkości i równania opisujące powietrze wilgotne i jego przemiany.
Proces kształcenia obejmuje zagadnienia związane z zjawiskami transportu wody w produktach rolniczych, przebiegającymi między innymi w procesie
suszenia. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z techniką cieplną połączone z utrwalaniem już nabytej wiedzy jest realizowane
ma ćwiczeniach poprzez rozwiązywanie przykładowych zadań z wybranych obszarów tematycznych oraz realizację prostych projektów.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Ćwiczenia – prezentacja rozwiązania przykładowego zdania, samodzielne rozwiązywanie zdań

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma wiedzę z zakresu parametrów termodynamicznych opisujących stan układu i ich wzajemnych powiązań oraz
możliwych oddziaływań energetycznych.
E2. Zna i rozumie zasady termodynamiczne oraz przemiany i obiegi termodynamiczne realizowane w urządzeniach
cieplnych.
E3. Ma wiedzę z zakresu wielkości i sposobu opisu przemian realizowanych z udziałem pary mokrej i suchej w systemach
energetycznych.
E4. Zna sposoby opisu właściwości powietrza wilgotnego oraz wie jakim przemianom ono podlega w procesie suszenia
produktów rolniczych
E5. Ma wiedzę dotyczącą procesu suszenia z perspektywy czynnika suszonego oraz przeprowadzania bilansów cieplnych i
w suszarkach.
E6. masowych
Umie graficzne
przedstawić przemiany oraz wyznaczyć parametry termodynamiczne czynnika i określić wielkość

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W07

IS1A_U01

oddziaływania energetycznego podczas ich realizacji.
E7. Potrafi zaprezentować oraz przeanalizować obiegi pod kątem oddziaływań energetycznych i określić sprawność
cieplną tych obiegów przyjmując ich oba kierunki realizacji.
E8. Umie wykonać obliczenia cieplne dla przemian i obiegów gdy czynnikiem termodynamicznym jest para mokra.
E9. Posiada umiejętności bilansowania energetycznego i masowego procesu suszenia - suszarki
E10. Umie wyznaczać i obliczać parametry termodynamiczne charakteryzujące powietrze wilgotne będące czynnikiem
suszącym
E11. Ma świadomość możliwości wykorzystania i doskonalenia modeli matematycznych funkcjonujących w obszarze
techniki cieplnej .
E12. Wykazuje kreatywność w zakresie rozwiązywania złożonych zadań dotyczących zagadnień termodynamicznych.
E13. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie wykonywania prostych projektów dotyczących procesów cieplnych.

IS1A_K05

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kolokwia – sprawdzające efekty kształcenia
2. Kontrola poprawności rozwiązywania zdań w trakcie ćwiczeń
3. Zaliczenie wykładów

Numery efektów

E1 – E13

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady:
I wykład – pojęcia podstawowe termodynamiki układ termodynamiczny – parametry termodynamiczne, oddziaływania energetyczne, zerowa zasada
termodynamiki
II i III wykład – I zasada termodynamiki oddziaływanie energetyczne o charakterze ciepła, entropia, entalpia, związki pomiędzy entropią a pozostałymi
parametrami termodynamicznymi, I zasada termodynamiki i jej postacie matematyczne
IV wykład – Przemiany politropwe definicja przemiany plitropwej, równania przemiany politropowej, przemiany charakterystyczne
V i VI wykład – II zasada termodynamiki obiegi i ich sprawność, obieg Carnota, entropia jako parametr termodynamiczny, II zasada termodynamiki dla
obiegów odwracalnych
VII wykład – obiegi silników cieplnych definicje obiegów, sprawności cieplne
VIII wykład – para wodna jako czynnik termodynamiczny proces wrzenia, stopień suchości, ciepło parowania, charakterystyczne przemiany pary mokrej
IX wykład – przepływ ciepła mechanizmy przepływu ciepła, prawo Fouriera przejmowanie i przenikanie ciepła
X wykład - właściwości powietrza wilgotnego - podstawowe pojęcia Wilgotności bezwzględne masowa i objętościowa. Stan nasycenia. Wilgotność
względna i stopień nasycenia powietrza wilgotnego. Temperatura punktu rosy. Entalpia powietrza wilgotnego. Ciepło parowania wody. Ciepło właściwe
powietrza wilgotnego.
XI wykład - właściwości powietrza wilgotnego - wykresy psychrometryczne Wykres o współrzędnych i1+X - X dla powietrza wilgotnego. Konstrukcja
wykresu.
XII wykład - właściwości powietrza wilgotnego - przedstawienie podstawowych przemian z udziałem powietrza wilgotnego na wykresie i1+X – X
Osuszanie powietrza wilgotnego, podgrzewanie i odparowywanie wody z powietrza wilgotnego.
XIII wykład - właściwości wilgotnych produktów rolniczych – wprowadzenie Złożoność zjawisk transportu wody w ciałach stałych, charakterystyka
ośrodków kapilarnoporowatych oraz rodzaje wiązań wody. Pojęcia sorpcji i desorpcji. Stan równowagi suszarniczej. Równowagowa zawartość wody.
Izotermy równowagi suszarniczej.
XIV wykład - właściwości wilgotnych produktów rolniczych - krzywe suszenia Definicje wilgotności, zawartości wody i zredukowanej zawartości wody.
Rozwiązywanie przykładowych zadań. Przedstawianie przebiegu suszenia produktów rolniczych za pomocą krzywych suszenia. Przedziały stałej i
malejącej prędkości suszenia.
XV wykład - suszenie i przechowywanie produktów rolniczych - bilanse strumieni masy wody i ciepła w suszarce Bilans strumieni masy wody w
suszarce. Jednostkowe zużycie powietrza. Bilans strumieni ciepła w suszarce. Jednostkowe zużycie ciepła.
Ćwiczenia:
Parametry termodynamiczne a oddziaływania energetyczne -parametry ekstensywne i intensywne, praca bezwzględna – sposób jej wyznaczania,
energia wewnętrzna, bilans cieplny ciał stałych
I zasada termodynamiki, nowe parametry termodynamiczne -zasada zachowania energii, I zasada termodynamiki, entropia nowy parametr
termodynamiczny, związek entropii z mierzalnymi parametrami termodynamicznymi,
Bilans ciepła, ciepło właściwe
Przemiany politropowe - przemiana izobaryczna, przemiana izochoryczna, przemiana izotermiczna, przemiana adiabatyczna
Przemiany i obiegi - przemiany odwracalne i nieodwracalne, obiegi lewobieżne i prawo bieżne, sprawność cieplna obiegów
Obieg Carnota i II zasada termodynamiki - obieg Carnota i jego sprawność, II zasada termodynamiki
Obiegi porównawcze silników cieplnych - obieg Otta, obieg Diesla, obieg Sabathe
Para wodna jako czynnik termodynamiczny - przekształcenie wody w parę, stopień suchości, ciepło parowania, tablice parametrów termodynamicznych,
wyznaczanie parametrów termodynamicznych pary mokrej
Typowe przemiany termodynamiczne pary mokrej - przemiana izobaryczna i izotermiczna, przemiana izochoryczna, adiabatyczna
Ustalone przewodzenie ciepła -prawo Fouriera, przewodzenie w ścianach płaskich i cylindrycznych
Przenikanie ustalone ciepła - przegrody płaskie jedno i wielowarstwowe, przegrody cylindryczne jedno i wielowarstwowe
Parametry termodynamiczne powietrza wilgotnego
Przemiany powietrza wilgotnego występujące w technice

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Kolokwium zaliczeniowe.
Kolokwia polegającej na samodzielnym rozwiązywaniu zdań
2. Samodzielne rozwiązywanie zdań na ćwiczeniach podlegające ocenie.
3. Zaliczenie wykładów na podstawie testu - w oparciu o oryginalny system informatyczny.

Procentowy udział w końcowej ocenie
40%
10%
50%

WYKAZ LITERATURY
Malinowska W., Malinowski L. Technika cieplna w Rolnictwie Zadania i przykłady AR Szczecin
Guzenda R. Olek W. Zbiór zadań z techniki cieplnej AR Poznań 2001
Pabis J. Podstawy techniki cieplnej w rolnictwie PWR i L 1983
Pabis S. Teoria konwekcyjnego suszenia płodów rolnych PWRi L 1982
Strumiłło Cz. Podstawy teorii i techniki suszenia PWN 1983
Teodorczyk A. Termodynamika techniczna WSz i P 1987
Szymański W. Wolańczyk F. Termodynamika powietrza wilgotnego Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2004
Kaleta A. Górnicki K. Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej SGGW 2009

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Inżynieria materiałowa

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Material engineering
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

Dr hab. inż. Piotr Rybacki
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

4S/5N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
- ćwiczenia warsztatowo-laboratoryjne
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:

15
15
10
15
55

- wykłady
- ćwiczenia warsztatowo-laboratoryjne
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:

10
10
10
25
55

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Poznanie materiałów stosowanych w budowie obiektów technicznych (maszyn rolniczych, urządzeń ekoenergetycznych,
sprzętu informatycznego), metod ich obróbki, łączenia i zmian właściwości. Umiejętność systemowego połączenia tych
informacji w projekcie procesu technologicznego i korzystania z nich we wspomaganiu procesów decyzyjnych z zakresu
eksploatacji obiektów technicznych.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia warsztatowo-laboratoryjne – dyskusja stosowanych technologii,
indywidualne opracowanie projektu.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę z zakresu materiałoznawstwa.
E2. Identyfikuje materiały stosowane w budowie maszyn i ich właściwości;
E3. Zna metody kształtowania i łączenia materiałów.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W08
IS1A_W09

E4. Umie dobrać materiały i zaprojektować strukturę procesu technologicznego wykonania części
maszyny.
E5. Dobiera z oferty rynkowej materiały i części maszyn do procesu technologicznego wykonania
maszyny.

IS1A_U07

E6. Rozumie potrzebą ciągłego uczenia się.
E7. Umie samodzielnie i racjonalnie myśleć, identyfikować i rozwiązywać problemy.
E8. Ma świadomość wielorakich skutków działań inżynierskich.

IS1A_K01
IS1A_K02
IS1A_K04
IS1A_K08

Metody weryfikacji efektów kształcenia
- egzamin pisemny testowy (test wielokrotnego wyboru i uzupełnień);
- aktywność na ćwiczeniach;
- projekt.

Numery efektów

E1, E2, E5, E6,
E3,
E4, E7

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady i ćwiczenia warsztatowe:
1. Istota i znaczenie inżynierii materiałowej.
2. Budowa, właściwości, otrzymywanie metali, stopów , tworzyw sztucznych oraz innych materiałów konstrukcyjnych.
3. Korozja materiałów i sposoby jej ograniczenia
4. Łączenie materiałów spawaniem, zgrzewaniem, lutowaniem, klejeniem itp.
5. Odlewanie, obróbka plastyczna materiałów.
6. Obróbka mechaniczna skrawaniem (toczenie, frezowanie, szlifowanie).
7. Wykorzystanie systemów CAD i technologii CNC w produkcji części.
8. Montaż.
9. Kierunki rozwoju inżynierii materiałowej.
Projekt:
Zaprojektować proces technologiczny wykonania części maszynowej i wykonać dokumentację technologiczną.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu

Procentowy udział
w końcowej ocenie

Egzamin z przedmiotu pisemny - test wielokrotnego wyboru i uzupełnień
Ocena z kolokwiów na ćwiczeniach
Projekt procesu technologicznego

60%
20%
20%

WYKAZ LITERATURY
1.
2.
3.
4.

Rzeźnik C., Rybacki P. (2009): Zarys technologii maszyn rolniczych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Muszyński Z. (1984): Zarys technologii metali. PWN, Warszawa.
Otmianowski T. (red.) (1997): Materiały konstrukcyjne i korozja metali. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie.
Szwed G. (red.) (1997): Technologia obróbki metali. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Inżynieria oprogramowania

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Software engineering
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

4S/5N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia laboratoryjne
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
15
- ćwiczenia laboratoryjne
30
- inne z udziałem nauczyciela
10
- praca własna
25
Łączna liczba godzin:
80
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
10
40
80

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy obejmującej podstawowe pojęcia i metody z zakresu inżynierii oprogramowania na wszystkich
etapach wytwarzania oprogramowania; uporządkowanie wiedzy z zakresu metod i systemów notacji w procesie analizy dziedziny problemu, metod
testowania oprogramowania, oceny jakości i ryzyka oraz zarządzania w projekcie informatycznym; nabycie umiejętności przygotowywania projektu
informatycznego; pozyskanie kompetencji społecznych w zakresie zespołowego przygotowywania projektu z uwzględnieniem zasad organizacji pracy
zespołowej i podziału ról; rozwinięcie umiejętności komunikowania się w procesie zespołowego rozwiązywania problemów.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne i zespołowe wytworzenie projektu systemu
informatycznego oraz nadzorowanie jego realizacji, z uwzględnieniem problematyki produkcji rolno-spożywczej.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych.
2. Wykłady – prezentacja i analiza poszczególnych fragmentów projektów systemów informatycznych.
3. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielne opracowywanie fragmentów projektów informatycznych.
4. Ćwiczenia – omówienie i analiza zagadnień związanych z realizowanymi w trakcie ćwiczeń projektami.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna zasady wytwarzania systemów informatycznych w oparciu o podstawowe modele procesu tworzenia
oprogramowania.
E2. Ma wiedzę z zakresu formułowania wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych w obszarze dziedziny problemu
tworzonego systemu informatycznego.
E3. Ma wiedzę dotyczącą obiektowego modelowania dziedziny problemu w notacji UML w aspektach statycznym i
dynamicznym.
E4. Zna zasady reprezentacji modeli i analizy dziedziny problemu z wykorzystaniem wszystkich diagramów dostępnych w
notacji UML.
E5. Ma wiedzę z zakresu metod testowania oprogramowania.
E6. Ma wiedzę odnośnie wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych.
E7. Ma wiedzę o wiodących metodach zarządzania przedsięwzięciem informatycznym.
E8. Ma wiedzę o metodach oceny i zapewniania jakości tworzonych systemów.
E9. Zna metody analizy ryzyka w zakresie procesu wytwarzania oprogramowania.
E10. Umie sformułować zestaw wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla dowolnej dziedziny problemu, ze
wsparciem specjalisty z tej dziedziny.
E11. Umie zbudować model dziedziny problemu z wykorzystaniem notacji UML.
E12. Potrafi zaprojektować system informatyczny zgodnie z zasadami inżynierii oprogramowania.
E13. Umie przygotować schemat zarządzania przedsięwzięciem informatycznym.
E14. Potrafi opracować zestaw przypadków testowych i przeprowadzić testy oprogramowania.
E15. Umie dokonać analizy jakości procesu i produktu informatycznego.
E16. Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka w realizacji projektu informatycznego.
E17. Ma świadomość możliwości metod inżynierii oprogramowania oraz zakresu ich zastosowania.
E18. Wykazuje kreatywność w zakresie projektowania systemów informatycznych z wykorzystaniem metod inżynierii
oprogramowania.
E19. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie opracowania wymagań, dokumentacji modelu i projektu oraz
implementacji i testowania systemu informatycznego.
E20. Ma świadomość dynamicznie rozwijających się metod tworzenia oprogramowania i konieczności ciągłego
doskonalenia.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W16

IS1A_U09
IS1A_U11

IS1A_K05
IS1A_K07

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Projekt w postaci aplikacji komputerowej o wysokim poziomie złożoności.
4. Egzamin ustny z wykorzystaniem opracowanego projektu.

E1 - E9
E10 - E16
E17 - E20

TREŚCI KSZTAŁCENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania. Metody i narzędzia CASE. Modele procesu wytwarzania oprogramowania.
Planowanie przedsięwzięcia informatycznego. Określania wymagań stawianych tworzonemu oprogramowaniu: wymagania funkcjonalne i
pozafunkcjonalne, dokumentowanie wymagań.
Analiza dziedziny problemu – wprowadzenie: model dziedziny problemu, metodyki i systemy notacji, modelowanie strukturalne - modele funkcji i
modele danych, modelowanie obiektowe: rodzaje diagramów w notacji UML.
Analiza dziedziny problemu - modelowanie obiektowe: diagram przypadków użycia: elementy notacji, analiza aktorów i przypadków użycia.
Analiza dziedziny problemu - diagram przypadków użycia: analiza relacji między przypadkami użycia, dokumentowanie przypadków użycia,
przykłady.
Analiza dziedziny problemu - diagramy klas: reprezentacja klasy, składnia pól klasy, przykłady klas, dziedziczenie - specjalizacja i uogólnienie,
aspekt specjalizacji, etykiety, dziedziczenie wielokrotne, dziedziczenie dynamiczne.
Analiza dziedziny problemu - diagramy klas: wzorce klas (klasy sparametryzowane), wystąpienie klas (obiekty), klasa abstrakcyjna i klasa
konkretna, interfejsy i realizacje oraz metody ich graficznego odwzorowywania na diagramach, atrybuty i metody - specyfikacja i rodzaje,
polimorfizm, wiązania statyczne i dynamiczne, przeciążanie metod.
Analiza dziedziny problemu - diagramy klas: powiązania dotyczące klas i obiektów, oznaczenia dotyczące powiązań - nazwa, kierunek odczytu,
liczebność, powiązania skierowane, powiązania zwrotne, role, agregacja, agregacja całkowita, powiązania kwalifikowane, ograniczenia, przykłady
złożonych diagramów klas.
Analiza dziedziny problemu - diagramy maszyny stanów i czynności: symbole i przykłady.
Analiza dziedziny problemu - diagramy kolejności, komunikacji, harmonogramowania i przeglądu interakcji: symbole i przykłady.
Analiza dziedziny problemu - diagramy komponentów, rozmieszczenia, pakietów i struktur złożonych: symbole i przykłady.
Projektowanie, implementacja i dokumentacja oprogramowania: opis wykonywanych zadań i tworzonych dokumentów, określenie zasad
tworzenia dokumentacji, omówienie elementów składowych dokumentacji, przykłady.
Testowanie oprogramowania: podstawowe pojęcia, poziomy i rodzaje testowania, techniki wykonywania testów.
Instalacja i konserwacja oprogramowania. Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym.
Zarządzanie jakością i zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Ćwiczenia: Kolokwium zaliczeniowe w formie praktycznej polegającej na opracowaniu wybranych fragmentów
projektu informatycznego.
2. Ćwiczenia: Projekt zaliczeniowy zespołowy wybranego systemu informatycznego.
3. Wykłady: Egzamin ustny połączony z analizą wykonanego projektu.

Procentowy udział
w końcowej ocenie
70% oceny z ćwiczeń
30% oceny z ćwiczeń
100% oceny z wykładów

WYKAZ LITERATURY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sommerville I. 2003. Inżynieria oprogramowania, WNT, Warszawa.
Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. 2006. Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, Gliwice.
Wrycza S. (red.). 2007. UML 2.1, Helion, Gliwice.
Weres J. 2016. Inżynieria oprogramowania, Wykłady udostępnione w sieci. IIB WRiB UP Poznań.
Sommerville I. 2015. Software Engineering, 10th ed., Addison Wesley, Upper Saddle River, NJ.
Dąbrowski W., Subieta K. 2005. Podstawy inżynierii oprogramowania, Wyd. PJWSTK.
Śmiałek M. 2005. Zrozumieć UML 2.0. Metody modelowania obiektowego. Helion, Gliwice.
Graessle P., Baumann H., Baumann P. 2005. UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach. Helion, Gliwice.
Larman C. 2011. UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model wytwarzania aplikacji, wyd. 3. Helion, Gliwice.
Martin R.C., Martin M. 2008. Agile Principles, Patterns, and Practices in C#. Helion, Gliwice.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Inżynieria produkcji zwierzęcej

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Engineering of animal production
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. Marian Lipiński
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

5

Specjalności

Specjalizacja inżynierska
-

-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15 - wykłady
10
- ćwiczenia
15 - ćwiczenia
10
- inne z udziałem nauczyciela (konsultacje,
10 - inne z udziałem nauczyciela (konsultacje,
10
sprawdziany w dodatkowych terminach, zaliczenie
sprawdziany w dodatkowych terminach, zaliczenie
wykładów)
wykładów)
- praca własna studenta
45 - praca własna studenta
55
- przygotowanie bieżące do ćwiczeń
6
- przygotowanie bieżące do ćwiczeń
10
9
9
- przygotowanie do sprawdzianów pisemnych
- przygotowanie do sprawdzianów pisemnych
10
12
- przygotowanie do konwersatorium
- przygotowanie do konwersatorium
- wykonanie indywidualnej prezentacji
10
- wykonanie indywidualnej prezentacji
12
- przygotowanie do zaliczenia wykładów
10
- przygotowanie do zaliczenia wykładów
12
Łączna liczba godzin: 85
Łączna liczba godzin:
85
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Opanowanie wiedzy z inżynierii produkcji zwierzęcej. Rozwój motywów, zainteresowań i umiejętności technicznych.
Kształtowanie właściwych postaw, wdrożenie do ciągłego samokształcenia i doskonalenia kwalifikacji.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład informacyjny i problemowy. Ćwiczenia audytoryjne. Ćwiczenia laboratoryjne (pomiary, obliczenia, pokazy z
objaśnieniem). Konwersatoria. Samokształcenie (literatura, dostarczane materiały elektroniczne, internet).

E1. Ma ogólną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw produkcji na różnych poziomach
złożoności przydatną w realizacji procesów rechnologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
E2. Ma ogólną wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z użytkowaniem i utrzymaniem
sprzętu technicznego w rolnictwie z uwzględnieniem czynników kształtujących efektywność
procesów użytkowania.
E3. Potrafi dokonać doboru maszyn i urządzeń do wskazanych technologii produkcji oraz dokonać
analizy i optymalizacji procesów produkcji z uwzględnieniem jakości, bezpieczeństwa
użytkowania oraz efektywności procesów technologicznych
E4. Zna wady i zalety podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych
problemów zawodowych z zakresu studiowanego obszaru

IS1A_U06
IS1A_U16

E5. Ma świadomość o pozatechnicznych skutkach podejmowanych działań inżynierskich w tym
wpływie technologii na człowieka i środowisko naturalne
E6. Posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w tym z norm i przepisów
stosowanych w zagadnieniach inżynierskich

IS1A_K04
IS1A_K08

Kompetencje
społeczne

Wiedza

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W05
IS1A_W10

Umiejętności

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Numery efektów

− Oceny ze sprawdzianów pisemnych

E1, E2, E3, E4

− Ocena z zaliczenia wykładów

E1, E2, E3, E4, E5, E6

− Ocena wartości merytorycznej prezentacji indywidualnej, przygotowanej poza
godzinami zajęć

E1, E2, E5, E6

− Ocena strony formalnej, sposobu przedstawienia i poziomu komunikatywności
prezentacji indywidualnej
− Ocena dyskusji i aktywności na ćwiczeniach

E2, E3, E4
E2, E3, E4, E5

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady
Maszyny i urządzenia do zadawania pasz dla różnych gatunków zwierząt i grup wiekowych. Maszyny i urządzenia do
usuwania odchodów zwierzęcych. Technologiczne podstawy doju maszynowego. Technika maszynowego pozyskiwania
mleka i jego chłodzenia. Robotyzacja procesów produkcyjnych. Sterowanie mikroklimatem pomieszczeń inwentarskich.
Wentylacja i klimatyzacja. Obliczenia wentylacyjne.
Ćwiczenia
Przeliczanie jednostek wielkości fizycznych stosowanych w technice. Maszyny do rozdrabniania pasz treściwych i
objętościowych. Maszyny do przygotowania i zadawania pasz. Przenośniki rolnicze mechaniczne i pneumatyczne. Technika
doju mechanicznego. Nowoczesne systemy udojowe. Systemy zarządzania stadami krów. Pompy do wody i technika
pojenia zwierząt.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Ćwiczenia – sprawdziany pisemne, prezentacja indywidualna, ocena dyskusji i aktywności.
Zaliczenie wykładów w formie pisemnej, zaliczenie poprawkowe – ustnie.

Procentowy udział w końcowej
ocenie

Zaliczenie wykładów 60%,
ćwiczeń 40%

WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa
1. Dmitrewski J. 1978. Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, t.3, Maszyny i urządzenia do mechanizacji produkcji
zwierzęcej, PWRiL, Warszawa.
2. Kwieciński A. 1984. Maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej, PWN, Warszawa.
3. Lipiński M., 2010. Bioinżynieria produkcji mleka surowego, Wyd. UPP, Poznań.
4. Pawlak H., Lipiński M. 2016. Leksykon zootechniczny. Wyd. UPP, Poznań.
Literatura uzupełniająca
1. Kupczyk A., Mastyj A., Daniel Z., Gaworski M. 2003. Dojarka mechaniczna. Budowa, użytkowanie i aspekty rynkowe
urządzeń do pozyskiwania mleka surowego. Wyd. Pro Agricola, Olsztyn.
2. Szpindor A. 1992. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady, Warszawa.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Język rosyjski

Numer
katalogowy

8

Nazwa w j. angielskim

Russian language course
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Studium Języków Obcych
Kierownik przedmiotu/modułu

mgr Maria Fenrich
Kierunki studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

2-5

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

100 - lektorat
50
- inne z udziałem nauczyciela
10
5
- praca własna studenta
105 - praca własna studenta
160
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
215
215
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Rozwijanie wszystkich sprawności językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie ze zrozumieniem), przygotowanie
do posługiwania się językiem specjalistycznym, kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy w zakresie doskonalenia
znajomości języka obcego.
METODY DYDAKTYCZNE
Metody problemowe, praktyczne (scenki sytuacyjne, gry symulacyjne), zespołowe opracowywanie projektów, analiza
tekstu i zdarzeń połączona z dyskusją (grupy dyskusyjne), techniki komunikacyjne, kontroli i oceny (ustne wypowiedzi,
testy diagnostyczne, testy stwierdzające stan faktyczny opanowania języka).
- lektorat

- inne z udziałem nauczyciela

Kompetencje
Społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna terminologię (pojęcia, definicje) odnośnie podstawowych zagadnień w zakresie nauk
przyrodniczych oraz leśnych, rolniczych i weterynaryjnych.
E2. Ma wiedzę językową umożliwiającą komunikowanie się w języku ogólnym i fachowym.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W23

E3. Potrafi korzystać z obcojęzycznej literatury fachowej.
E4. Potrafi posługiwać się językiem ogólnym na poziomie B2.
E5. Potrafi korzystać z obcojęzycznych pojęć istotnych dla problematyki z obszaru nauk
przyrodniczych oraz leśnych, rolniczych i weterynaryjnych.
E6. Potrafi formułować problemy i stawiać pytania, interpretować dane, plany, projekty,
przedstawić prezentację multimedialną w języku rosyjskim.

IS1A_U09
IS1A_U17

E7. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
E8. Ma świadomość wagi swoich wypowiedzi, interpretuje rzeczywistość społeczną w kategoriach
interesów różnych grup.
E9. Dostrzega podobieństwa i różnice między kulturami.
E10. Potrafi pracować w zespole.

IS1A_K09

Metody weryfikacji efektów kształcenia
- kolokwia, testy, ustne wypowiedzi, przygotowanie i przedstawienie prezentacji
- egzamin po ostatnim semestrze

Numery efektów
E1 – E10

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Doskonalenie wszystkich sprawności językowych, struktur, form gramatycznych i konstrukcji językowych poprzez pracę z
obcojęzycznymi tekstami i dokumentami dotyczącymi zagadnień środowiska i jego ochrony, organizmów żywych,
żywności, organizmów genetycznie modyfikowanych, biologii roślin i zwierząt, procesów fizjologicznych roślin i zwierząt,
nowoczesnych metod hodowli roślin i zwierząt, procesów technologicznych, przetwórstwa i przemysłu.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
- egzamin
WYKAZ LITERATURY
„Биология” – уч. в 2 т.- В.Н. Ярыгин, М. 2013, ГЭОТАР-Медия
„Деловая речь" ч. 1 – 5 Rozalia Skiba, Małgorzata Szczepaniak, REA, W-wa 2008
„Nowe repetytorium z języka rosyjskiego” – Marta Fidyk, Teresa Skup-Stundis, PWN 2000,
„Start.ru – język rosyjski dla średniozaawansowanych” Anna Pado, WsiP, W-wa 2006
"Как дела ? " ч. 1 и 2 - Halina Granatowska i Irena Danecka, PWN 2002
Materiały internetowe.

Procentowy udział w końcowej ocenie
Ocena z lektoratu – 30%
Ocena prezentacji - 20%
Egzamin – 50%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Język francuski

Numer
katalogowy

8

Nazwa w j. angielskim

French language course
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Studium Języków Obcych
Kierownik przedmiotu/modułu

mgr Anna Łuczkowska
Kierunki studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

2-5

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

100 - lektorat
50
- inne z udziałem nauczyciela
10
5
- praca własna studenta
105 - praca własna studenta
160
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
215
215
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Rozwijanie wszystkich sprawności językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie ze zrozumieniem), przygotowanie
do posługiwania się językiem specjalistycznym, kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy w zakresie doskonalenia
znajomości języka obcego.
METODY DYDAKTYCZNE
Metody problemowe, praktyczne (scenki sytuacyjne, gry symulacyjne), zespołowe opracowywanie projektów, analiza
tekstu i zdarzeń połączona z dyskusją (grupy dyskusyjne), techniki komunikacyjne, kontroli i oceny (ustne wypowiedzi,
testy diagnostyczne, testy stwierdzające stan faktyczny opanowania języka).
- lektorat

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Odniesienie
do efektów
obszarowych

Wiedza

E1. Zna terminologię (pojęcia, definicje) odnośnie podstawowych zagadnień w zakresie
nauk przyrodniczych oraz leśnych, rolniczych i weterynaryjnych.
E2. Ma wiedzę językową umożliwiającą komunikowanie się w języku ogólnym i fachowym.

IS1A_W23

Umiejętności

- inne z udziałem nauczyciela

E3. Potrafi korzystać z obcojęzycznej literatury fachowej.
E4. Potrafi posługiwać się językiem ogólnym na poziomie B2.
E5. Potrafi korzystać z obcojęzycznych pojęć istotnych dla problematyki z obszaru nauk
przyrodniczych oraz leśnych, rolniczych i weterynaryjnych.
E6. Potrafi formułować problemy i stawiać pytania, interpretować dane, plany, projekty,
przedstawić prezentację multimedialną w języku rosyjskim.

IS1A_U09
IS1A_U17

E7. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
E8. Ma świadomość wagi swoich wypowiedzi, interpretuje rzeczywistość społeczną w
kategoriach interesów różnych grup.
E9. Dostrzega podobieństwa i różnice między kulturami.
E10. Potrafi pracować w zespole.

IS1A_K09

T1A_W07
T1A_W08
R1A_W02
R1A_W05
lnzA_W01
T1A_U01
T1A_U03
T1A_U04
T1A_U06
T1A_U07
R1A_U02
R1A_U03
R1A_U08
R1A_U09
R1A_U10
R1A_K02
R1A_K04

Kompetencje
Społeczne

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Numery efektów
Metody weryfikacji efektów kształcenia
E1 – E10
- kolokwia, testy, ustne wypowiedzi, przygotowanie i przedstawienie prezentacji
- egzamin po ostatnim semestrze
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Doskonalenie wszystkich sprawności językowych, struktur, form gramatycznych i konstrukcji językowych poprzez pracę z
obcojęzycznymi tekstami i dokumentami dotyczącymi zagadnień środowiska i jego ochrony, organizmów żywych,
żywności, organizmów genetycznie modyfikowanych, biologii roślin i zwierząt, procesów fizjologicznych roślin i zwierząt,
nowoczesnych metod hodowli roślin i zwierząt, procesów technologicznych, przetwórstwa i przemysłu.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
- egzamin

Procentowy udział w końcowej
ocenie
Ocena z lektoratu – 30%
Ocena prezentacji - 20%
Egzamin – 50%

WYKAZ LITERATURY
D. Paris, B. Foltete-Paris,- Environnement.com, CLE international, 2009
L’environnement – « Repères pratiques » - NATHAN, 1998
Le monde vivant – « Repères pratiques » – NATHAN, 1997
La planète Terre – « Repères pratiques » - NATHAN, 1996
L’hygiène alimentaire – « Repères Pratiques » - NATHAN, 1997
L’exploitation agricole – « Repères pratiques »- NATHAN,1998
L’horticulture – « Repères pratiques » - NATHAN, 1998
R. Beteille, Le tourisme vert, Presse Universitaire de France, 1996
S. Corbeau, Ch. Dubois, J.L Penfornis – Tourisme.com, CLE International,2004
Z. Sławek, Język francuski, Technologia Drewna, SGGW, Warszawa, 2000.
M. Boiron - L’espace apprendre, Canal Académie, L’espace pédagogique de la radio académique francophone sur Internet,
Cavilam, Vichy, 2005
Czasopisma : « Science et Vie » i « Sciences et avenir »
Materiały dydaktyczne telewizji francuskiej TV5 oraz radia RFI
Aktualne materiały z Internetu

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Język angielski

Numer
katalogowy

8

Nazwa w j. angielskim

English language course
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Studium Języków Obcych
Kierownik przedmiotu/modułu

mgr Anna Binczarowska
Kierunki studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

2-5

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- lektorat
100 - lektorat
50
- inne z udziałem nauczyciela
10
- inne z udziałem nauczyciela
5
- praca własna studenta
105 - praca własna studenta
160
Łączna liczba godzin: 215
Łączna liczba godzin: 215
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Rozwijanie wszystkich sprawności językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie ze zrozumieniem), przygotowanie
do posługiwania się językiem specjalistycznym, kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy w zakresie doskonalenia
znajomości języka obcego.
METODY DYDAKTYCZNE
Metody problemowe, praktyczne (scenki sytuacyjne, gry symulacyjne), zespołowe opracowywanie projektów, analiza
tekstu i zdarzeń połączona z dyskusją (grupy dyskusyjne), techniki komunikacyjne, kontroli i oceny (ustne wypowiedzi,
testy diagnostyczne, testy stwierdzające stan faktyczny opanowania języka).
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Odniesienie
do efektów
obszarowych

E1. Zna terminologię (pojęcia, definicje) odnośnie podstawowych zagadnień w zakresie
nauk przyrodniczych oraz leśnych, rolniczych i weterynaryjnych.
E2. Ma wiedzę językową umożliwiającą komunikowanie się w języku ogólnym i fachowym.

IS1A_W23

T1A_W07
T1A_W08
R1A_W02
R1A_W05
lnzA_W01

E3. Potrafi korzystać z obcojęzycznej literatury fachowej.
E4. Potrafi posługiwać się językiem ogólnym na poziomie B2.
E5. Potrafi korzystać z obcojęzycznych pojęć istotnych dla problematyki z obszaru nauk
przyrodniczych oraz leśnych, rolniczych i weterynaryjnych.
E6. Potrafi formułować problemy i stawiać pytania, interpretować dane, plany, projekty,
przedstawić prezentację multimedialną w języku rosyjskim.

IS1A_U09
IS1A_U17

E7. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
E8. Ma świadomość wagi swoich wypowiedzi, interpretuje rzeczywistość społeczną w
kategoriach interesów różnych grup.
E9. Dostrzega podobieństwa i różnice między kulturami.
E10. Potrafi pracować w zespole.

IS1A_K09

T1A_U01
T1A_U03
T1A_U04
T1A_U06
T1A_U07
R1A_U02
R1A_U03
R1A_U08
R1A_U09
R1A_U10
R1A_K02
R1A_K04

Kompetencje
Społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Numery efektów
Metody weryfikacji efektów kształcenia
E1 – E10
- kolokwia, testy, ustne wypowiedzi, przygotowanie i przedstawienie prezentacji
- egzamin po ostatnim semestrze
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Doskonalenie wszystkich sprawności językowych, struktur, form gramatycznych i konstrukcji językowych poprzez pracę z
obcojęzycznymi tekstami i dokumentami dotyczącymi zagadnień środowiska i jego ochrony, organizmów żywych,
żywności, organizmów genetycznie modyfikowanych, biologii roślin i zwierząt, procesów fizjologicznych roślin i zwierząt,
nowoczesnych metod hodowli roślin i zwierząt, procesów technologicznych, przetwórstwa i przemysłu.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
- egzamin

Procentowy udział w końcowej
ocenie
Ocena z lektoratu – 30%
Ocena prezentacji - 20%
Egzamin – 50%

WYKAZ LITERATURY
Keith Kelly, Science, Macmillan Publishers Limited, 2008
Biology : The Unity and Diversity of Life / Cecie Starr, Ralph Taggart. Belmont CA : Wadsworth Publishing Company, 1987
Animal breeding and biology : Professional English textbook, Borowska Małgorzata, Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2010.
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego dla leśników, St. Grotowska, Anna Binczarowska, Barbara Jońca, Jerzy Modrzyński
Shelf Life Studies of Foods and Beverages. Chemical, Biological, Physical and Nutritional Aspects. Developments in Food
Science (serie)
Neil O’Sullivan,James D.Libbn: Agriculture, Express Publishing, 2012
Virginia Evans,Jenny Dooley, Ellen Blum: Environmental Science, Express Publishing, 2013
Biology. Sutton, Julian James. London : MacMillan Press, 1998
Artykuły z prasy, materiały z Internetu

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Język niemiecki

Numer
katalogowy

8

Nazwa w j. angielskim

German language course
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Studium Języków Obcych
Kierownik przedmiotu/modułu

mgr Jolanta Langkafel
Kierunki studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

2-5

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- lektorat
100 - lektorat
50
- inne z udziałem nauczyciela
10
- inne z udziałem nauczyciela
5
- praca własna studenta
105 - praca własna studenta
160
Łączna liczba godzin: 215
Łączna liczba godzin: 215
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Rozwijanie wszystkich sprawności językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie ze zrozumieniem), przygotowanie
do posługiwania się językiem specjalistycznym, kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy w zakresie doskonalenia
znajomości języka obcego.
METODY DYDAKTYCZNE
Metody problemowe, praktyczne (scenki sytuacyjne, gry symulacyjne), zespołowe opracowywanie projektów, analiza
tekstu i zdarzeń połączona z dyskusją (grupy dyskusyjne), techniki komunikacyjne, kontroli i oceny (ustne wypowiedzi,
testy diagnostyczne, testy stwierdzające stan faktyczny opanowania języka).
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Odniesienie
do efektów
obszarowych

E1. Zna terminologię (pojęcia, definicje) odnośnie podstawowych zagadnień w zakresie
nauk przyrodniczych oraz leśnych, rolniczych i weterynaryjnych.
E2. Ma wiedzę językową umożliwiającą komunikowanie się w języku ogólnym i fachowym.

IS1A_W23

T1A_W07
T1A_W08
R1A_W02
R1A_W05
lnzA_W01

E3. Potrafi korzystać z obcojęzycznej literatury fachowej.
E4. Potrafi posługiwać się językiem ogólnym na poziomie B2.
E5. Potrafi korzystać z obcojęzycznych pojęć istotnych dla problematyki z obszaru nauk
przyrodniczych oraz leśnych, rolniczych i weterynaryjnych.
E6. Potrafi formułować problemy i stawiać pytania, interpretować dane, plany, projekty,
przedstawić prezentację multimedialną w języku rosyjskim.

IS1A_U09
IS1A_U17

T1A_U01
T1A_U03
T1A_U04
T1A_U06
T1A_U07
R1A_U02
R1A_U03
R1A_U08
R1A_U09
R1A_U10

E7. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
E8. Ma świadomość wagi swoich wypowiedzi, interpretuje rzeczywistość społeczną w
kategoriach interesów różnych grup.
E9. Dostrzega podobieństwa i różnice między kulturami.
E10. Potrafi pracować w zespole.

IS1A_K09

R1A_K02
R1A_K04

Kompetencje
Społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Numery efektów
Metody weryfikacji efektów kształcenia
E1 – E10
- kolokwia, testy, ustne wypowiedzi, przygotowanie i przedstawienie prezentacji
- egzamin po ostatnim semestrze
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Doskonalenie wszystkich sprawności językowych, struktur, form gramatycznych i konstrukcji językowych poprzez pracę z
obcojęzycznymi tekstami i dokumentami dotyczącymi zagadnień środowiska i jego ochrony, organizmów żywych,
żywności, organizmów genetycznie modyfikowanych, biologii roślin i zwierząt, procesów fizjologicznych roślin i zwierząt,
nowoczesnych metod hodowli roślin i zwierząt, procesów technologicznych, przetwórstwa i przemysłu.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
egzamin

Procentowy udział w końcowej
ocenie
Ocena z lektoratu – 30%
Ocena prezentacji - 20%
Egzamin – 50%

WYKAZ LITERATURY
S. Schwab, M. Perlman – Balme, 2009, „Em- Brückenkurs.Neu” Max Hueber Verlag
M. Piosik, M. Szaban, 2008, “Auswahl von Texten mit Űbungen für Wald- und Naturfreunde”, Wyd. UP w Poznaniu
W.Banaszak,J.Langkafel,2009 „Produkcja zwierzęca – wybór tekstów z języka niemieckiego dla studentów WNOŻ i Ż”,
Wyd. UP w Poznaniu
Zespół autorów, 1999, EinFach gut Profil 3, PWN i Goethe Institut
J. C.Corbeil Ariane Archambault, 1996, Wielojęzyczny słownik wizualny, leksykon tematyczny, Reader’s Digest
Słownik obrazkowy niemiecko – polski, 2003, Duden – Wiedza Powszechna
H. Szarmach – Skaza, K. Tkaczyk, 1999, Wőrter – Bäume, PWN
Czasopisma fachowe.
Materiały pozyskiwane z Internetu

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Komputerowe wspomaganie decyzji A

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Computer Decision Support Systems A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Piotr Boniecki
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

7S/8N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
20
10
- ćwiczenia
30
20
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
10
10
- praca własna
- praca własna
60
80
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
120
120
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z następującego zakresu: ewolucja
technik przetwarzania danych, elementy metody różnic skończonych, elementy metody elementów skończonych,
porównanie oraz aplikacje w.w. metod, zagadnienia sztucznej inteligencji obliczeniowej, definicja systemu ekspertowego
SE, budowa systemu ekspertowego, rodzaje systemów ekspertowych oraz obszary ich zastosowania, architektura oraz
narzędzia do tworzenia systemów ekspertowych, ogólna budowa, omówienie języków do tworzenia SE, techniki RAD do
tworzenia baz wiedzy oraz systemów ekspertowych, systemy ekspertowe w praktyce, metody reprezentacji wiedzy,
struktury baz wiedzy, heurystyki oraz metody przeszukiwania baz wiedzy, metody wnioskowania oraz pozyskiwania
wiedzy, tworzenie baz wiedzy, zbiory rozmyte, zmienne lingwistyczne, interpretacja graficzna, wnioskowanie przybliżone,
ocena probabilistyczna, przykłady zastosowania, podstawy algebry zbiorów rozmytych, logika zbiorów rozmytych,
aksjomaty, działania na zbiorach rozmytych, algorytmy genetyczne oraz ich inspiracja biologiczna, obszary zastosowania
AG, techniki neuronowe SSN oraz ich inspiracja biologiczna, obszary zastosowania, systemy hybrydowe
- wykłady

- ćwiczenia

Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz zbiór praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne lub
grupowe tworzenie baz wiedzy oraz systemów ekspertowych, zrozumienie istoty modelowania rozmytego, praktyczne
wykorzystanie logiki rozmytej, generowanie SNN z wykorzystaniem symulatorów Statistica oraz MatLab
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady - przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych treści w formie autorskich prezentacji
2. Ćwiczenia - samodzielne tworzenie projektów z wykorzystaniem internetu oraz istniejącego oprogramowania
3. Ćwiczenia w sali komputerowej: samodzielne rozwiązywanie zagadnień optymalizacyjny z wykorzystaniem posiadanego
oprogramowania

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma ogólną wiedzę z zakresu technik oraz metod komputerowego wspomagania decyzji.
E2. Ma wiedzę na temat metod, technologii i narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu oraz eksploatacji systemów
wspomagania decyzji.
E3. Zna wady i zalety oraz obszary zastosowania modelowania rozmytego, praktycznego wykorzystania logiki rozmytej w
sterowaniu procesami zachodzącymi w rolnictwie.
E4. Ma wiedzę na temat narzędzi komputerowych wspierających procesy podejmowania decyzji.
E5. Posiada umiejętności formułowania oraz rozwiazywania problemów związanych z podejmowaniem decyzji, również z
obszaru produkcji rolniczej.
E6. Potrafi wytworzyć system ekspertowy opisujący wspierający procesy decyzyjne z obszaru inżynierii rolniczej.
E7. Rozumie celowość podejmowania optymalnych decyzji w produkcji rolniczej z wykorzystaniem technik
komputerowych.
E8. Ma umiejętność obsługi wybranych programów szkieletowych do tworzenia komputerowych systemów
wspomagających podejmowanie decyzji w sektorze rolniczym.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

IS1A_W19

IS1A_U12

Kompetencje
społeczne

E9.

Ma świadomość aktualnych możliwości jakie stwarzają nowoczesne techniki komputerowe w zakresie rozwiazywania
problemów inżynierii rolniczej.
E10. Wykazuje kreatywność w zakresie optymalizowania procesów zachodzących w produkcji rolniczej z wykorzystaniem
komputera.
E11. Ma umiejętności współpracy w zespole w celu opracowania złożonych systemów informatycznych wspomagających
procesy decyzyjne w rolnictwie.
E12. Ma świadomość odnośnie aplikacji w rolnictwie dynamicznie rozwijających się technik informatycznych.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola projektów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwium sprawdzające umiejętności praktyczne z zakresu rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych.

IS1A_K06
IS1A_K07

Numery efektów
E1 – E12

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wiadomości wstępne: rys historyczny, ewolucja technik przetwarzania danych, techniki symulacyjne
Metody dyskretyzacji zagadnień ciągłych: metoda różnic skończonych
Metody dyskretyzacji zagadnień ciągłych: metoda elementów skończonych, porównanie obu metod
Techniki symulacji komputerowej w praktyce: rola i obszar zastosowania w modelowaniu systemów inżynierii rolniczej
Wstęp do teorii modelowania: elementy teorii podobieństwa, metoda analizy wymiarowej
Generatory liczb pseudolosowych w modelach symulacyjnych: na przykładzie zagadnienia deformacji płyty
Metody heurystyczne: rys historyczny, inspiracje biologiczne, kierunki rozwoju, osiągnięcia, przykłady aplikacji w
inżynierii rolniczej
− Zagadnienia sztucznej inteligencji obliczeniowej, definicja systemu ekspertowego, budowa systemu ekspertowego,
rodzaje systemów ekspertowych oraz obszary ich zastosowania, przykłady zastosowania
− Metody reprezentacji wiedzy: struktura baz wiedzy, heurystyki oraz metody przeszukiwania baz wiedzy, metody
wnioskowania oraz pozyskiwania wiedzy, tworzenie baz wiedzy
− Zbiory rozmyte: zmienne lingwistyczne, interpretacja graficzna, wnioskowanie przybliżone, ocena probabilistyczna,
interpretacja, przykłady zastosowania, podstawy algebry zbiorów rozmytych, podstawowe pojęcia, logika zbiorów
rozmytych, aksjomaty, działania na zbiorach rozmytych
− Algorytmy genetyczne: inspiracja biologiczna, komputerowe symulatory, obszary zastosowania
− Techniki neuronowe: inspiracja biologiczna, obszary zastosowania
− Architektura oraz narzędzia do tworzenia systemów ekspertowych, przykłady aplikacji
− Platformy do tworzenia modeli neuronowych, prezentacja wybranych symulatorów
− Platformy do tworzenia systemów ekspertowych, ogólna budowa, przykładowe aplikacje SE
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział w
Zaliczenie ćwiczeń:
końcowej ocenie
- ocena z kolokwium
40% oceny z ćwiczeń
40% oceny z ćwiczeń
- ocena z projektu
- ocena z prezentacji
20% oceny z ćwiczeń
−
−
−
−
−
−
−

Wykładów - zaliczenie na podstawie wiedzy i obecności
100% oceny z wykładów
WYKAZ LITERATURY
1. F.W. Byron, R.W. Fuller: Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej, t.1, PWN, Warszawa 1975
2. K. MańczakI: Metody identyfikacji wielowymiarowych obiektów sterowania, WNT, Warszawa 1979
3. J. Seidler i inni: Metody rozwiązywania zadań optymalizacji,WNT, Warszawa1980
4. R. Zieliński: Generatory liczb losowych, WNT, W-wa 1989
5. P. Perkowski : Technika symulacji cyfrowej, WNT, W-wa 1988
6. A. Papoulis: Prawdopodobieństwo, zmienne losowe… WNT, W-wa 1972
7. R. Zieliński , Generatory liczb losowych, WNT, W-wa 1989
8. P. Perkowski, Technika symulacji cyfrowej, WNT, W-wa 1988
9. G. S. Fishman , Symulacja komputerowa, PWE, W-wa 1981

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Komputerowe wspomaganie decyzji B

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Computer aided decision B
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

Prof. dr hab. inż. Piotr Boniecki
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

Specjalność

Specjalizacja inżynierska

-

Semestr
7S/8N

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY

Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
15
10
ćwiczenia
20
10
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
10
10
- praca własna
- praca własna
35
50
Łączna liczba godzin:
80
Łączna liczba godzin:
80
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z następującego zakresu:
ewolucja technik przetwarzania danych, elementy metody różnic skończonych, elementy metody elementów skończonych,
porównanie oraz aplikacje w.w. metod, zagadnienia sztucznej inteligencji obliczeniowej, definicja systemu ekspertowego
SE, budowa systemu ekspertowego, rodzaje systemów ekspertowych oraz obszary ich zastosowania, architektura oraz
narzędzia do tworzenia systemów ekspertowych, ogólna budowa, omówienie języków do tworzenia SE, techniki RAD do
tworzenia baz wiedzy oraz systemów ekspertowych, systemy ekspertowe w praktyce, metody reprezentacji wiedzy,
struktury baz wiedzy, heurystyki oraz metody przeszukiwania baz wiedzy, metody wnioskowania oraz pozyskiwania
wiedzy, tworzenie baz wiedzy, zbiory rozmyte, zmienne lingwistyczne, interpretacja graficzna, wnioskowanie przybliżone,
ocena probabilistyczna, przykłady zastosowania, podstawy algebry zbiorów rozmytych, logika zbiorów rozmytych,
aksjomaty, działania na zbiorach rozmytych, algorytmy genetyczne oraz ich inspiracja biologiczna, obszary zastosowania
AG, techniki neuronowe SSN oraz ich inspiracja biologiczna, obszary zastosowania, systemy hybrydowe
- wykłady

- ćwiczenia

Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz zbiór praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne lub
grupowe tworzenie baz wiedzy oraz systemów ekspertowych, zrozumienie istoty modelowania rozmytego, praktyczne
wykorzystanie logiki rozmytej, generowanie SNN z wykorzystaniem symulatorów Statistica oraz MatLab
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady - przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych treści w formie autorskich prezentacji
2. Ćwiczenia - samodzielne tworzenie projektów z wykorzystaniem internetu oraz istniejącego oprogramowania
3. Ćwiczenia w sali komputerowej: samodzielne rozwiązywanie zagadnień optymalizacyjny z wykorzystaniem posiadanego
oprogramowania

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma ogólną wiedzę z zakresu technik oraz metod komputerowego wspomagania decyzji.
E2. Ma wiedzę na temat metod, technologii i narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu oraz eksploatacji systemów
wspomagania decyzji.
E3. Zna wady i zalety oraz obszary zastosowania modelowania rozmytego, praktycznego wykorzystania logiki rozmytej w
sterowaniu procesami zachodzącymi w rolnictwie.
E4. Ma wiedzę na temat narzędzi komputerowych wspierających procesy podejmowania decyzji.

Umiejętności

E5.
E6.
E7.
E8.

Posiada umiejętności formułowania oraz rozwiazywania problemów związanych z podejmowaniem decyzji, również z
obszaru produkcji rolniczej.
Potrafi wytworzyć system ekspertowy opisujący wspierający procesy decyzyjne z obszaru inżynierii rolniczej.
Rozumie celowość podejmowania optymalnych decyzji w produkcji rolniczej z wykorzystaniem technik
komputerowych.
Ma umiejętność obsługi wybranych programów szkieletowych do tworzenia komputerowych systemów
wspomagających podejmowanie decyzji w sektorze rolniczym.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W19

IS1A_U12

Kompetencje
społeczne

E9.

Ma świadomość aktualnych możliwości jakie stwarzają nowoczesne techniki komputerowe w zakresie rozwiazywania
problemów inżynierii rolniczej.
E10. Wykazuje kreatywność w zakresie optymalizowania procesów zachodzących w produkcji rolniczej z wykorzystaniem
komputera.
E11. Ma umiejętności współpracy w zespole w celu opracowania złożonych systemów informatycznych wspomagających
procesy decyzyjne w rolnictwie.
E12. Ma świadomość odnośnie aplikacji w rolnictwie dynamicznie rozwijających się technik informatycznych.

IS1A_K06
IS1A_K07

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Numery efektów
1. Kontrola projektów realizowanych w ramach ćwiczeń.
E1 – E12
2. Kolokwium sprawdzające umiejętności praktyczne z zakresu rozwiązywania zagadnień
optymalizacyjnych
TREŚCI KSZTAŁCENIA
− Metody dyskretyzacji zagadnień ciągłych: metoda różnic skończonych
− Metody dyskretyzacji zagadnień ciągłych: metoda elementów skończonych, porównanie obu metod
− Generatory liczb pseudolosowych w modelach symulacyjnych: na przykładzie zagadnienia deformacji płyty
− Zagadnienia sztucznej inteligencji obliczeniowej
− Zbiory rozmyte: zmienne lingwistyczne, interpretacja graficzna, wnioskowanie przybliżone, ocena probabilistyczna,
interpretacja, przykłady zastosowania, podstawy algebry zbiorów rozmytych, podstawowe pojęcia, logika zbiorów
rozmytych, aksjomaty, działania na zbiorach rozmytych
− Algorytmy genetyczne: inspiracja biologiczna, komputerowe symulatory, obszary zastosowania
− Techniki neuronowe: inspiracja biologiczna, obszary zastosowania
− Platformy do tworzenia modeli neuronowych, prezentacja wybranych symulatorów
− Platformy do tworzenia systemów ekspertowych, przykładowe aplikacje SE
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział w
Zaliczenie ćwiczeń:
końcowej ocenie
- ocena z kolokwium
40% oceny z ćwiczeń
40% oceny z ćwiczeń
- ocena z projektu
- ocena z prezentacji
20% oceny z ćwiczeń
Wykładów - zaliczenie na podstawie wiedzy i obecności
100% oceny z wykładów
WYKAZ LITERATURY
1. F.W. Byron, R.W. Fuller: Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej, t.1, PWN, Warszawa 1975
2. K. MańczakI: Metody identyfikacji wielowymiarowych obiektów sterowania, WNT, Warszawa 1979
3. J. Seidler i inni: Metody rozwiązywania zadań optymalizacji,WNT, Warszawa1980
4. R. Zieliński: Generatory liczb losowych, WNT, W-wa 1989
5. P. Perkowski : Technika symulacji cyfrowej, WNT, W-wa 1988
6. A. Papoulis: Prawdopodobieństwo, zmienne losowe… WNT, W-wa 1972
7. R. Zieliński , Generatory liczb losowych, WNT, W-wa 1989
8. P. Perkowski, Technika symulacji cyfrowej, WNT, W-wa 1988
9. G. S. Fishman , Symulacja komputerowa, PWE, W-wa 1981

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Matematyka B2

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Mathematics B2
Jednostka realizująca przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Kierownik przedmiotu/modułu

dr hab. Jan Bocianowski
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

1i2

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
30
24
- ćwiczenia
90
48
- inne z udziałem nauczyciela
100 - inne z udziałem nauczyciela
144
- konsultacje
- konsultacje
8
12
- egzamin
- egzamin
2
2
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
230
230
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Zapoznanie studentów z rachunkiem różniczkowym i całkowym oraz zagadnieniami algebry liniowej. Wyrobienie
umiejętności precyzyjnego formułowania rozwiązywanych problemów z użyciem pojęć matematycznych.
METODY DYDAKTYCZNE
wykład – prezentacja wiedzy
ćwiczenia – zadania obliczeniowe realizowane w grupach, dyskusje, samodzielna praca studentów
- wykłady

- ćwiczenia

Kompetencje
Społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę z zakresu analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej oraz podstaw
algebry liniowej i statystyki.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W02

E2. Wykorzystuje metody matematyczn-statystyczne do opisu i analizy podstawowych zjawisk
przyrodniczych.

IS1A_U02

E3. Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się.

IS1A_K01

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Semestr zimowy - dwa kolokwia
Semestr letni – dwa kolokwia oraz egzamin pisemny

Numery efektów
E1, E2, E3

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści programowe wykładów: Zapoznanie studentów z podstawami teorii funkcji rzeczywistych
jednej zmiennej (zbiory, ciągi, szeregi, funkcje rzeczywiste i ich własności, funkcje pochodne,
różniczka, rozwinięcie funkcji w szereg, ekstrema funkcji, punkcja pierwotna, całka oznaczona).
Prezentacja podstaw algebry liniowej (przestrzenie wektorowe, przekształcenia przestrzeni, macierze,
przekształcenia liniowe i ich własności, układy równań, wyznacznik, zagadnienie własne).
Wprowadzenie do analizy statystycznej (elementy rachunku prawdopodobieństwa, zmienne losowe i
ich rozkłady, charakterystyki rozkładów, estymacja, testowanie hipotez, regresja i analiza wariancji).
Treści programowe ćwiczeń: Rozwiązywanie zadań związanych z teorii funkcji rzeczywistych jednej
zmiennej (wyznaczanie granic ciągów, badanie zbieżności szeregów, stwierdzenie ciągłości funkcji,
wyznaczanie asymptot, określanie ekstremów, rozwijania funkcji w szereg potęgowy, znajdowanie
funkcji pierwotnych, obliczanie całek oznaczonych w różnych zagadnieniach praktycznych).
Rozwiązywanie zagadnień utrwalających wiedzę z zakresu algebry liniowej (wektory, działania na
wektorach, macierze i ich rodzaje, mnożenie macierzy, przekształcenia liniowe, macierz odwrotna,
wyznacznik, wartości i wektory własne).
Rozwiązywanie zadań utrwalających podstawy analizy statystycznej (prawdopodobieństwo,
prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite, zmienne losowe, wartość oczekiwana i wariancja,
korelacja zmiennych losowych, miary położenia i rozproszenia z próbki, statystyki podstawowe,
weryfikacja prostych hipotez, regresja liniowa, klasyfikacja pojedyncza).
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie przedmiotu następuje po spełnieniu dwóch warunków:
(1) uzyskanie z kolokwiów w semestrze zimowym łącznie co najmniej 50% punktów
Ocena końcowa
(2) uzyskanie z kolokwiów w semestrze letnim łącznie co najmniej 50% punktów oraz
z przedmiotu jest średnią
zdanie egzaminu końcowego na ocenę co najmniej dostateczną.
z ocen uzyskanych w
Studenci, którzy w semestrze zimowym uzyskają co najmniej 70% punktów a w semestrze
semestrze letnim.
letnim co najmniej 80% punktów, są zwolnieni z egzaminu końcowego, mają
gwarantowaną ocenę końcową dobry i mogą ubiegać się o jej podwyższenie poprzez
egzamin ustny.
WYKAZ LITERATURY
Program zajęć oparty jest na książkach:
E. Batschelet (1975). Introduction to Mathematics for Life Science. Springer.
E.W. Swokowski (1983). Calculus with analytic geometry. Prindle, Weber&Schmidt.
D.J. Hartfiel, A.M. Hobbs (1987). Elementary Linear Algebra. Prindle, Weber&Schmidt.
W. Krysicki, L. Włodarski (1999). Analiza matematyczna w zadaniach. Warszawa, WN PWN.
R. Kala (2009). Statystyka dla przyrodników. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Literatura do samodzielnego studiowania:
W. Krysicki, L. Włodarski (1999). Analiza matematyczna w zadaniach. Warszawa, WN PWN.
M. Gewert, Z. Skoczylas (2002). Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS.
D.A. MacQuarrie (2005). Matematyka dla przyrodników i inżynierów I i II. WN PWN.
G. I. Zaporożec (1976). Metody rozwiązywania zadań z analizy matematycznej. WNT.
R. Kala (2009). Statystyka dla przyrodników. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Mechanics and strength of materials
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Mariusz Łoboda
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

3

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
30
20
- ćwiczenia rachunkowe
30
20
- konsultacje
- konsultacje
10
10
- praca własna studenta
- praca własna studenta
40
60
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
110
110
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
1. Zapoznanie się z pojęciami, aksjomatami i zasadami mechaniki technicznej.
2. Przyswojenie metod analizy obciążeń typowych struktur przestrzennych.
3. Poznanie mechanizmów tarcia ślizgowego i tocznego.
4. Umiejętność wyznaczania charakterystyk przekrojów profili prętów i belek.
5. Przyswojenie metod analizy elementarnych przypadków wytrzymałościowych
(rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie, ścinanie).
6. Poznanie hipotez wytężeniowych dla złożonych stanów naprężeń.
7. Umiejętność wyznaczania sił krytycznych dla prętów obciążonych na wyboczenie.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną i analizą przykładowych zadań. Na ćwiczeniach rozwiązywanie zadań rachunkowych
dla wybranych układów struktur prętów, belek i kratownic oraz różnych rodzajów obciążeń.
- wykłady

- ćwiczenia rachunkowe

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1.
E2.
E3.

Wiedza

E4.
E5.
E6.
E7.
E8.

Zna i rozumie pojęcia, aksjomaty i zasady przydatne w analizie typowych struktur mechanicznych: prętów, belek, płyt, itp.
Definiuje właściwy (zbieżny, płaski, przestrzenny) układ obciążeń i stosuje odpowiednie równania dla rozwiązania postawionego zadania.
Tłumaczy przyczyny powstawania określonych oporów tarcia i objaśnia stosowne zależności
funkcyjne w tym zakresie (tarcie ślizgowe, tarcie cięgna o krążek, tarcie toczne).
Formułuje zależności pozwalające wyznaczyć charakterystyki przekrojów (środki ciężkości i
właściwe momenty bezwładności) stosowanych w technice profili prętów i belek.
Zna metody wyznaczania sił wewnętrznych w prętach kratownic i rozbudowanych belkach.
Definiuje właściwy model obliczeniowy dla elementarnych przypadków obciążeń (rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie, ścinanie).
Formułuje warunki wytrzymałościowe dla złożonych stanów naprężeń
(w oparciu o stosowne hipotezy wytrzymałościowe).
Zna metody rozwiązywania przypadków wytrzymałości na wyboczenie prętów prostych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W08

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

E9.
E10.
E11.
E12.
E13.

Dobiera odpowiednie reakcje w miejsce więzów ciała nieswobodnego i stosując właściwe
równania wylicza wartości tych reakcji.
Rozwiązuje zadania w zakresie wyznaczania sił i momentów w belkach i kratownicach.
Wykonuje wykresy sił i momentów w poszczególnych przedziałach belek oraz interpretuje
uzyskane wyniki.
Wylicza środki ciężkości figur złożonych oraz wartości momentów bezwładności względem
narzuconych osi.
Formułuje warunki wytrzymałościowe dla elementarnych i złożonych przypadków obciążeń.

E14. Jest świadomy potrzeby aktualizacji wiedzy w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających wykonywanie obliczeń.
E15. Ma świadomość skutków błędnych obliczeń inżynierskich.

IS1A_U02
IS1A_U07

IS1A_K02
IS1A_K08

Numery efektów
Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Egzamin pisemny
E3, E4, E6, E7, E8, E12, E13
(rozwiązywanie zadań oraz odpowiedzi na krótkie pytania teoretyczne).
E1, E2, E5, E9, E10, E11
2. Pisemne kolokwia etapowe (3 szt.).
E14, E15
3. Ocena aktywności podczas zajęć audytoryjnych.
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Pojęcia, zasady i działy mechaniki technicznej. Aksjomaty statyki. Stopnie swobody punktu materialnego i ciała doskonale
sztywnego. Więzy i ich zastępowanie reakcjami. Zbieżny układ sił. Moment siły względem punktu i osi. Siły równoległe.
Para sił i jej moment. Równoległe przesunięcie siły. Płaski układ sił. Przestrzenny układ sił. Statyczna wyznaczalność zadania. Tarcie (mechanizm zjawiska, tarcie ślizgowe, tarcie cięgna o krążek, tarcie toczne). Środki ciężkości. Momenty statyczne. Momenty bezwładności powierzchni płaskich. Twierdzenie Steinera. Osie główne i główne momenty bezwładności.
Wyznaczanie sił w prętach kratownic płaskich. Siły wewnętrzne i ich wykresy. Elementarne przypadki obciążenia. Doświadczalne podstawy wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej. Wytrzymałość prętów prostych przy rozciąganiu i ściskaniu.
Ogólny stan naprężenia w punkcie ciała. Analiza stanu odkształcenia, uogólnione prawo Hooke’a. Doświadczalna analiza
naprężeń. Analiza pręta zginanego. Zginanie belek z udziałem sił tnących. Skręcanie prętów o przekrojach kołowosymetrycznych. Zagadnienia statycznie niewyznaczalne przy skręcaniu. Hipotezy wytrzymałościowe. Wytrzymałość złożona.
Obliczenia ugięć belek. Wyboczenie prętów prostych.
Procentowy udział w końcowej
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
ocenie

Zaliczenie ćwiczeń – minimum 60% punktów z trzech kolokwiów
100% zaliczenia ćwiczeń
Egzamin pisemny – minimum 60% uzyskanych punktów z wszystkich zadań
100% zaliczenia egzaminu
WYKAZ LITERATURY
Baron E., Cieślar B., Kalinowski W., Londzin S., Reznik J. (2001): Wybrane zagadnienia i przykłady z mechaniki teoretycznej.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z. (1999): Wytrzymałość materiałów. Tom 1 i 2. WN-T, W-wa.
Ganowicz R., Plenzler R. (1997): Statyka. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
Kozak B. (2000): Części maszyn z elementami mechaniki technicznej. WSiP, Warszawa. ISBN 83-02-07843-3
Misiak J. (1997): Mechanika techniczna. Tom 1 i 2. WN-T, Warszawa
Misiak J. (1997): Zadania z mechaniki ogólnej – cz. I, II i III. WN-T, Warszawa
Misiak J. (1998): Mechanika ogólna. Tom 1. WN-T, Warszawa
Niezgodziński M.E., Niezgodziński T. (1997): Zadania z wytrzymałości materiałów. WN-T, W-wa
Ostwald M. (1997): Podstawy wytrzymałości materiałów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Zielnica J. (1998): Wytrzymałość materiałów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Metody numeryczne

Numer
katalogowy

5

Nazwa w j. angielskim

Numerical methods
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Sebastian Kujawa
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

5S/6N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
15
10
- ćwiczenia laboratoryjne
30
20
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
5
5
- praca własna studenta
- praca własna studenta
75
90
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
125
125
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności praktycznych z zakresu metod numerycznych,
obejmującego w szczególności: wykorzystanie oprogramowania wspomagającego realizację obliczeń naukowoinżynierskich; podstawy obliczeń numerycznych: arytmetykę zmiennopozycyjną, błędy, interpolację wielomianową, funkcje
sklejane, aproksymację średniokwadratową wielomianami, rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych,
rozwiązywanie równań nieliniowych i ich układów, całkowanie numeryczne, różniczkowanie numeryczne. Zajęcia obejmują
pracę studentów z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania MATLAB, powszechnie stosowanego w nauce i
przemyśle jako narzędzie wspomagające realizację obliczeń naukowo-inżynierskich.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykład.
2. Ćwiczenia laboratoryjne, praca indywidualna i w grupie.
3. Praca z komputerem.
4. Dyskusja na zajęciach.
- wykłady

- ćwiczenia laboratoryjne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Objaśnia zagadnienia interpolacji i aproksymacji z uwzględnieniem opisu danych doświadczalnych
pozyskiwanych w ramach inżynierii rolniczej.
E2. Zna i rozumie podstawowe kwestie związane z zapisem zmiennopozycyjnym wartości liczbowych w
maszynie cyfrowej, w tym dotyczące błędów wynikających ze stosowania tego zapisu.
E3. Objaśnia metody rozwiązywania układów algebraicznych równań liniowych.
E4. Objaśnia metody przybliżonego rozwiązywania równań nieliniowych.
E5. Objaśnia metody numerycznego całkowania i różniczkowania.
E6. Wykonuje obliczenia inżynierskie z użyciem nowoczesnego, powszechnie stosowanego oprogramowania
z zaimplementowanymi narzędziami analizy numerycznej.
E7. Rozwiązuje zadania interpolacyjne polegające na opisie danych doświadczalnych, w tym związanych z
inżynierią rolniczą, za pomocą równań matematycznych.
E8. Rozwiązuje zadania aproksymacyjne polegające na opisie i uogólnieniu danych doświadczalnych, w tym
z zakresu inżynierii rolniczej, za pomocą równań matematycznych.
E9. Analizuje błędy wynikające ze stosowania metod analizy numerycznej, w tym w zakresie inżynierii
rolniczej.
E10. Tworzy i prezentuje projekty komputerowe, w tym mogące wspomagać produkcję rolniczą, w których
uwzględnione zostają metody: interpolacji, aproksymacji, przybliżonego rozwiązywania równań
nieliniowych, rozwiązywania układu algebraicznych równań liniowych, całkowania i różniczkowania
numerycznego.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W02
IS1A_W14
IS1A_W17

IS1A_U13
IS1A_U14
IS1A_U15

Kompetencje
Społeczne

E11. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej wiedzy i
wykształconych umiejętności praktycznych w zakresie metod numerycznych.
E12. Potrafi pracować w grupie w celu rozwiązania zadania inżynierskiego wymagającego wykorzystania
elementów analizy numerycznej.
E13. Potrafi właściwie określić strukturę realizacji zadania inżynierskiego powiązanego z wykorzystaniem
elementów analizy numerycznej i specjalistycznego oprogramowania.

IS1A_K01
IS1A_K02
IS1A_K05
IS1A_K06

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia

E6, E7, E8, E9, E11
E10, E11, E12, E13
E1, E2, E3, E4, E5, E11

Kolokwium pisemne
Projekt programistyczny
Egzamin ustny

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Tematyka wykładów:
•
Charakterystyka oprogramowania wspomagającego obliczenia naukowo-inżynierskie. Podstawy obliczeń numerycznych:
arytmetyka zmiennopozycyjna, błędy, uwarunkowanie zadania i stabilność algorytmów.
•
Wprowadzenie do interpolacji. Interpolacja wielomianowa. Wzór interpolacyjny Lagrange’a. Wielomiany interpolacyjne. Funkcje
sklejane.
•
Wprowadzenie do aproksymacji. Aproksymacja metodą najmniejszych kwadratów ciągu punktów wielomianem. Wielomiany
aproksymacyjne. Aproksymacja funkcji wielomianami ortogonalnymi. Typy funkcji aproksymujących. Oszacowanie dokładności
aproksymacji. Przykłady aproksymacji.
•
Rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych metodami dokładnymi. Układy z macierzami trójkątnymi górną i dolną.
Metody eliminacji Gaussa i Jordana.
•
Rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych metodami iteracyjnymi.
•
Rozwiązywanie równań nieliniowych: wprowadzenie, zasady postępowania. Metody połowienia i regula falsi, siecznych, Newtona
(Newtona-Raphsona), Steffensena.
•
Całkowanie numeryczne, metody: Simpsona, Romberga, Newtona-Cotesa, Gaussa-Legendre’a, Gaussa-Jacobiego i Gaussa-Czebyszewa.
•
Różniczkowanie numeryczne.
Tematyka ćwiczeń:
•
Zapoznanie z przykładowymi pakietami metod numerycznych (MATLAB, OCTAVE, SCILAB).
•
Praca z wykorzystaniem pakietu MATLAB – podstawowe informacje: struktura środowiska, tryby pracy, typy zmiennych, instrukcje
warunkowe, instrukcje typu switch-case, pętle typu for i while.
•
Operacje na macierzach w środowisku MATLAB: podstawowe operacje na macierzach, operacje logiczne, operacje relacji.
•
Rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych w środowisku MATLAB.
•
Funkcje graficzne w środowisku MATLAB: podział okna graficznego, wykresy funkcji jednej i dwóch zmiennych.
•
Tworzenie funkcji w środowisku MATLAB: sposób definiowania i odwoływania do funkcji.
•
Przetwarzanie łańcuchów w środowisku MATLAB: tworzenie łańcuchów, wykonywanie funkcji zawartych w łańcuchach,
pobieranie informacji wprowadzanych przez użytkownika.
•
Rozwiązywanie zagadnień interpolacyjnych w środowisku MATLAB, funkcje rozwiązujące zagadnienia interpolacyjne.
•
Aproksymacja w środowisku MATLAB: aproksymacja średniokwadratowa w oparciu o funkcję liniową, aproksymacja funkcjami
nieliniowymi w oparciu o metody rozwiązania liniowych zagadnień aproksymacyjnych, aproksymacja funkcjami wielomianowymi,
wykorzystanie funkcji polyfit i polyval w rozwiązywaniu zagadnień aproksymacyjnych, aproksymacja dowolnymi równaniami z
wykorzystaniem funkcji fmins.
•
Całkowanie numeryczne w środowisku MATLAB, funkcje obliczające wartości całki oznaczonej.
•
Ćwiczenia projektowe – omówienie, realizacja, weryfikacja, walidacja i prezentacja projektów z zakresu: rozwiązywania zagadnień
interpolacyjnych i aproksymacyjnych, rozwiązywania równań nieliniowych, rozwiązywania algebraicznych układów równań
liniowych oraz całkowania numerycznego.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Pisemne kolokwium – obejmuje tematykę omawianą w ramach ćwiczeń.
Projekt programistyczny – obejmuje implementację jednego z poznanych algorytmów
numerycznych w języku programowania C# lub C++.
Egzamin – forma ustna, obejmuje pytania teoretyczne oraz zadania z zakresu metod numerycznych.

Procentowy udział w końcowej
ocenie

60% oceny z ćwiczeń
40% oceny z ćwiczeń
100% oceny z egzaminu

WYKAZ LITERATURY
•
•
•
•
•
•

•

Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J. (2009): Metody numeryczne. Wydanie 7. WNT, Warszawa.
Kincaid D., Cheney W. (2006): Analiza numeryczna. WNT, Warszawa.
Świercz J., Stefanowicz W. (2004): Wstęp do metod numerycznych. Nowik, Opole.
Kamińska A., Pańczyk B. (2002): Ćwiczenia z MATLAB. Przykłady i zadania. MIKOM, Warszawa.
Mrozek B, Mrozek Z. (2010): MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie III, Helion, Gliwice.
Treichel W., Stachurski M. (2009): MATLAB dla studentów - ćwiczenia, zadania, rozwiązania. Witkom (Salma Press).
Weres J. (2009): Metody numeryczne (Wykłady udostępnione w sieci).

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Punkty
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
ECTS
Metody optymalizacyjne A
4
Nazwa w j. angielskim
Optimization methods A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)
Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu
prof. dr hab. inż. Piotr Boniecki
Kierunek studiów
Poziom
Profil
Informatyka stosowana
Studia I stopnia
ogólnoakademicki
Specjalność
Specjalizacja inżynierska
RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY

Numer
katalogowy

Semestr
6S/7N

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
20
- wykłady
- ćwiczenia
30
- ćwiczenia
- inne z udziałem nauczyciela
10
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna studenta
50
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin: 110
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
10
70
110

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obejmującego następujące zagadnienia:
def. pochodnej funkcji f(x), f(x,y) oraz f(xi), obliczanie ekstremum funkcji f(x), f(x,y) oraz f(xi), różniczka funkcji f(x), f(x,y) oraz f(xi),
różniczka zupełna, tw. Schwarza, całka nieoznaczona oraz oznaczona funkcji f(x), f(x,y) oraz f(xi), metody całkowania, całki niewłaściwe,
całka krzywoliniowa nieskierowana oraz skierowana, tw. Greena. metoda współczynników nieoznaczonych Lagrange’a. Algebra
wektorów, analiza wektorów, operatory wektorowe, zapis sumacyjny Einsteina, notacja macierzowa, typy pól wektorowych. Rachunek
wariacyjny, przestrzeń funkcyjna, funkcjonał całkowy, ekstremala, równanie Lagrange’a-Eulera (L-E) jednej zmiennej niezależnej,
problem izoperymetryczny, zagadnienie brachistochrony, zasada Hamiltona, równanie L-E dwóch zmiennych niezależnych, ekstremala
powierzchniowa, uogólnienie równania L-E, równanie falowe. Optymalizacja przestrzeni dyskretnych. Optymalizacja lokalna oraz
globalna (zagadnienia własne macierzy). Metody optymalizacyjne z wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji (algorytmy
genetyczne, mrówkowe, symulowanego wyżarzania).
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę z zakresu technik optymalizacji zagadnień definiowanych w przestrzeni skalarnej
(dyskretnej oraz ciągłej, n-wymiarowej), przestrzeni wektorowej (n-wymiarowej) oraz (n-wymiarowej) przestrzeni funkcyjnej (równania
L-E)

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady - przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych treści w formie autorskich prezentacji
2. Ćwiczenia - samodzielne tworzenie projektów z wykorzystaniem internetu oraz posiadanego oprogramowania
3. Ćwiczenia w sali komputerowej: samodzielne rozwiązywanie zagadnień optymalizacyjnych z wykorzystaniem
posiadanego oprogramowania

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu zasad optymalizacyjnych występujących w przyrodzie
E2. Ma wiedzę na temat metod, technologii i narzędzi wykorzystywanych przy rozwiązywaniu problemów
E3. Zna wady i zalety oraz obszary zastosowania różnych technik optymalizacyjnych
E4. Ma wiedzę z zakresu zastosowania metod polioptymalizacyjnych w realizacji procesów decyzyjnych zachodzących w
rolnictwie
E5. Ma wiedzę na temat narzędzi do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych
E6. Posiada umiejętności formułowania oraz rozwiazywania problemów optymalizacyjnych, również z obszaru rolnictwa
E7. Potrafi zbudować model optymalizacyjny opisujący zagadnienia z obszaru inżynierii rolnicze
E8. Rozumie celowość podejmowania optymalnych decyzji w produkcji rolniczej
E9. Ma umiejętność obsługi wybranych programów do formułowania i rozwiązywania problemów optymalizacyjnych

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W14

IS1A_U14

Kompetencje
społeczne

E10. Ma świadomość aktualnych możliwości jakie stwarzają nowoczesne techniki komputerowe w zakresie rozwiazywania
problemów optymalizacyjnych
E11. Wykazuje kreatywność w zakresie optymalizowania procesów zachodzących w produkcji rolniczej
E12. Ma umiejętności współpracy w zespole w celu opracowania złożonych systemów informatycznych wspomagających
procesy decyzyjne w rolnictwie
E13. Ma świadomość odnośnie aplikacji w rolnictwie dynamicznie rozwijających się technik informatycznych

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola projektów realizowanych w ramach ćwiczeń
2. Kolokwium sprawdzające umiejętności praktyczne z zakresu rozwiązywania zagadnień
optymalizacyjnych
TREŚCI KSZTAŁCENIA

IS1A_K06

Numery efektów
E1-E13

I.

Wiadomości podstawowe
Def . pochodnej funkcji jednej zmiennej f(x) oraz dwóch zmiennych f(x,y) - interpretacja graficzna, def. ekstremum funkcji jednej
zmiennej f(x) oraz dwóch zmiennych f(x,y) - interpretacja graficzna, def. różniczki funkcji jednej zmiennej f(x) oraz dwóch
zmiennych f(x,y) - (różniczka zupełna), interpretacja graficzna różniczki zupełnej oraz tw. Schwarca, szereg Taylora
2. Całka nieoznaczona oraz oznaczona funkcji jednej zmiennej f(x) oraz dwóch zmiennych f(x,y)-interpretacja graficzna, metody
całkowania- całki niewłaściwe, całka krzywoliniowa nieskierowana oraz skierowana - interpretacja graficzna - tw. Greena, tw.
Gausa
II. Optymalizacja przestrzeni skalarnych (liczbowych)
3. Badanie przebiegu (poszukiwanie ekstremów) funkcji jednej zmiennej f(x) - interpretacja graficzna, aplikacje, warunki
konieczne oraz dostateczne istnienia ekstremum
4. Badanie przebiegu (poszukiwanie ekstremów) funkcji dwóch zmiennych f(x,y) - interpretacja graficzna, aplikacje, warunki
konieczne oraz dostateczne istnienia ekstremum
5. Metoda współczynników nieoznaczonych Lagrange’a – warunki początkowo-brzegowe
III. Optymalizacja przestrzeni wektorowych
6. Algebra wektorów - podstawowe wielkości oraz zależności, zapis wskaźnikowy oraz macierzowy, działania na wektorach,
przykłady zastosowania, elementy rachunku tensorowego, zastosowania
7. Analiza wektorowa - podstawowe wielkości oraz zależności, elementy teorii pola, zastosowania
8. Operatory wektorowe: gradient, dywergencja, rotacja - interpretacja fizyczna, podstawowe działania w przestrzeni
wektorowej, własności gradientu, zapis sumacyjny Einsteina jako kompresja notacji wektorowej – przykłady, notacja
macierzowa w kontekście zapisu wektorowego
9. Podstawowe operacje dla pól skalarnych oraz wektorowych – interpretacja fizyczna, typy pól wektorowych oraz ich przykłady
w fizyce
IV. Optymalizacja przestrzeni funkcyjnych
10. Przykładowe problemy rachunku wariacyjnego, def. przestrzeni funkcyjnej - funkcjonał całkowy – ekstremala, równanie
Lagrange’a-Eulera dla jednej zmiennej niezależnej - dla więzów stacjonarnych - szczególne przypadki
11. Równanie Lagrange’a-Eulera dla jednej zmiennej niezależnej - dla więzów uogólnionych
12. Przykłady aplikacji r. Lagrange’a z więzami uogólnionymi - problem izoperymetryczny, zasada Hamiltona - interpretacja
fizyczna, równanie L-E a prawo Newtona - interpretacja fizyczna
13. Równanie Lagrange’a-Eulera dla dwóch zmiennych niezależnych - ekstremala powierzchniowa, uogólnienie równania L-E równanie falowe
V. Optymalizacja przestrzeni probabilistycznych
14. Podstawowe zależności rachunku prawdopodobieństwa, zmienne losowe, typy rozkładów prawdopodobieństwa – przykłady,
procesy stochastyczne, stacjonarność oraz ergodyczność procesów losowych
15. Komputerowe generowanie zagadnień losowych, typy oraz algorytmy generatorów liczb pseudolosowych, ograniczenia
1.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie ćwiczeń:
- ocena z kolokwium
- ocena z projektu
- ocena z prezentacji
Wykładów - zaliczenie na podstawie wiedzy i obecności

Procentowy udział w
końcowej ocenie
40% oceny z ćwiczeń
40% oceny z ćwiczeń
20% oceny z ćwiczeń
100% oceny z wykładów

WYKAZ LITERATURY
1. Byron F.W., Fuller R.W.: Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej, t.1, PWN, Warszawa 1975
2. MańczakI K.: Metody identyfikacji wielowymiarowych obiektów sterowania, WNT, Warszawa 1979
3. Seidler J. i inni: Metody rozwiązywania zadań optymalizacji,WNT, Warszawa1980
4. Zieliński R.: Generatory liczb losowych, WNT, W-wa 1989
5. P. Perkowski : Technika symulacji cyfrowej, WNT, W-wa 1988
6. Papoulis A.: Prawdopodobieństwo, zmienne losowe… WNT, W-wa 1972

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Punkty
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
ECTS
Metody optymalizacyjne B
2
Nazwa w j. angielskim
Optimization methods B
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)
Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu
prof. dr hab. inż. Piotr Boniecki
Kierunek studiów
Poziom
Profil
Informatyka stosowana
Studia I stopnia
ogólnoakademicki
Specjalność
Specjalizacja inżynierska
RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY

Numer
katalogowy

Semestr
6S/7N

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- wykłady
10
- ćwiczenia
20
- ćwiczenia
10
- inne z udziałem nauczyciela
10
- inne z udziałem nauczyciela
10
- praca własna studenta
15
- praca własna studenta
30
Łączna liczba godzin:
60
Łączna liczba godzin:
60
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obejmującego następujące
zagadnienia: def. pochodnej funkcji f(x), f(x,y) oraz f(xi), obliczanie ekstremum funkcji f(x), f(x,y) oraz f(xi), różniczka funkcji
f(x), f(x,y) oraz f(xi), różniczka zupełna, tw. Schwarza, całka nieoznaczona oraz oznaczona funkcji f(x), f(x,y) oraz f(xi),
metody całkowania, całki niewłaściwe, całka krzywoliniowa nieskierowana oraz skierowana, tw. Greena. metoda
współczynników nieoznaczonych Lagrange’a. Algebra wektorów, analiza wektorów, operatory wektorowe, zapis sumacyjny
Einsteina, notacja macierzowa, typy pól wektorowych. Rachunek wariacyjny, przestrzeń funkcyjna, funkcjonał całkowy,
ekstremala, równanie Lagrange’a-Eulera (L-E) jednej zmiennej niezależnej, problem izoperymetryczny, zagadnienie
brachistochrony, zasada Hamiltona, równanie L-E dwóch zmiennych niezależnych, ekstremala powierzchniowa,
uogólnienie równania L-E, równanie falowe. Optymalizacja przestrzeni dyskretnych. Optymalizacja lokalna oraz globalna
(zagadnienia własne macierzy). Metody optymalizacyjne z wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji (algorytmy
genetyczne, mrówkowe, symulowanego wyżarzania).
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę z zakresu technik optymalizacji zagadnień definiowanych w przestrzeni
skalarnej, przestrzeni wektorowej oraz przestrzeni funkcyjnej.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady - przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych treści w formie autorskich prezentacji
2. Ćwiczenia - samodzielne tworzenie projektów z wykorzystaniem internetu oraz posiadanego oprogramowania
3. Ćwiczenia w sali komputerowej: samodzielne rozwiązywanie zagadnień optymalizacyjnych z wykorzystaniem
posiadanego oprogramowania

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu zasad optymalizacyjnych występujących w przyrodzie
E2. Ma wiedzę na temat metod, technologii i narzędzi wykorzystywanych przy rozwiązywaniu
problemów
E3. Zna wady i zalety oraz obszary zastosowania różnych technik optymalizacyjnych
E4. Ma wiedzę z zakresu zastosowania metod polioptymalizacyjnych w realizacji procesów
decyzyjnych zachodzących w rolnictwie
E5. Ma wiedzę na temat narzędzi do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W14

Umiejętności

E6. Posiada umiejętności formułowania oraz rozwiazywania problemów optymalizacyjnych, również
z obszaru rolnictwa
E7. Potrafi zbudować model optymalizacyjny opisujący zagadnienia z obszaru inżynierii rolnicze
E8. Rozumie celowość podejmowania optymalnych decyzji w produkcji rolniczej
E9. Ma umiejętność obsługi wybranych programów do formułowania i rozwiązywania problemów
optymalizacyjnych

IS1A_U14

Kompetencje
społeczne

IS1A_K06
E10. Ma świadomość aktualnych możliwości jakie stwarzają nowoczesne techniki komputerowe w
zakresie rozwiazywania problemów optymalizacyjnych
E11. Wykazuje kreatywność w zakresie optymalizowania procesów zachodzących w produkcji
rolniczej
E12. Ma umiejętności współpracy w zespole w celu opracowania złożonych systemów
informatycznych wspomagających procesy decyzyjne w rolnictwie
E13. Ma świadomość odnośnie aplikacji w rolnictwie dynamicznie rozwijających się technik
informatycznych
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Numery efektów
1. Kontrola projektów realizowanych w ramach ćwiczeń
E1-E13
2. Kolokwium sprawdzające umiejętności praktyczne z zakresu rozwiązywania zagadnień
optymalizacyjnych

TREŚCI KSZTAŁCENIA
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Def . pochodnej funkcji jednej zmiennej f(x) oraz dwóch zmiennych f(x,y) - interpretacja graficzna, def. ekstremum funkcji jednej
zmiennej f(x) oraz dwóch zmiennych f(x,y) - interpretacja graficzna, def. różniczki funkcji jednej zmiennej f(x) oraz dwóch
zmiennych f(x,y) - (różniczka zupełna), interpretacja graficzna różniczki zupełnej oraz tw. Schwarca, szereg Taylora
Całka nieoznaczona oraz oznaczona funkcji jednej zmiennej f(x) oraz dwóch zmiennych f(x,y)-interpretacja graficzna, metody
całkowania- całki niewłaściwe, całka krzywoliniowa nieskierowana oraz skierowana - interpretacja graficzna - tw. Greena, tw.
Gausa
Badanie przebiegu (poszukiwanie ekstremów) funkcji jednej zmiennej f(x) - interpretacja graficzna, aplikacje, warunki konieczne
oraz dostateczne istnienia ekstremum
Badanie przebiegu (poszukiwanie ekstremów) funkcji dwóch zmiennych f(x,y) - interpretacja graficzna, aplikacje, warunki
konieczne oraz dostateczne istnienia ekstremum
Algebra wektorowa - podstawowe wielkości oraz zależności, zapis wskaźnikowy oraz macierzowy, działania na wektorach,
przykłady zastosowania, elementy rachunku tensorowego, zastosowania
Analiza wektorowa - podstawowe wielkości oraz zależności, elementy teorii pola, zastosowania
Operatory wektorowe: gradient, dywergencja, rotacja - interpretacja fizyczna, podstawowe działania w przestrzeni wektorowej,
własności gradientu, zapis sumacyjny Einsteina jako kompresja notacji wektorowej – przykłady, notacja macierzowa w kontekście
zapisu wektorowego
Przykładowe problemy rachunku wariacyjnego, def. przestrzeni funkcyjnej - funkcjonał całkowy – ekstremala, równanie
Lagrange’a-Eulera dla jednej zmiennej niezależnej - dla więzów stacjonarnych -szczególne przypadki
Podstawowe zależności rachunku prawdopodobieństwa, zmienne losowe, typy rozkładów prawdopodobieństwa – przykłady,
procesy stochastyczne, stacjonarność oraz ergodyczność procesów losowych
Komputerowe generowanie zagadnień losowych, typy oraz algorytmy generatorów liczb pseudolosowych, ograniczenia

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie ćwiczeń:
- ocena z kolokwium
- ocena z projektu
- ocena z prezentacji
Wykładów - zaliczenie na podstawie wiedzy i obecności

Procentowy udział w
końcowej ocenie
40% oceny z ćwiczeń
40% oceny z ćwiczeń
20% oceny z ćwiczeń
100% oceny z wykładów

WYKAZ LITERATURY
1. Byron F.W., Fuller R.W.: Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej, t.1, PWN, Warszawa 1975
2. MańczakI K.: Metody identyfikacji wielowymiarowych obiektów sterowania, WNT, Warszawa 1979
3. Seidler J. i inni: Metody rozwiązywania zadań optymalizacji,WNT, Warszawa1980
4. Zieliński R.: Generatory liczb losowych, WNT, W-wa 1989
5. P. Perkowski : Technika symulacji cyfrowej, WNT, W-wa 1988
6. Papoulis A.: Prawdopodobieństwo, zmienne losowe… WNT, W-wa 1972

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Metody sztucznej inteligencji

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Artificial intelligence methods
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Piotr Boniecki
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

7S/8N

Specjalność

Specjalizacja inżynierska

-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne

Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
15
10
- ćwiczenia
- ćwiczenia
30
10
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
5
5
- praca własna studenta
praca
własna
studenta
30
55
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
80
80
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z następującego zakresu:
historia i definicje sztucznej inteligencji AI, elementy kongwistyki, modelowanie funkcji mózgu, elementy inteligencji
obliczeniowej, systemy ekspertowe SE, test Touringa, podstawy sztucznych technik neuronowych, optymalizacja sieci
neuronowych, algorytmy genetyczne, logika rozmyta, istota oraz podstawowe operacje AI, przykłady zastosowania AI,
systemy samouczące się i istota ich działania, perspektywy oraz obszary zastosowania AI, systemy szkieletowe do
tworzenia modeli AI, perspektywy oraz potencjalne obszary zastosowania AI.
- wykłady

Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę z zakresu istoty oraz aplikacji metod AI, tworzenia zbiorów uczących do
generowania SNN, tworzenia baz wiedzy dla systemów ekspertowych SE, wykorzystania programowych symulatorów AI
oraz SE zaimplementowanych w wybranych systemach informatycznych (Sfinks, MatLab, Statistica)
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady - przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych treści w formie autorskich prezentacji
2. Ćwiczenia - samodzielne tworzenie projektów z wykorzystaniem internetu oraz istniejącego oprogramowania
3. Ćwiczenia w sali komputerowej: samodzielne rozwiązywanie problemów AI z wykorzystaniem posiadanego
oprogramowania

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma ogólną wiedzę z zakresu technik oraz metod AI
E2. Ma wiedzę na temat metod, technologii i narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu oraz
eksploatacji systemów AI
E3. Zna wady i zalety oraz obszary zastosowania metod AI, praktycznego wykorzystania logiki
rozmytej w sterowaniu procesami zachodzącymi w rolnictwie
E4. Ma wiedzę z zakresu zastosowania metod komputerowego wspomagania procesu tworzenia
systemów AI dedykowanych do realizacji procesów decyzyjnych zachodzących w rolnictwie
E5. Ma wiedzę na temat narzędzi komputerowych wspierających procesy tworzenia modeli AI
E6. Posiada umiejętności formułowania oraz rozwiazywania problemów związanych z
wytwarzaniem i eksploatacją systemów AI, również z obszaru produkcji rolniczej
E7. Potrafi wytworzyć system AI wspierający procesy decyzyjne z obszaru inżynierii rolniczej
E8. Rozumie celowość podejmowania optymalnych decyzji z wykorzystaniem metod AI w produkcji
rolniczej
E9. Ma umiejętność obsługi wybranych programów szkieletowych do tworzenia systemów AI, np.:
systemów ekspertowych

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W19

IS1A_U14

Kompetencje
społeczne

E10. Ma świadomość aktualnych możliwości jakie stwarzają nowoczesne techniki komputerowe w
zakresie wykorzystania nowoczesnych metod AI
E11. Wykazuje kreatywność w zakresie optymalizowania procesów decyzyjnych z wykorzystaniem
technik
E12. Ma umiejętności współpracy w zespole w celu opracowania złożonych systemów
informatycznych wykorzystujących metody AI
E13. Ma świadomość odnośnie aplikacji metod AI praktyce, w tym również produkcji rolniczej

IS1A_K06
IS1A_K07

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Numery efektów
1. Kontrola projektów realizowanych w ramach ćwiczeń.
E1-E13
2. Kolokwium przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne z zakresu metod
AI oraz komputerowego wspomagania decyzji.
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Tematy wykładów
1. Informacje wstępne – istota oraz geneza metod AI, rys historyczny
2. Struktura AI oraz metody AI
3. Rys historyczny: geneza, inspiracja biologiczna, uwarunkowania technologiczne
4. Elementy kognitywistyki, rys historyczny, wielcy protoplaści oraz propagatorzy
5. Wstęp do modelowania neuronowego
6. Wybrane topologie SSN oraz obszary zastosowania w nauce i praktyce
7. Elementy logiki rozmytej oraz potencjalne obszary zastosowania
8. Obszary aplikacji teorii zbiorów rozmytych w nauce i praktyce
9. Systemy ekspertowe: geneza, budowa, tworzenie SE
10. Przykłady wykorzystania systemów ekspertowych
11. Metody AI jako narzędzie wspomagające procesy optymalizacji
12. Algorytmy genetyczne: geneza, symulatory, obszary aplikacji
13. Systemy informatyczne wspomagające wykorzystanie metod AI: stan obecny oraz perspektywy rozwoju
14. Wybrane techniki optymalizacyjne inspirowane zjawiskami przyrodniczymi
15. Nowe aspekty oraz perspektywy i potencjalne kierunki rozwoju metod AI
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział w
Zaliczenie ćwiczeń:
końcowej ocenie
40% oceny z ćwiczeń
- ocena z kolokwium
- ocena z projektu
40% oceny z ćwiczeń
- ocena z prezentacji
20% oceny z ćwiczeń
Wykładów - zaliczenie na podstawie wiedzy i obecności
1.
2.
3.
4.
5.
6.

100% oceny z wykładów

WYKAZ LITERATURY
Flasiński M., 2011. Wstep do metod sztucznej inteligencji. PWN, W-wa
Baczyński D. i inni., 2008. Sztuczna inteligencja w praktyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa
Chromiec J., Strzemieczna E.,1994. Stuczna inteligencja. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, W-wa
Kwiatkowska A.M., 2007. Systemy wspomagania decyzji. PWN, W-wa
Boniecki P., 2008. Elementy modelowania neuronowego w rolnictwie. Wydawnictwo UP, P-ń
Cichosz P., 200. Systemy uczące się.WNT, W-wa

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Metrologia techniczna

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Technical metrology
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr hab. inż. Karol Durczak
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

3S/4N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
15
10
- ćwiczenia audytoryjne
5
2
- laboratorium
- laboratorium
10
8
- konsultacje
- konsultacje
15
15
- praca własna studenta
- praca własna studenta
35
45
Łączna liczba godzin:
Łączna
liczba
godzin:
80
80
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Praktyczna umiejętność wykonywania pomiarów wielkości geometrycznych za pomocą nowoczesnych przyrządów
pomiarowych w odniesieniu do systemów agrotechnicznych w tym informatycznych. Dobór przyrządów i metod
pomiarowych do konkretnych zadań. Opracowywanie wyników pomiarów oraz ich interpretacja.
METODY DYDAKTYCZNE
Demonstracje pomiarowe, pokazy z objaśnieniem, samodzielne wykonywanie zadań pomiarowych, dyskusje podczas
ćwiczeń i konsultacji, samokształcenie.
- wykłady

- ćwiczenia audytoryjne

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1.
E2.
E3.
E4.
E5.

Zna metody i techniki prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości geometrycznych.
Identyfikuje warsztatowe przyrządy pomiarowe.
Wskazuje i nazywa podstawowe części składowe przyrządów pomiarowych.
Zna zasady funkcjonowania przyrządów pomiarowych.
Zna przepisy dotyczące legalizacji i atestacji przyrządów pomiarowych.

Dobiera przyrządy pomiarowe do konkretnych prac warsztatowych z uwzględnieniem także
aspektów pozatechnicznych.
E7. Wykonuje pomiary różnych wielkości fizycznych.
E8. Analizuje, interpretuje wyniki pomiarów i wyprowadza wnioski.
E9. Oblicza i szacuje niepewność pomiarów.
E10. Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami odnośnie
pomiarów warsztatowych w procesach technicznych i technologicznych.
E11. Wykonuje protokoły z zadań pomiarowych na poziomie inżynierskim.

IS1A_U01
IS1A_U02
IS1A_U05
IS1A_U15
IS1A_U16

E12.
E13.
E14.
E15.
E16.

IS1A_K01
IS1A_K03
IS1A_K07
IS1A_K08

Umiejętności

E6.

Kompetencje
społeczne

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W08
IS1A_W09
IS1A_W10

Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych.
Pracuje indywidualnie i w zespole.
Wykazuje odpowiedzialność za higienę i bezpieczeństwo pracy własnej i innych.
Wykazuje dbałość o powierzony sprzęt pomiarowy.
Jest świadomy zależności czynników zewnętrznych na dokładność wykonywanych
pomiarów.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
- protokoły z ćwiczeń laboratoryjnych
- testy komputerowe
- oceny z przygotowania do ćwiczeń.

Numery efektów

E6-E12, E13-E16
E1-E5
E12

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Tematyka wykładów:
1. Pojęcia podstawowe z metrologii.
2. Rodzaje, budowa i właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych.
3. Etalony i wzorcowanie. Wzorce długości i kąta.
4. Przyrządy suwmiarkowe. Zasada Abbego.
5. Przyrządy mikrometryczne. Prawo Hooke’a.
6. Przyrządy do pomiarów kątów, pochyleń i zbieżności.
7. Przyrządy czujnikowe. Efekt kosinusa.
8. Pomiary odchyłek kształtu i położenia. Pomiary kół zębatych.
9. Pomiary gwintów.
10. Pomiary chropowatości powierzchni (x2). Krzywa Abbota.
11. Pomiary łuków kołowych. Pomiary budowlane. Pomiar grubości lakieru.
12. Pomiary optyczne.
13. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe. Wizyjne maszyny pomiarowe.
Tematyka ćwiczeń:
1. Program i regulamin przedmiotu. Zasady BHP. Rachunek błędów pomiarowych.
2. Wyznaczanie niepewności pomiaru metodami statystycznymi (typ A) oraz poprzez szacowanie (typ B).
3. Pomiary przyrządami suwmiarkowymi i mikrometrycznymi.
4. Pomiary kątów i stożków. Pomiary czujnikami mechanicznymi.
5. Pomiary i sprawdzanie gwintów. Pomiary mikroskopem warsztatowym.
6. Pomiary kół zębatych oraz odchyłek kształtu i położenia.
7. Pomiary kubatury i powierzchni pomieszczeń, grubości lakieru, promieni łuków kołowych i chropowatości
powierzchni.
8. Naprawa i konserwacja.
Procentowy udział
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
w końcowej ocenie
Przedmiot kończy się zaliczeniem ćwiczeń i wykładów na ocenę.
100%
Ocena na zaliczenie ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych:
− ze sprawozdań
− za aktywność na ćwiczeniach
100%
− za stopień przygotowania się do ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie wykładów w formie pisemnej opisowej. Warunkiem jest uzyskanie co
najmniej 50% możliwych punktów. Przystąpienie do sprawdzianu zaliczeniowego
wymaga uzyskania oceny pozytywnej z laboratorium.
WYKAZ LITERATURY
Durczak K. 2012. Pomiary wielkości geometrycznych w technice. Wyd. UP w Poznaniu.
Jakubiec W., Malinowski J. 1999. Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa.
Sałaciński T. 2000. Elementy metrologii wielkości geometrycznych. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Materiały dydaktyczne zamieszczone w WD.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Podstawy biznesu elektronicznego A

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Basics of e-business A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr hab. inż. Krzysztof Koszela
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

7S/8N

Specjalność
-

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady

Specjalizacja magisterska
RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
20

- ćwiczenia
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna
Łączna liczba godzin:

30
10
60
120

- ćwiczenia
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna
Łączna liczba godzin:

10
20
10
80
120

Umiejętności

Wiedza

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Zakres omawianych zagadnień obejmuje m.in. wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Student zapozna się miedzy innymi z
różnymi modelami e-biznesu, handlem elektronicznym w skali krajowej i światowej, zastosowaniem EDI (elektronicznej wymiany danych) pomiędzy
partnerami biznesowymi oraz możliwościami integracji partnerów na platformach elektronicznych. Wiedzy umożliwiającej budowanie strategii oraz
prowadzenie działalności gospodarczych przy wykorzystywaniu rozwiązań teleinformatycznych, szczególnie sieci Internetu. Zajęcia z e-biznesu obejmują
ponadto szeroki wachlarz zagadnień związanych z marketingiem. W ramach wykładów przedstawiony jest aspekt teoretyczny natomiast w ramach
ćwiczeń prowadzone są zajęcia warsztatowe w grupach i podgrupach oraz rozwiązywane różne studium przypadków oraz opracowywane koncepcji
projektów. Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz zbiór praktycznych umiejętności pozwalających na zarządzanie małymi zespołami, jak i
projektami biznesowymi.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady - przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych treści w formie autorskich prezentacji.
2. Ćwiczenia - samodzielne tworzenie projektów z wykorzystaniem internetu i dostępnych informacji.
3. Warsztaty wspomagające prace zespołową jak i formę autoprezentacji.
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
kierunkowych
IS1A_W03
E1. Ma podstawową wiedzę w zakresie rozwiązań czym jest rynek elektroniczny i handel elektroniczny. Handel
IS1A_W21
tradycyjny a internetowy;
IS1A_W22
E2. Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania nowych sposobów komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem;

E3. Ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i zasad związanych z bankowością elektroniczną oraz wymianą
danych. Jak również zagrożeń wynikających rozwiązań prawnych w e-biznesie.

E4. Potrafi dokonać analizy ekonomicznej dla planowanych działań inżynierskich, ocenie sytuację
ekonomiczną przedsiębiorstwa;
E5. Potrafi dokonać pozycjonowanie witryny internetowej;
E6. Umie dokonać doboru materiałów, ocenić ich jakość i przydatność oraz określić wymagania dla witryny
firmowej, określenie metod i środków wyrazu -wymogi formalne, funkcjonalne, estetyczne, biznesowe i

IS1A_U03

Kompetencje
społeczne

marketingowe.

E7. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem, przyjmując
odpowiedzialność za efekty jego pracy
E8. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w zakresie
rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
E9. Rozumie znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachowania właściwych warunków na stanowisku
pracy, ograniczenia ryzyka, zasad właściwej obsługi sprzętu technicznego

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola projektów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Projekt w postaci opracowania biznes planu.
3. Egzamin pisemny z zakresu zagadnień dotyczących przedstawianych treści.

IS1A_K02
IS1A_K04

Numery efektów
E1-E9

TREŚCI KSZTAŁCENIA
TEMATYKA WYKŁADÓW
•
Postęp technologiczne a zmiany w biznesie i społeczeństwie. Zjawisko Internetu. Zmiany makroekonomiczne a wymagania biznesu.
•
Definicje podstawowych pojęć: e-biznes, e-handel, e-państwo, e-gospodarka, e-nauczanie, modele e-biznesu.
•
Główne rozwiązania handlu elektronicznego. Rynek elektroniczny i handel elektroniczny. Handel tradycyjny a internetowy. Tradycyjny handel
elektroniczny a elektroniczny handel internetowy.
•
Nowe sposoby komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem; uniwersalizm stron WWW; reklama; public relations; promocja sprzedaży; sprzedaż przez
Internet i polityka cenowa. Kreowania wizerunku firmy i marki za pomocą Internetu - Marketing "one-to-one"; wykorzystanie mechanizmu
personalizacji witryn.
•
Strategie związane z rynkiem reklamy internetowej: Planowanie kampanii reklamowej w Internecie. Dobór nośników reklamy. Techniczne aspekty
kampanii internetowej. Realizacja internetowej kampanii reklamowej; sieci "adserverowe"; analiza wyników kampanii reklamowej. Przykłady
największych kampanii komercyjnych.
•
Fazy e-biznesu w firmie. Uwarunkowanie techniczne, organizacyjne oraz społeczne każdej z faz. Produkt i usługa cyfrowa.
•
Technologia e-biznesu: sieci komputerowe i ich elementy, dołączanie do Internetu, usługi w sieci (przegląd). Sieci bezprzewodowe. EDI.
•
Bankowość elektroniczna i płatności elektroniczne.
•
Problemy, zagrożenia i rozwiązani prawne w e-biznesie: reklama, umowy, opodatkowanie, ochrona tożsamości. Problemy e-biznesu w skali
międzynarodowej.
TEMATYKA ĆWICZEŃ
•
Wykorzystanie istniejących serwisów e-biznesowych - zasady, poprawność, zagrożenia.
•
Sprecyzowanie wymagań dla witryny firmowej, określenie metod i środków
•
wyrazu -wymogi formalne, funkcjonalne, estetyczne, biznesowe i marketingowe.
•
Zaprojektowanie funkcjonalności portalu dla firmy.
•
Analiza uwarunkowań ekonomicznych realizacji portalu (mini biznes plan).
•
Podstawy SEO - pozycjonowanie witryny.
•
Handel elektroniczny. Implementacja wybranych modułów e-sklepu.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Projekt zaliczeniowy.
Zaliczenie ćwiczeń - prezentacja opracowanego serwisu internetowego oraz wykazanie się umiejętnościami w
zakresie jego modyfikacji.
Opracowanie koncepcji reklamy internetowej.
2. Egzamin.
Egzamin pisemny.

Procentowy udział
w końcowej ocenie

WYKAZ LITERATURY
1.
2.
3.

Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa, 2007.
Norris M., West S., e-biznes, WKL, Warszawa, 2007.
Barrow C., Biznes w sieci, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2006
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.
2.
3.

Teluk T., E-biznes. Nowa gospodarka, Helion, Gliwice 2004.
Łebkowski M., E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image'u w biznesie, Helion 2009.
Frankowski P., Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja, Helion, 2010.

30%
20%
50%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS
3

Podstawy biznesu elektronicznego B
Nazwa w j. angielskim

Numer
katalogowy

Basics of e-business B
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr hab. inż. Krzysztof Koszela
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

7S/8N

Specjalność
-

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady

Specjalizacja magisterska
RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15

- ćwiczenia
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna
Łączna liczba godzin:

20
10
35
80

- ćwiczenia
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna
Łączna liczba godzin:

10
10
10
50
80

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Zakres omawianych zagadnień obejmuje m.in. wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Student zapozna się miedzy innymi z
różnymi modelami e-biznesu, handlem elektronicznym w skali krajowej i światowej, zastosowaniem EDI (elektronicznej wymiany danych) pomiędzy
partnerami biznesowymi oraz możliwościami integracji partnerów na platformach elektronicznych. Wiedzy umożliwiającej budowanie strategii oraz
prowadzenie działalności gospodarczych przy wykorzystywaniu rozwiązań teleinformatycznych, szczególnie sieci Internetu. Zajęcia z e-biznesu obejmują
ponadto szeroki wachlarz zagadnień związanych z marketingiem. W ramach wykładów przedstawiony jest aspekt teoretyczny natomiast w ramach
ćwiczeń prowadzone są zajęcia warsztatowe w grupach i podgrupach oraz rozwiązywane różne studium przypadków oraz opracowywane koncepcji
projektów. Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz zbiór praktycznych umiejętności pozwalających na zarządzanie małymi zespołami, jak i
projektami biznesowymi.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady - przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych treści w formie autorskich prezentacji.
2. Ćwiczenia - samodzielne tworzenie projektów z wykorzystaniem internetu i dostępnych informacji.
3. Warsztaty wspomagające prace zespołową jak i formę autoprezentacji.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

E1. Ma podstawową wiedzę w zakresie rozwiązań czym jest rynek elektroniczny i handel elektroniczny. Handel
tradycyjny a internetowy;
E2. Ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i zasad związanych z bankowością elektroniczną oraz wymianą

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W03
IS1A_W21
IS1A_W22

danych. Jak również zagrożeń wynikających rozwiązań prawnych w e-biznesie.

E3. Potrafi dokonać analizy ekonomicznej dla planowanych działań inżynierskich, ocenie sytuację
ekonomiczną przedsiębiorstwa;
E4. Potrafi dokonać pozycjonowanie witryny internetowej;

IS1A_U03

E5. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem, przyjmując
odpowiedzialność za efekty jego pracy
E6. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w zakresie
rozwiązywania problemów inżynierskich stosując metody informatyczne
E7. Rozumie znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachowania właściwych warunków na stanowisku
pracy, ograniczenia ryzyka, zasad właściwej obsługi sprzętu technicznego

IS1A_K02
IS1A_K04

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola projektów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Projekt w postaci opracowania biznes planu.
3. Egzamin pisemny z zakresu zagadnień dotyczących przedstawianych treści.

Numery efektów
E1–E7

TREŚCI KSZTAŁCENIA
TEMATYKA WYKŁADÓW
•
Postęp technologiczne a zmiany w biznesie i społeczeństwie. Zjawisko Internetu. Zmiany makroekonomiczne a wymagania biznesu.
•
Definicje podstawowych pojęć: e-biznes, e-handel, e-państwo, e-gospodarka, e-nauczanie, modele e-biznesu.
•
Główne rozwiązania handlu elektronicznego. Rynek elektroniczny i handel elektroniczny. Handel tradycyjny a internetowy. Tradycyjny handel
elektroniczny a elektroniczny handel internetowy.
•
Nowe sposoby komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem; uniwersalizm stron WWW; reklama; public relations; promocja sprzedaży; sprzedaż
przez Internet i polityka cenowa. Kreowania wizerunku firmy i marki za pomocą Internetu - Marketing "one-to-one"; wykorzystanie
mechanizmu personalizacji witryn.
•
Fazy e-biznesu w firmie. Uwarunkowanie techniczne, organizacyjne oraz społeczne każdej z faz. Produkt i usługa cyfrowa.
•
Technologia e-biznesu: sieci komputerowe i ich elementy, dołączanie do Internetu, usługi w sieci (przegląd). Sieci bezprzewodowe. EDI.
•
Bankowość elektroniczna i płatności elektroniczne.
•
Problemy, zagrożenia i rozwiązani prawne w e-biznesie: reklama, umowy, opodatkowanie, ochrona tożsamości. Problemy e-biznesu w skali
międzynarodowej.
TEMATYKA ĆWICZEŃ
•
Wykorzystanie istniejących serwisów e-biznesowych - zasady, poprawność, zagrożenia.
•
Sprecyzowanie wymagań dla witryny firmowej, określenie metod i środków
wyrazu -wymogi formalne, funkcjonalne, estetyczne, biznesowe i marketingowe.
•
Zaprojektowanie funkcjonalności portalu dla firmy.
•
Analiza uwarunkowań ekonomicznych realizacji portalu (mini biznes plan).
•
Podstawy SEO - pozycjonowanie witryny.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Projekt zaliczeniowy.
Zaliczenie ćwiczeń - prezentacja opracowanego serwisu internetowego oraz wykazanie się umiejętnościami w
zakresie jego modyfikacji.
Opracowanie koncepcji reklamy internetowej.
2. Pisemne zaliczenie wykładów.
Zaliczenie pisemne.

Procentowy udział
w końcowej ocenie

WYKAZ LITERATURY
1.
2.
3.

Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa, 2007.
Norris M., West S., e-biznes, WKL, Warszawa, 2007.
Barrow C., Biznes w sieci, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2006
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.
2.
3.

Teluk T., E-biznes. Nowa gospodarka, Helion, Gliwice 2004.
Łebkowski M., E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image'u w biznesie, Helion 2009.
Frankowski P., Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja, Helion, 2010.

30%
20%
50%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Podstawy Chemii

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Basic Chemistry
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Chemii
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. zw. dr hab. Piotr Goliński
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

1

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
15
15
- ćwiczenia
30
20
- praca z nauczycielem
- praca z nauczycielem
5
5
- praca własna studenta
- praca własna studenta
35
45
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
85
85
CEL PRZEDMIOTU
Celem wykładów jest zapoznanie studentów z budową materii i prawami jakim ona podlega oraz przedstawienie
właściwości pierwiastków oraz związków chemicznych w połączeniu z budową atomów i cząsteczek, w aspekcie
wykorzystania tych wiadomości w analityce chemicznej. Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z elementarnymi
zasadami pracy w laboratorium chemicznym oraz podstawami technik z zakresu chemii analitycznej.
- wykłady

- ćwiczenia

METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia laboratoryjne: samodzielne wykonywanie analiz (wykrywanie anionów,
ilościowe oznaczanie związków w roztworach metodami objętościowymi i instrumentalnymi).

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Student:
E1. Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych niezbędną do
rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W01

E2. Korzysta z metod eksperymentalnych oraz matematyczno-statystycznych do opisu i analizy
zjawisk zachodzących w procesach technologicznych produkcji rolniczej

IS1A_U01

E3. potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem,
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

IS1A_K01
IS1A_K02

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Opracowanie protokołów analiz
Kolokwium
Egzamin pisemny

Numery efektów
E1 – E3

TREŚCI KSZTAŁCENIA
TEMATYKA WYKŁADÓW:
1. POJĘCIA PODSTAWOWE. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne, równania reakcji chemicznych i ich wyrównywanie.
2. BUDOWA ATOMU. Współczesne teorie budowy atomu, prawo okresowości a zmiana właściwości chemicznych
pierwiastków.
3. WIĄZANIA CHEMICZNE. Teoria orbitali molekularnych, orbitale wiążące i antywiążące, wiązania kowalencyjne,
spolaryzowane, jonowe i koordynacyjne, oddziaływania międzycząsteczkowe. Wiązania chemiczne a struktura materii.
4. REAKCJE RED-OX. Reakcje utleniania i redukcji, procesy elektrochemiczne.
5. ELEKTROCHEMIA. Szereg napięciowy metali, ogniwa, akumulatory, korozja fizykochemiczna metali.
6. WODA. Właściwości i rodzaje wód. Znaczenie wody dla życia na ziemi. Roztwory. Sposoby wyrażania stężeń.
7. ROZTWORY WODNE. Dysocjacja elektrolityczna. Współczesne pojęcia kwasów i zasad, pH roztworów, hydroliza soli.
Mieszaniny buforowe.
8. CHEMIA ORGANICZNA. Omówienie właściwości chemicznych ważniejszych grup funkcyjnych związków organicznych i ich
znaczenie w makromolekułach biologicznie czynnych.
TEMATYKA ĆWICZEŃ:
1. Ćwiczenia wstępne: Zasady BHP.
2. Typy reakcji chemicznych: Wykrywanie kwasów i zasad, reakcje wymiany jonowej, hydroliza soli.
3. Reakcje RED-OX: Reakcje kwasów, zasad i soli z solami. Szereg elektrochemiczny metali. Działanie kwasów na metale.
4. Szybkość reakcji chemicznych.
5. Obliczenia stechiometryczne: Sposoby wyrażania stężeń i ich przeliczania; rozcieńczanie roztworów.
6. Bufory: Badanie pH roztworów elektrolitów, badanie pH gleby, sposób przygotowania gleby do pomiaru pH.
7. Fotokolorymetryczne oznaczanie jonów żelaza.
8. Alkacymetryczne oznaczanie zawartości NaOH w roztworze.
9. Kompleksometryczne oznaczanie twardości wody.
10. Wybrane metody ekstrakcji i oczyszczania produktów naturalnych.
11. Reakcje charakterystyczne grup funkcyjnych związków organicznych.
Procentowy udział w końcowej
ocenie

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Kolokwia
Egzamin

40%
60%

WYKAZ LITERATURY
Pod redakcją P. Goliński - „Ćwiczenia z chemii. Analiza Jakościowa” Wydawnictwo UP Poznań 2016.
Pod redakcją P. Goliński - „Ćwiczenia z chemii. Analiza ilościowa z elementami chemii organicznej” Wydawnictwo UP Poznań 2016.

Pod redakcją P. Goliński - „Ćwiczenia z chemii. Analiza jakościowa”. Wydawnictwo UP Pozanań
Pod redakcją P. Goliński - „Ćwiczenia z chemii. Analiza ilościowa z elementami chemii organicznej” Wydawnictwo UP Poznań
T. Kędryna – „Chemia ogólna z elementami biochemii” Wydawnictwo „Zamiast korepetycji”, Kraków
P.A. Cox – „Chemia nieorganiczna – krótkie wykłady”. PWN, Warszawa
G. Kupryszewski – „Wstęp do chemii organicznej”. Wydawnictwo Gdańskie
G. Patrick – „ Chemia organiczna – krótkie wykłady”. PWN, Warszawa
Mroczyk W., E. Foremska, P. Goliński „Chemia organiczna z elementami Chemii bioorganicznej” Wydawnictwo UP 2012 r.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Podstawy konstrukcji maszyn

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Bases of machines construction
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Mariusz Łoboda
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

4

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia rachunkowe
- konsultacje
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
15
- wykłady
10
30
- ćwiczenia rachunkowe
20
15
- konsultacje
15
50
- praca własna studenta
65
Łączna liczba godzin: 110
Łączna liczba godzin: 110
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Uzyskana wiedza jest niezbędna dla zrozumienia działania większości konstrukcji mechanicznych w aspekcie ich
prawidłowej eksploatacji i obsługi.
Cele szczegółowe:
1. Zapoznanie się z ogólnymi zasadami konstruowania, normalizacją i unifikacją w budowie maszyn.
2. Przyswojenie wiedzy o konstrukcjach i obliczaniu połączeń (spawanych, nitowanych, zgrzewanych, gwintowych,
lutowanych, klejonych, wciskowych, wpustowych, wielowypustowych, klinowych, kołkowych i sworzniowych).
3. Poznanie metodyki obliczeń sprężyn, wałów i osi wraz z ich łożyskowaniem.
4. Analiza typowych rozwiązań konstrukcyjnych sprzęgieł, hamulców i przekładni.

METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia rachunkowe. Dyskusja nad rozwiązywanymi zadaniami konstrukcyjnymi.

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna i rozumie ogólne zasady konstruowania, potrzebę normalizacji i unifikacji.
E2. Identyfikuje konstrukcję danego połączenia części maszyn oraz stosuje właściwe kryteria
wytrzymałościowe i funkcjonalne.
E3. Formułuje prawidłowe zależności funkcyjne dla uwarunkowań wytrzymałościowych i
funkcjonalnych w sprężynach, wałach i osiach oraz w węzłach łożyskowych.
E4. Charakteryzuje poszczególne rozwiązania konstrukcyjne typowych sprzęgieł, hamulców i
przekładni oraz zna narzędzia obliczeniowe dla doboru odpowiedniego rozwiązania.

E5. Dobiera odpowiednie warunki wytrzymałościowe oraz dane materiałowe przy konstruowaniu
różnych połączeń części maszyn i wylicza stosowne wymiary.
E6. Stosuje poprawną metodykę podczas obliczeń i doboru danego rozwiązania konstrukcyjnego
(np. sprężyny, wału, łożyska).
E7. Analizuje poszczególne rozwiązania konstrukcyjne elementów układu napędowego (sprzęgieł,
hamulców i przekładni) pod kątem kryteriów wytrzymałościowych i funkcjonalnych.
E8. Ocenia krytycznie dane rozwiązanie konstrukcyjne w relacji do warunków pracy i możliwości
technologicznych.
E9. Formułuje wynik obliczeń konstrukcyjnych w formie stosowanej w projektach inżynierskich.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W02
IS1A_W08
IS1A_W09
IS1A_W13

IS1A_U04
IS1A_U05
IS1A_U15
IS1A_U16

Kompetencje
społeczne

E10. Jest świadomy potrzeby stałej aktualizacji wiedzy w zakresie nowych konstrukcji (w tym
mechatronicznych) oraz posługiwania się narzędziami informatycznymi (CAD)
wspomagającymi pracę konstruktora.
E11. Ma świadomość skutków błędnych obliczeń inżynierskich.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Egzamin pisemny (wykonywanie obliczeń fragmentów konstrukcji oraz krótkie analizy
konkretnych rozwiązań).
2. Pisemne kolokwia etapowe.
3. Ocena aktywności podczas dyskusji na zajęciach audytoryjnych.

IS1A_K02
IS1A_K08

Numery efektów
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7
E1, E2, E3, E4, E5, E9
E8, E10, E11

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Ogólne zasady konstruowania. Normalizacja i unifikacja. Tolerancje i pasowania. Połączenia nitowe, spawane, zgrzewane,
wciskowe, klejone, lutowane, gwintowe, wpustowe, wielowypustowe, klinowe, kołkowe i sworzniowe (budowa i
podstawowe obliczenia wytrzymałościowe. Sprężyny i elementy podatne. Wały i osie. Łożyska ślizgowe i toczne oraz ich
zabudowa. Sprzęgła i hamulce. Przekładnie cięgnowe (pasowe, łańcuchowe). Koła i przekładnie zębate.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie ćwiczeń – minimum ocena dostateczna z dwóch (jednego) kolokwiów oraz
pozytywna ocena aktywności podczas rozwiązywania zagadnień konstrukcyjnych.
Zaliczanie egzaminu - minimum 60% uzyskanych punktów z wszystkich zadań.

Procentowy udział w końcowej
ocenie

100% zaliczenia ćwiczeń
100% zaliczenia wykładu

WYKAZ LITERATURY
Branowski B. (2007): Podstawy konstrukcji napędów maszyn. Wyd. Politechniki Poznańskiej. ISBN 978-83-7143-347-4
Dietrych M. (red.) (1995): Podstawy konstrukcji maszyn. WN-T, W-wa.
Kozak B. (2000): Części maszyn z elementami mechaniki technicznej. WSiP, Warszawa. ISBN 83-02-07843-3
Kuczewski J., Miszczak M. (1996): Podstawy konstrukcji maszyn rolniczych i leśnych. Wydawnictwo SGGW, W-wa.
Miszczak M., Nowakowski T. (2006): Zbiór zadań z teorii mechanizmów. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. ISBN 83-7244742-X
Osiński Z., Bajon W., Szucki T. (1987): Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, W-wa.
Osiński Z. (2002): Podstawy konstrukcji maszyn, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. ISBN 83-01-12806-2
Pietrzyk W. (1978): Połączenia w konstrukcji maszyn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Reguła J., Ciania W. (1993): Podstawy konstrukcji maszyn – materiały pomocnicze do projektowania. Wydawnictwo ART w
Olsztynie.
Rotter Z., Ochman R. (1996): Zbiór zadań z teorii maszyn i mechanizmów. Wydawnictwo AR, Lublin. ISBN 83-86761-36-9
Sempruch J., Piątkowski T. (2006): Podstawy konstrukcji maszyn z CAD – Połączenia i elementy podatne. PWSZ w Pile. ISBN
83-89795-17-5
Skoć A., Spałek J. (2006): Podstawy konstrukcji maszyn – tom 1. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. ISBN 83204-3133-6

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Podstawy przedsiębiorczości A

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Entrepreneurship Basis A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr hab. inż. Krzysztof Koszela
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

6S/7N

Specjalność
-

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady

Specjalizacja inżynierska
RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
20

- ćwiczenia laboratoryjne
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna
Łączna liczba godzin:

30
10
50
110

- ćwiczenia laboratoryjne
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna
Łączna liczba godzin:

10
20
10
70
110

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem zajęć jest charakterystyka działań przedsiębiorczych i ich uwarunkowań, określenie sposobu działań przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, poznanie
środków i sposobów wspomagania przedsiębiorczości i przedsiębiorstw oraz przedstawienie zasad podejmowania działalności gospodarczej w ramach
przedsiębiorstwa. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności z zakresu
zarządzania przedsiębiorstwem, rozwoju oraz samodoskonalenia menedżerskiego, a także rozwoju personelu i budowania relacji interpersonalnych w
organizacjach. Zakres omawianych zagadnień obejmuje m.in. rynkowe uwarunkowania działalności gospodarczej. Innowacyjność w sektorze małych i
średnich przedsiębiorstw. Ekonomika przedsiębiorczości. Innowacje i konkurencyjność. Działalność handlowa i usługowa. Podstawy zarządzania
strategicznego. Źródła finansowania obcego. Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dokumentacja w firmie. Struktura
przedsiębiorstwa.
W ramach wykładów przedstawiony jest aspekt teoretyczny natomiast w ramach ćwiczeń prowadzone są zajęcia warsztatowe w grupach i podgrupach
oraz rozwiązywane różne studium przypadków oraz opracowywane biznes plany.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz zbiór praktycznych umiejętności pozwalających na zarządzanie małymi zespołami, jak i projektami
biznesowymi. Potrafi dokonać analizy sytuacji przedsiębiorstwa i podjąć odpowiednie decyzje w ramach powierzonych kompetencji.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady - przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych treści w formie autorskich prezentacji.
2. Ćwiczenia - samodzielne tworzenie projektów z wykorzystaniem internetu i dostępnych informacji.
3. Warsztaty wspomagające prace zespołową jak i formę autoprezentacji.
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
kierunkowych
E1. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną znajdującą zastosowanie w procesach związanych z
IS1A_W03
prowadzeniem przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem branży leczącej informatykę z problemami rolnictw.
IS1A_W21
E2. Potrafi definiować podstawowe role menedżerów, charakter pracy i zakres zarządzania.
E3. Ma wiedzę w zakresie marketingu strategicznego przedsiębiorstwa, umie dobierać narzędzia do zarządzania
portfelem produktów oraz zaproponować kierunki rozwoju.
E4. Potrafi zidentyfikować problemy zarządcze w przedsiębiorstwie oraz zaproponować możliwości ich rozwiązania.

E5. Umie analizować sytuację w przedsiębiorstwie oraz przygotować plan restrukturyzacyjny dla danego obszaru.
E6. Potrafi opracować kompleksowy biznes plan dla projektu lub całości przedsiębiorstwa.
E7. Potrafi kalkulować i interpretować wskaźniki finansowa oraz przygotowywać kierunki ich poprawy.

IS1A_U03

E8.
E9.
E10.
E11.

IS1A_K01
IS1A_K02
IS1A_K04

Posiada świadomość w zakresie podejmowanych decyzji i ich wpływu na otocznie.
Wykazuje kreatywność w zakresie rozwiązywania złożonych problemów z wykorzystaniem różnych narzędzi.
Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie opracowania procesów i procedur oraz tworzenia projektu.
Ma świadomość o dynamicznie rozwijających się sytuacji makro i mikroekonomicznej i jej wpływy na
przedsiębiorstwo oraz konieczności ciągłego doskonalenia.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola projektów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Projekt w postaci opracowania biznes planu.
3. Egzamin pisemny z zakresu zagadnień przedstawianych treści.

Numery efektów
E1-E11

TREŚCI KSZTAŁCENIA
TEMATYKA WYKŁADÓW
• Istota przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwo jako jednostka prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo jako system.
Atrybuty współczesnego przedsiębiorstwa. Interdyscyplinarny charakter przedsiębiorstwa.
• Istota i funkcje zarządzania przedsiębiorstwem.
• Przedsiębiorstwo jako efekt działań przedsiębiorczych. Pojęcie przedsiębiorstwa i cele przedsiębiorstwa. Klasyfikacja przedsiębiorstw.
• Rynek, elementy rynku i mechanizm równowagi rynkowej. Działanie systemu cen.
• Zastosowanie elastyczności popytu w polityce cenowej przedsiębiorstw.
• Co to jest działalność gospodarcza i kim jest przedsiębiorca?
• Sprzedaż jako przejaw przedsiębiorczości.
• Zarządzanie i wyzwania wobec menedżera. Otoczenie organizacji i menedżerów.
• Tworzenie strategii i zarządzanie strategiczne. Analizy strategiczne.
• Modele struktur organizacyjnych. Kultura organizacji.
• Motywowanie pracowników do realizacji celów i zadań.
• Proces zarządzania i podejmowania decyzji.
• Zarządzanie zmianą w organizacji.
• Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw.
• Rodzaje kosztów. Koszty w krótkim i długim okresie. Daniny publiczno-prawne związane
• z prowadzeniem firmy.
• Ryzyko i niepewność Podstawowe elementy kontrolowania.
• Narzędzia w zarządzaniu.
• Organizacja wirtualne.
• Tworzenie i zarządzanie innowacjami.
TEMATYKA ĆWICZEŃ
• Analiza konkurencji.
• Przewaga konkurencyjna.
• Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw. Warunki i procedura uruchomienia działalności gospodarczej;
• Zarządzanie produktem.
• Rodzaje i struktury kosztów.
• Segmentacja strategiczna a segmentacja marketingowa.
• Motywy fuzji i akwizycji.
• Alianse strategiczne.
• Warsztaty w zakresie wycen stanowisk pracy.
• Warsztaty w zakresie wycen stanowisk pracy.
• Wprowadzenie do przygotowania biznes planu.
• Biznes plan – opracowanie projektu.
• Biznes plan – opracowanie projektu.
• Biznes plan – opracowanie projektu.
• Biznes plan – opracowanie projektu.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział
1. Kolokwium zaliczeniowe.
w końcowej ocenie
Kolokwium w formie praktycznej polegającej na opracowaniu koncepcji założeń biznesowych.
20%
2. Projekt zaliczeniowy.
Projekt w postaci opracowanie biznes planu.
30%
3. Egzamin.
Egzamin pisemny.
50%
WYKAZ LITERATURY
1. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
2. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. Akademickie
3. i Profesjonalne, Warszawa 2008.
4.
Thurow, R. L. Heilbroner, Ekonomia od podstaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 200Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wyd. MT Biznes, Warszawa
2005.
5. Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2009.
6. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
7. Koźmiński A.K., Piotrowski W. Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2005.
8. Mellor B., Przedsiębiorczość PWE 2011.
9. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3.
4.

Bednarski A. Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń, 2001.
Bieniok H., Rokita J. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1984.
Kożuch B., Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005.
Stoner J. A. F., Freeman R.E., Gilbreth R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Podstawy przedsiębiorczości B

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Entrepreneurship Basis B
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr hab. inż. Krzysztof Koszela
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

6S/7N

Specjalność
-

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady

Specjalizacja inżynierska
RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15

- ćwiczenia laboratoryjne
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna
Łączna liczba godzin:

20
10
15
60

- ćwiczenia laboratoryjne
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna
Łączna liczba godzin:

10
10
10
30
60

Kompetencje
społeczne

Umiejętno
ści

Wiedza

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem zajęć jest charakterystyka działań przedsiębiorczych i ich uwarunkowań, określenie sposobu działań przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, poznanie
środków i sposobów wspomagania przedsiębiorczości i przedsiębiorstw oraz przedstawienie zasad podejmowania działalności gospodarczej w ramach
przedsiębiorstwa. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności z zakresu
zarządzania przedsiębiorstwem, rozwoju oraz samodoskonalenia menedżerskiego, a także rozwoju personelu i budowania relacji interpersonalnych w
organizacjach. Zakres omawianych zagadnień obejmuje m.in. rynkowe uwarunkowania działalności gospodarczej. Innowacyjność w sektorze małych i
średnich przedsiębiorstw. Ekonomika przedsiębiorczości. Innowacje i konkurencyjność. Działalność handlowa i usługowa. Podstawy zarządzania
strategicznego. Źródła finansowania obcego. Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dokumentacja w firmie. Struktura
przedsiębiorstwa.
W ramach wykładów przedstawiony jest aspekt teoretyczny natomiast w ramach ćwiczeń prowadzone są zajęcia warsztatowe w grupach i podgrupach
oraz rozwiązywane różne studium przypadków oraz opracowywane biznes plany.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz zbiór praktycznych umiejętności pozwalających na zarządzanie małymi zespołami, jak i projektami
biznesowymi. Potrafi dokonać analizy sytuacji przedsiębiorstwa i podjąć odpowiednie decyzje w ramach powierzonych kompetencji.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady - przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych treści w formie autorskich prezentacji.
2. Ćwiczenia - samodzielne tworzenie projektów z wykorzystaniem internetu i dostępnych informacji.
3. Warsztaty wspomagające prace zespołową jak i formę autoprezentacji.
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
kierunkowych
E1. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną znajdującą zastosowanie w procesach związanych z
IS1A_W03
prowadzeniem przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem branży leczącej informatykę z problemami rolnictw.
IS1A_W21
E2. Ma wiedzę w zakresie marketingu strategicznego przedsiębiorstwa, umie dobierać narzędzia do zarządzania
portfelem produktów oraz zaproponować kierunki rozwoju.
E3. Potrafi zidentyfikować problemy zarządcze w przedsiębiorstwie oraz zaproponować możliwości ich rozwiązania.

E4. Umie analizować sytuację w przedsiębiorstwie oraz przygotować plan restrukturyzacyjny dla danego obszaru.
E5. Potrafi opracować kompleksowy biznes plan dla projektu lub całości przedsiębiorstwa.

IS1A_U03

E6. Posiada świadomość w zakresie podejmowanych decyzji i ich wpływu na otocznie.
E7. Wykazuje kreatywność w zakresie rozwiązywania złożonych problemów z wykorzystaniem różnych narzędzi.
E8. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie opracowania procesów i procedur oraz tworzenia projektu.

IS1A_K01
IS1A_K02
IS1A_K04

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola projektów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Projekt w postaci opracowania biznes planu.
3. Zaliczenie wykładów pisemne z zakresu zagadnień przedstawianych.

Numery efektów
E1-E8

TREŚCI KSZTAŁCENIA
TEMATYKA WYKŁADÓW
• Istota przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwo jako jednostka prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo jako system.
Atrybuty współczesnego przedsiębiorstwa. Interdyscyplinarny charakter przedsiębiorstwa.
• Istota i funkcje zarządzania przedsiębiorstwem.
• Przedsiębiorstwo jako efekt działań przedsiębiorczych. Pojęcie przedsiębiorstwa i cele przedsiębiorstwa. Klasyfikacja przedsiębiorstw.
• Rynek, elementy rynku i mechanizm równowagi rynkowej. Działanie systemu cen.
• Zastosowanie elastyczności popytu w polityce cenowej przedsiębiorstw.
• Co to jest działalność gospodarcza i kim jest przedsiębiorca?
• Sprzedaż jako przejaw przedsiębiorczości.
• Zarządzanie i wyzwania wobec menedżera. Otoczenie organizacji i menedżerów.
• Tworzenie strategii i zarządzanie strategiczne. Analizy strategiczne.
• Modele struktur organizacyjnych. Kultura organizacji.
• Motywowanie pracowników do realizacji celów i zadań.
• Proces zarządzania i podejmowania decyzji.
• Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw.
• Rodzaje kosztów. Koszty w krótkim i długim okresie. Daniny publiczno-prawne związane
• z prowadzeniem firmy.
• Narzędzia w zarządzaniu.
• Tworzenie i zarządzanie innowacjami.
TEMATYKA ĆWICZEŃ
• Analiza konkurencji.
• Przewaga konkurencyjna.
• Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw. Warunki i procedura uruchomienia działalności gospodarczej;
• Rodzaje i struktury kosztów.
• Segmentacja strategiczna a segmentacja marketingowa.
• Alianse strategiczne.
• Warsztaty w zakresie wycen stanowisk pracy.
• Wprowadzenie do przygotowania biznes planu.
• Biznes plan – opracowanie projektu.
• Biznes plan – opracowanie projektu.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział
1. Kolokwium zaliczeniowe.
w końcowej ocenie
Kolokwium w formie praktycznej polegającej na opracowaniu koncepcji założeń biznesowych.
20%
2. Projekt zaliczeniowy.
Projekt w postaci opracowanie biznes planu.
30%
3. Zaliczenie wykładów.
Pisemne zaliczenie wykładów.
50%
WYKAZ LITERATURY
1. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
2. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. Akademickie
3. i Profesjonalne, Warszawa 2008.
4.
L. Thurow, R. L. Heilbroner, Ekonomia od podstaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 200Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wyd. MT Biznes,
Warszawa 2005.
5. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
6. Koźmiński A.K., Piotrowski W. Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2005.
7. Mellor B., Przedsiębiorczość PWE 2011.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.

Bednarski A. Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń, 2001.
Stoner J. A. F., Freeman R.E., Gilbreth R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Podstawy usług sieciowych

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Basics of network services
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Sebastian Kujawa
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

6S/7N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15

10
- ćwiczenia laboratoryjne
30
10
- inne z udziałem nauczyciela
inne
z
udziałem
nauczyciela
5
5
- praca własna studenta
- praca własna studenta
35
60
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
85
85
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw usług sieciowych realizowanych w architekturze
klient serwer. W ramach zajęć prezentowane i wypracowywane są przykładowe konfiguracje wybranych usług sieciowych.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady multimedialne z elementami pokazu dynamicznego, ćwiczenia praktyczne w laboratorium komputerowym z
wykorzystaniem systemów wirtualnych, dyskusja na zajęciach.
- ćwiczenia laboratoryjne

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W11
IS1A_W12
IS1A_W23

Kompetencje

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna rodzaje, przykładowe implementacje i najważniejsze parametry konfiguracyjne
podstawowych usług sieciowych.

E2. Potrafi dokonywać instalacji i podstawowej konfiguracji wybranych usług sieciowych, a także
rozwiązywać problemy związane z ich funkcjonowaniem.
E3. Potrafi tworzyć skrypty wspomagające zarządzanie wybranymi usługami sieciowymi.
E4. Posiada umiejętność posługiwania się podstawowym słownictwem w języku angielskim z
zakresu usług sieciowych.

IS1A_U10
IS1A_U17

E5. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej
wiedzy i wykształconych umiejętności praktycznych w zakresie podstaw usług sieciowych.
E6. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie zarządzania systemami i usługami
sieciowymi stanowiącą odpowiedź na ciągły i dynamiczny rozwój tych usług.
E7. Posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej dotyczącej usług sieciowych.
E8. Rozumie potrzebę pracy w grupie w celu rozwiązywania poważniejszych problemów
związanych z funkcjonowaniem usług sieciowych o zróżnicowanym podłożu.

IS1A_K01
IS1A_K02
IS1A_K08

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium w formie testu
Prezentacja multimedialna
Pisemne zaliczenie wykładów

Numery efektów

E1-E5
E1-E8
E1-E5

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wprowadzenie do usług sieciowych. Rodzaje usług, wykorzystywane protokoły i porty.
Tworzenie skryptów powłoki BASH wspomagających zarządzanie usługami sieciowymi.
Usługa dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP). Instalacja i konfiguracja na przykładzie serwera ISC DHCP.
Usługa transferu plików (FTP). Instalacja i konfiguracja na przykładzie serwera ProFTPd. Konfiguracja klienta FTP.
Usługa bezpiecznego dostępu do powłoki (SSH). Instalacja i konfiguracja na przykładzie serwera OpenSSH.
Usługa WWW. Instalacja i podstawowa konfiguracja na przykładzie serwera Apache.
Usługi poczty elektronicznej: POP3, IMAP i SMTP. Instalacja i konfiguracja usług POP3/IMAP na przykładzie serwera
Dovecot. Instalacja i konfiguracja usługi SMTP na przykładzie serwerów Postfix i Microsoft Exchange. Konfiguracja
klientów poczty elektronicznej.
Usługi bazodanowe. Instalacja i konfiguracja na przykładzie serwera MySQL. Klient MySQL.
Usługi katalogowe. Instalacja i konfiguracja na przykładzie serwera OpenLDAP. Klient LDAP.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Kolokwium w formie testu
Prezentacja multimedialna
Pisemne zaliczenie wykładów
•
•

Procentowy udział w końcowej
ocenie

70% oceny z ćwiczeń
30% oceny z ćwiczeń
100% oceny z wykładu

WYKAZ LITERATURY
Nemeth E., Snyder G., Hein T.R., Whaley B. (2011): Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów. Wydanie IV.
Helion, Gliwice.
Oficjalna dokumentacja techniczna analizowanych serwerów usług sieciowych i narzędzi dostępna w Internecie (m.in.
http://www.isc.org, http://www.proftpd.org, http://www.openssh.com, http://httpd.apache.org,
http://www.dovecot.org, http://www.postfix.org, http://www.mysql.com, http://www.openldap.org).

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Social and career problems of computer science
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

7S/8N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna studenta

- wykłady
15
- ćwiczenia
0
- inne z udziałem nauczyciela
5
- praca własna studenta
20
Łączna liczba godzin:
40
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
0
6
24
40

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom informacji na temat problemów społecznych jakie spowodowane są intensywnym rozwojem
technologii informatycznych oraz problemów zawodowych i zdrowotnych dotykających informatyków. Ponadto celem przedmiotu jest przygotowanie
studentów do znalezienia się na rynku pracy (cv i portfolio) oraz aktywny udział w sieciach społecznościowych (zwłaszcza zawodowych).

METODY DYDAKTYCZNE

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych oraz przygotowywanie przez studentów cv,
portfolio, aktywność w sieciach społecznościowych.
Odniesienie
do efektów
EFEKTY KSZTAŁCENIA
kierunkowych
IS1A_W03
E1. Ma wiedzę na temat problemów społecznych i zawodowych dotyczących informatyków i rozwoju
IS1A_W04
informatyki, w szczególności wiedzę na temat problemów prawnych, etycznych, zdrowotnych.
IS1A_W21
IS1A_W22

E2. Potrafi opracować cv, portfolio oraz inne elementy niezbędne w procesie ubiegania się o pracę.
E3. Potrafi aktywnie funkcjonować w zawodowych mediach społecznościowych.
E4. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie kierować małym zespołem w sposób zapewniający
realizację zadania w założonym terminie.

IS1A_U03
IS1A_U04
IS1A_U09
IS1A_U16

E5. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych.
E6. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
E7. Rozumie znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachowania właściwych warunków na stanowisku
pracy, ograniczenia ryzyka, zasad właściwej obsługi sprzętu technicznego oraz istotności zachowania
praw własności intelektualnej.
E8. Ma świadomość o pozatechnicznych skutkach podejmowanych działań inżynierskich.

IS1A_K01
IS1A_K02
IS1A_K03
IS1A_K04

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Aktywny udział w zajęciach, przygotowane cv, portfolio, udokumentowany udział w mediach społecznościowych

E1
E2-E4
E5-E8

TREŚCI KSZTAŁCENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wprowadzenie. Stereotypy dotyczące informatyków.
Ergonomia i BHP w pracy informatyków.
Umiejętności personalno-zawodowe.
Zarządzanie czasem.
Zatrudnienie i kariera; cv, rozmowa rekrutacyjna.
Portfolio.
Aktywność w mediach społecznościowych.
Choroby zawodowe informatyków.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Aktywny udział w zajęciach, przygotowane cv, portfolio, udokumentowany udział w mediach społecznościowych

WYKAZ LITERATURY
1.
2.
3.
4.
5.

Cieciura M. Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki. http://cieciura.net/pi_old/images/ebook/PSZI.pdf
Limoncelli T. A. Zarządzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów. Warszawa
Społeczeństwo informacyjne, praca zb. pod red. J. Papińskiej-Kacperek, Warszawa 2008
Adams A. A., McCrindle R.. Pandora’s Box: Social and Professional Issues of the Information Age.Chichester 2008
Bartle J.. Szukaj Jak Gogle i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Warszawa 2006

Procentowy udział
w końcowej ocenie
100%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Programowanie aplikacji internetowych

Numer
katalogowy

5

Nazwa w j. angielskim

Programming Web applications
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Jerzy Weres
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

5

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia laboratoryjne
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- ćwiczenia laboratoryjne
30
- inne z udziałem nauczyciela
5
- praca własna
75
Łączna liczba godzin:
125
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
5
90
125

Celem przedmiotu jest: uzyskanie przez studentów wiedzy obejmującej podstawowe pojęcia i metody z zakresu programowania aplikacji internetowych;
uporządkowanie wiedzy z zakresu metod i szczegółowych technologii dostępnych w środowisku programistycznym .NET; nabycie umiejętności
przygotowywania projektu oraz kodu aplikacji internetowej poprzez praktyczne stosowanie uzyskanej wiedzy; pozyskanie kompetencji społecznych w
zakresie zespołowego przygotowywania aplikacji internetowej, z uwzględnieniem zasad organizacji pracy zespołowej i umiejętnego podziału ról;
rozwinięcie umiejętności komunikowania się w procesie zespołowego rozwiązywania problemów.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne i zespołowe zaprojektowanie i wytworzenie
działającej aplikacji internetowej, z uwzględnieniem problematyki produkcji rolno-spożywczej.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych.
2. Wykłady – prezentacja i analiza poszczególnych fragmentów kodu aplikacji internetowych.
4. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielne opracowywanie fragmentów aplikacji internetowych.
5. Ćwiczenia – omówienie i analiza zagadnień związanych z realizowanymi w trakcie ćwiczeń projektami.

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna metody i szczegółowe zasady projektowania i kodowania aplikacji internetowych w środowisku .NET w językach
C++/CLI i C#.
E2. Ma wiedzę z zakresu obsługi zdarzeń, dostępu do danych oraz tworzenia stron wzorcowych w celu budowania
aplikacji internetowych.
E3. Zna metody zabezpieczające właściwe użytkowanie aplikacji internetowych: uwierzytelnianie i autoryzację.
E4. Ma wiedzę dotyczącą metod tworzenia i używania usług internetowych z wykorzystaniem technologii opartych na:
XML, SOAP, WSDL i UDDI.
E5. Ma wiedzę o podstawach i zastosowaniach usług internetowych budowanych w oparciu o Windows Communication
Foundation (WCF).
E6. Zna środowisko programistyczne do budowy aplikacji internetowych dla telefonicznych urządzeń przenośnych
(smartfonów).
E7. Zna zasady tworzenia aplikacji przenośnych dla smartfonów z systemami operacyjnymi Windows Phone i Android.
E8. Ma wiedzę o metodach budowy aplikacji internetowych w środowisku Model-View-Controller..
E9. Zna metody testowania aplikacji internetowych.

E10. Umie wytworzyć aplikację internetową dla serwera oraz potrafi ją uruchomić z komputera klienta z wykorzystaniem
platformy .NET.
E11. Potrafi zaimplementować kod reprezentujący dowolny system empiryczny z wykorzystaniem właściwych kontrolek
serwerowych, z uwzględnieniem obsługi zdarzeń, dostępu do danych oraz stron wzorcowych.
E12. Umie zabezpieczyć aplikację internetową przed nieuwierzytelnionym i nieautoryzowanym dostępem.
E13. Posiada umiejętność budowy i implementacji oprogramowania jako usług internetowych.
E14. Umie wytwarzać aplikacje internetowe dostępne dla telefonicznych urządzeń przenośnych.
E15. Ma umiejętność posługiwania się środowiskiem programistycznym Visual Studio w zakresie budowy urozmaiconych
aplikacji internetowych.
E16. Umie wytworzyć aplikacje internetowe wspomagające wybrane procesy produkcji rolno-spożywczej.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W17
IS1A_W18

IS1A_U13

Kompetencje
społeczne

E17. Rozumie potrzebę tworzenia aplikacji internetowych i możliwości ich zastosowań.
E18. Wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu złożonych problemów z wykorzystaniem aplikacji serwerowych, klienckich i
usług informatycznych udostępnianych w sieci.
E19. Potrafi współpracować w zespole w zakresie opracowania założeń projektowych i dokumentacji, a także
implementacji aplikacji internetowej.
E20. Ma świadomość dynamicznego rozwoju technologii programowania aplikacji internetowych.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Projekt w postaci aplikacji komputerowej o wysokim poziomie złożoności.
3. Egzamin ustny z wykorzystaniem opracowanego projektu.

IS1A_K05
IS1A_K06

Numery efektów
E1-E20

TREŚCI KSZTAŁCENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wprowadzenie: przegląd technologii tworzenia i uruchamiania aplikacji internetowych, architektura platformy .NET.
Technologia ASP.NET: ogólna charakterystyka, języki programowania C# i C++/CLI.
Tworzenie i uruchamianie aplikacji internetowej w środowisku Visual Studio 2015. Przykłady aplikacji.
Struktura i zasada działania aplikacji internetowej. Sposoby wstawiania kodu. Dyrektywy strony i ich atrybuty.
Elementy formularza internetowego: tekst statyczny, znaczniki HTML, strony dynamiczne - kod zagnieżdżony w HTML, kod w znacznikach
skryptu, kod w innym pliku.
Kontrolki serwerowe.
Obsługa zdarzeń.
Dostęp do danych.
Strony wzorcowe. Motywy.
Bezpieczeństwo aplikacji internetowych: uwierzytelnianie i autoryzacja.
Usługi internetowe XML: wprowadzenie, protokół SOAP, język opisu usług internetowych – WSDL, uniwersalny opis, rozpoznanie i integracja –
UDDI, rozpoznawanie usług internetowych – protokół DISCO.
Usługi internetowe XML: przykłady usług, przykłady aplikacji klienckich. Rozwój: Windows Communication Foundation (WCF)
Podstawy programowania aplikacji internetowych w środowisku MVC.
Tworzenie aplikacji internetowych dla urządzeń przenośnych w środowiskach Windows Phone i Android.
Wybrane zagadnienia tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1.
2.
3.

Ćwiczenia: Kolokwium zaliczeniowe w formie praktycznej polegającej na opracowaniu wybranych
fragmentów projektu informatycznego.
Ćwiczenia: Projekt zaliczeniowy zespołowy wybranego systemu informatycznego.
Wykłady: Egzamin ustny.

Procentowy udział
w końcowej ocenie z ćwiczeń i z
wykładów
70%
30%
100%

WYKAZ LITERATURY
Obowiązkowa
1.
MSDN Library. ASP.NET 5 and Visual Studio 2015. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh420390.aspx
2.
The Official Microsoft ASP.NET Site. http://www.asp.net/
3.
Weres J. 2016. Programowanie aplikacji internetowych. Wykłady w postaci elektronicznej.
Uzupełniająca
1.
Spaanjaars I. 2014. Beginning ASP.NET 4.5.1 in C# and VB. Wrox (Wiley), Hoboken, NJ.
2.
Gaylord J.N., Wenz C., Rastogi P., Miranda T., Hanselman S. 2013. Professional ASP.NET 4.5 in C# and VB. Wrox (Wiley), Hoboken, NJ.
3.
MacDonald M. 2012. Beginning ASP.NET 4.5 in C#. Apress, Berkeley, CA.
4.
Freeman A., MacDonald M., Szpuszta M. 2013. Pro ASP.NET 4.5 in C# (Fifth Edition). Apress, Berkeley, CA.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Programowanie aplikacji komputerowych

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Computer Applications Development
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Radosław J. Kozłowski
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

3

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- ćwiczenia
20
- inne z udziałem nauczyciela
10
- praca własna
55
Łączna liczba godzin:
100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
10
60
100

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta uniwersalnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu podstaw programowania aplikacji
komputerowych w języku C, C++ i C#. W ramach zajęć omawiane i implementowane są elementarne zasady algorytmiki oraz elementy programowania
takie jak: typy danych, stałe, zmienne, operacje wejścia i wyjścia, operatory, instrukcje, funkcje własne, tablice, wskaźniki, struktury oraz sposoby łączenia
struktur z wskaźnikami i tablicami. Omówione zostają także metody i funkcje umożliwiające obsługę plików z danymi. Studenci zapoznają się ze strukturą
typowego programu komputerowego w tym układem poszczególnych elementów składowych, zasięgiem zmiennych, przygotowaniem i uruchomieniem
aplikacji, kompilacją warunkową, analizą i interpretacją napotkanych błędów. W ramach wykładów i ćwiczeń przeprowadzona jest analiza przykładowych
programów o rożnym stopniu złożoności.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz zbiór praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne lub grupowe opracowanie
algorytmów komputerowych oraz ich implementację w postaci programu komputerowego. Opracowane oprogramowanie pozwala na wspomaganie
procesów z zakresu problemów inżynierskich.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielna implementacja programów.
2. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej.
3. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych programów.

Wiedza

E1. Zna budowę oraz zasady tworzenia programów komputerowych w językach wysokiego poziomu.
E2. Zna zasady budowy interfejsów tekstowych w programach komputerowych oraz sposoby komunikacji dwustronnej z
użytkownikiem.
E3. Ma wiedzę z zakresu instrukcji oraz wykorzystywanych w nich operatorów.
E4. Zna zasady budowy oraz działania funkcji w aplikacji komputerowej.
E5. Zna zasady definiowania i wykorzystania tablic jedno i wielowymiarowych.
E6. Zna pojęcie wskaźników oraz możliwości ich wykorzystania w tablicach i funkcjach.
E7. Zna możliwości struktur oraz zasady ich deklarowania i definiowania.
E8. Zna metody komunikacji programu z tekstowymi, binarnymi i bazodanowymi plikami zewnętrznymi będącymi źródłem
danych.
E9. Zna metody testowania programów komputerowych.

Umiejętności

EFEKTY KSZTAŁCENIA

E10. Umie opracować algorytm i zaimplementować program komputerowy komunikujący się z użytkownikiem za
pośrednictwem konsoli tekstowej.
E11. Umie wytworzyć kod programu gromadzącego, przetwarzającego i analizującego duże zbiory danych zarówno
numerycznych jak i tekstowych.
E12. Umie wytworzyć kod programu, którego zadaniem jest rozwiązanie problemów algorytmicznych w tym problemów
decyzyjnych oraz wymagających działań iteracyjnych i rekurencyjnych.
E13. Umie kontrolować i zarządzać procesem wykorzystania przez wytworzone oprogramowanie pamięci operacyjnej i
dyskowej komputera.
E14. Umie analizować i interpretować informacje pozyskane na etapie walidacji i weryfikacji opracowanego kodu
programu.
E15. Ma umiejętność posługiwania się pakietem programistycznym Visual Studio w zakresie budowy aplikacji konsolowych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W17

IS1A_U13

Kompetencje
społeczne

E16. Ma świadomość możliwości metod programowania oraz zakresu ich zastosowania.
E17. Wykazuje kreatywność w zakresie rozwiązywania problemów z wykorzystaniem programowania.
E18. Ma umiejętności współpracy w zespole w celu rozwiązania wielokryterialnych problemów z wykorzystaniem
programowania.
E19. Ma świadomość o dynamicznie rozwijających się technikach programowania i konieczności ciągłego doskonalenia
swoich umiejętności.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne
3. Egzamin ustny z pisemnym przygotowaniem.

IS1A_K05
IS1A_K06

Numery efektów
E1 – E19

TREŚCI KSZTAŁCENIA
•
•
•

Wprowadzenie do programowania. Przyjęcie języka C/C++/C# (bez elementów obiektowości) jako języka odniesienia.
Podstawowe elementy języka programowania: zestaw znaków, typy danych, stałe, zmienne, deklaracje, wyrażenia i instrukcje.
Struktura programu: zasięg nazw, ogólna struktura programu, przygotowanie i uruchomienie programu (notacja algorytmu, edycja tekstu programu,
kompilacja programu, testowanie programu), kompilacja warunkowa, budowa programów wieloskładnikowych.
•
Operacje wyjścia i wejścia – wyprowadzanie i wprowadzanie wartości, formatowanie danych.
•
Operatory – arytmetyczne, porównania, logiczne, bitowe, przypisania, unarne, rozmiaru, konwersji, warunkowy, wskazywania. Priorytety
operatorów. Konwersje jawne i niejawne.
•
Instrukcje – bloku, przypisania, warunkowa, cyklu, zaniechania, kontynuowania, wyboru, wywołania funkcji, powrotu, skoku, pusta.
•
Funkcje – definiowanie, wywołanie, rekurencja, funkcje biblioteczne, makrodefinicje.
•
Tablice – deklarowanie, inicjowanie, dostęp do elementów tablicy, powiązanie tablic z funkcjami.
•
Wskaźniki – wprowadzenie i zastosowania, używanie wskaźników z funkcjami i tablicami.
•
Struktury – wprowadzenie i zastosowania, używanie struktur z wskaźnikami i tablicami.
•
Łańcuchy – zmienne typu char, string; operacje na łańcuchach.
•
Pliki – wprowadzenie, otwieranie, zamykanie, zapis i odczyt.
•
Analiza przykładowych programów o wysokim stopniu złożoności.
Procentowy udział
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
w końcowej ocenie
100% oceny z ćwiczeń
Kolokwium zaliczeniowe - w ramach przedmiotu przeprowadzi się jedno pisemne kolokwium.
100%
oceny z wykładów
Zaliczenie wykładów (egzamin) - zaliczenie odbywa się w formie ustnej.

WYKAZ LITERATURY
1. Ahno A.V., Ullman J.D. 2003. Wykłady z informatyki z przykładami w języku C. Helion. Gliwice.
2. Allain A. 2014. C++. Przewodnik dla początkujących. Helion. Gliwice.
3. Stroustrup B. 2014. Język C++. Kompendium wiedzy. Helion. Gliwice.
4. Eckel B. 2008 Thinking in C++. Edycja polska. Helion. Gliwice.
5. Majczak A. 2010. Programowanie strukturalne i obiektowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Helion. Gliwice.
6. Grebosz J. 2006. Symfonia C++ standard. Edition 2000. Kraków.
7. Prata S. 2012. Język C++. Szkoła programowania. Helion. Gliwice
8. Sokół R. 2005. Wstęp do programowania w języku C++. Helion. Gliwice.
i nowsze wydania…

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Programowanie aplikacji mobilnych

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Mobile Applications Development
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Radosław J. Kozłowski
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

6S/7N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia laboratoryjne
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- ćwiczenia laboratoryjne
30
- inne z udziałem nauczyciela
5
- praca własna
60
Łączna liczba godzin:
110
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
5
75
110

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi metodami programowania aplikacji na urządzenia mobilne. W ramach zajęć omówione
zostaną dwa najpopularniejsze języki programowania, pozwalające na tworzenie aplikacji dla platform mobilnych – język Java i C#. Do implementacji
aplikacji wykorzystane zostaną popularne środowiska programistyczne wspomagające proces tworzenia aplikacji mobilnych, Android Studio oraz Xamarin
w wersji samodzielnej - Xamarin Studio i jako moduł środowiska Visual Studio. Studenci zapoznają się z zasadami budowy interfejsów w aplikacjach
mobilnych, programistyczną obsługą danych pochodzących z różnych źródeł, pracą w sieci, obsługą obiektów graficznych i multimedialnych oraz
wykorzystaniem w aplikacjach dostępnych na platformach mobilnych czujników, takich jak GPS, akcelerometr czy żyroskop. W ramach wykładów
i ćwiczeń przeprowadzona będzie analiza przykładowych programów o rożnym stopniu złożoności.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz zbiór praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne lub grupowe zaprojektowanie
i wytworzenia aplikacji mobilnych. Opracowane oprogramowanie pozwala na wspomaganie procesów z zakresu problemów inżynierskich.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych programów
3. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielna implementacja programów
4. Ćwiczenia – omówienie i analiza zagadnień z zakresu zadanych w ramach zaliczenia ćwiczeń projektu

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna najpopularniejsze platformy mobile oraz dostępne na nich systemy operacyjne.
E2. Ma wiedzę z zakresu architektury systemu Android oraz zasad jego działania.
E3. Orientuje się w podstawach języka C# i Java oraz zasadach ich wykorzystania w programowaniu aplikacji na urządzenia
mobilne.
E4. Zna dwa środowiska programistyczne Android Studio i Xamarin w wersji samodzielnej i osadzonej.
E5. Ma wiedzę w zakresie zasad korzystania z danych, multimediów oraz sieci w systemie Android.
E6. Zna metody programowania czujników dostępnych w urządzeniach mobilnych.
E7. Zna budowę systemu Android i umie nim zarządzać.
E8. Ma umiejętność posługiwania się środowiskiem programistycznym Android Studio i Xamarin oraz Visual Studio w
zakresie budowy aplikacji na urządzenia mobilne.
E9. Potrafi utworzyć aplikację mobilną przetwarzającą informacje pochodzące z różnych źródeł.
E10. Umie utworzyć oprogramowanie na urządzenia mobilne wykorzystujące elementy grafiki komputerowej, animacji i
multimediów.
E11. Wykorzystuje metody oprogramowania czujników zainstalowanych w urządzeniach mobilnych do rozwiązywania
różnych problemów inżynierskich.
E12. Ma świadomość możliwości metod programowania na urządzenia mobilne.
E13. Wykazuje kreatywność w zakresie rozwiązywania złożonych problemów z wykorzystaniem metod programowania
mobilnego.
E14. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie opracowania wymagań oraz dokumentacji oraz implementacji
użytkowego programu mobilnego.
E15. Ma świadomość o dynamicznie rozwijających się technikach programowania i konieczności ciągłego doskonalenia.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

IS1A_W17

IS1A_U13

IS1A_K05
IS1A_K06

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwium przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Egzamin ustny.

Numery efektów
E1 – E15

TREŚCI KSZTAŁCENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Najpopularniejsze platformy mobilne i systemy operacyjne. Metody programowania aplikacji mobilnych, bezpieczeństwo i dystrybucja aplikacji.
Budowa i działanie systemu operacyjnego Android. Architektura aplikacji mobilnych dla systemu Android.
Wprowadzenie do języka programowania Java. Ogólna struktura programu. Podstawowe elementy języka.
Programowanie w języku Java w kontekście budowy aplikacji mobilnych. Zapoznanie się z metodami budowy aplikacji z wykorzystaniem bibliotek.
Środowisko programistyczne Android Studio. Zasady budowy interfejsów w aplikacjach mobilnych. Projektowanie, implementacja i wdrażania
aplikacji mobilnych w języku Java.
Wykorzystanie platformy .NET wraz z językiem C# do budowy wieloplatformowych aplikacji mobilnych
Środowisko programistyczne Xamarin Studio wspomagające budowę aplikacji mobilnych. Zasady budowy interfejsów w aplikacjach mobilnych.
Projektowanie, implementacja i wdrażania aplikacji mobilnych w języku C#.
Zastosowanie platformy Visual Studio z Xamarin do tworzenia aplikacji mobilnych.
Zasady organizacji, gromadzenia, pobierania i zapisywania oraz przetwarzania danych w systemach mobilnych.
Grafika i multimedia w środowisku mobilnym. Obsługa dźwięku i materiałów wideo.
Obsługa sieci w systemach mobilnych.
Oprogramowanie czujników platform mobilnych: GPS, akcelerometr, żyroskop itp.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Kolokwium zaliczeniowe –wiedza i umiejętności z zakresu programowania aplikacji na urządzenia mobilne.
Projekt – aplikacja mobilna o wysokim poziomie złożoności.
Egzamin ustny – zaliczenie odbywa się w formie ustnej.

Procentowy udział
w końcowej ocenie
50% oceny z ćwiczeń
50% oceny z ćwiczeń
100% oceny z wykładów

WYKAZ LITERATURY
1. Annuzzi J. Jr., Darcey L., Conder S. 2016. Android. Wprowadzenie do programowania aplikacji. Helion. Gliwice
2. Griffiths D., Griffiths D. 2016. Android. Programowanie aplikacji. Rusz głową! Helion. Gliwice
3. Stasiewicz A. 2013. Android. Podstawy tworzenia aplikacji. Helion. Gliwice
4. Delessio C., Darcey L., Conder S. 2016. Android Studio w 24 godziny. Wygodne programowanie dla platformy Android. Helion. Gliwice

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Programowanie baz danych A

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Database programming A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Wojciech Mueller
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowna

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

4S/5N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
20
- wykłady
30
- ćwiczenia
10
- konsultacje
50
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin: 110
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

20
20
10
60
110

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy przez studenta z zakresu etapów projektowania i oprogramowywania relacyjnych baz danych takich jak
SQL Server 2016 i MySQL. Słuchacze poznają strukturalny język zapytań, standardy SQL-a, polecenia pozwalające na tworzenie struktur
bazodanowych obejmujących; schematy, tabele, tabele tymczasowe, klucze podstawowe, klucza obce, indeksy oraz widoki. Zdobędą
informacje na temat budowy różnorodnych zapytań w tym; kwerend parametryzowanych, grupujących, odczytujących danych z wielu
tabel jednocześnie poprzez budowę złączeń wewnętrznych jak i zewnętrznych. Poznają alternatywne sposoby pozyskiwania informacji z
wielu tabel poprzez budowę podzapytań skorelowanych i nieskorelowanych oraz poprzez wykorzystanie unii. Proces projektowania baz
danych obejmuje również aspekty bezpieczeństwa jakim jest przyznawanie i odbieranie praw dostępu. Zostaną zaprezentowane
najnowsze technologie dostępu do danych wykorzystywane z poziomu tworzonych aplikacji bazodanowych, obejmujące technologię
LINQ i ADO.NET Entity. Zdobyta wiedza zostanie pogłębiona i utrwalona w wyniku samodzielnego wykonania projektów baz danych, co
będzie wiązało się również z nabyciem odpowiednich umiejętności.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych programów
4. Ćwiczenia w sali komputerowej –samodzielna implementacja programów
5. Ćwiczenia –omówienie i analiza zagadnień z zakresu zadanych w ramach zaliczenia ćwiczeń projektu

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Dysponuje wiedzą z zakresu projektowania, wytwarzania i oprogramowywania baz danych, a w szczególności
dotycząca baz relacyjnych.
E2. Zna język SQL, jego standardy, zarówno z perspektywy definiowania (DDL), jak i manipulowania danymi (DML).
E3. Zna technologie informatyczne LINQ i ADO.NET Entity, tworzące model dostępowy do danych, które wykorzystujemy
przy tworzeniu systemów informatycznych współpracujących z SZBD .
E4. Ma wiedzę z zakresu istoty, struktury oraz wykorzystania metadanych zapisanych w systemach zarządzania bazami
danych (SZBD).

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W15

E5. Umie zaprojektować i wytworzyć relacyjną bazę danych przy użyciu zapytań wyrażonych w języku SQL na poziomie
SQL Server i MySQL.
E6. Potrafi utworzyć i przeanalizować po kątem wydajności kwerendy; zwracające dane i informacje pochodne z wielu
tabel jednocześnie, modyfikujące, usuwające i dodające nowe wiersze
E7. Umie zaprojektować i zaimplementować wykorzystując technologie LINQ-u i/lub ADO.NET Entity aplikację lub część
systemu informatycznego odpowiedzialnego za obustronną komunikację z bazą danych.

IS1A_U11

E8. Ma świadomość istotnej roli baz danych w procesie informatycznego odwzorowania tych obszarów ludzkiej
działalności, które bez wsparcia informatycznego nie są w stanie poprawnie funkcjonować.
E9. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej wiedzy i wykształconych
umiejętności pozwalających na projektowanie i wytwarzanie baz danych opisujących systemy rolnictwa.
E10. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie projektowania i implementacji zarówno baz danych, jak i aplikacji
bazodanowych.

IS1A_K05
IS1A_K06

Metody weryfikacji efektów kształcenia

1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Egzamin pisemny
TREŚCI KSZTAŁCENIA

Numery efektów

E1 – E10

I wykład - Strukturalny język zapytań SQL - standardy SQL i poziomy zgodności, interpretatory poleceń interaktywnego SQL, osadzony
SQL, programy narzędziowe i klienckie pozwalające realizować zapytania SQL
II i III wykład - Tworzenie baz danych w oparciu o SQL - hierarchia obiektów bazodanowych, tworzenie schematów oraz tabel, typy
zmiennych stosowanych w SQL, tworzenie klucza podstawowego oraz obcego
IV wykład - Proste zapytania SQL-owe - pytania wybierające określone kolumny i zawierające wyrażenia, pytania realizujące sortowanie
oraz usuwanie duplikatów, pytania wybierające określone wiersze, logika trójwartościowa
V wykład - Realizacja złączenia wewnętrznego - iloczyn kartezjański, tradycyjne złączenie SQL-86, złączenia proponowane w
standardzie SQL-92, złączenie większej ilości tabel, nazwy skorelowane, składnia mozłączenia
VI wykład - Złączenia zewnętrzne i podzapytania - składnie złączenia zewnętrznego, efekty złączenia zewnętrznego, zastępowanie
złączeń podzapytaniami, podzapytania skorelowane
VII wykład – Zawansowane operacje wyszukiwania oraz grupowanie - zapytanie zawierające unię, zapytania negatywne, operator
EXISTS, operacje na zbiorach, zapytania grupujące
VIII wykład - Perspektywy i tabele tymczasowe - perspektywa i jej funkcje, tworzenie perspektyw i tabel tymczasowych,
IX wykład - Tworzenie indeksów i modyfikowanie elementów baz danych - typy indeksów i ich tworzenie indeksów, polecenia
umożliwiające modyfikację elementów baz danych
X wykład – Transakcje, blokady i prawa dostępu - rodzaje transakcji, typ blokad, kontrola transakcji, rodzaje praw dostępu,
przechowywanie praw dostępu, przyznawanie praw dostępu, odbieranie praw dostępu
XI wykład – Kursory – typy i ich definiowanie
XII i XIV wykład – Technologia LINQ - klasy encji, tworzenie obiektu datacontext, budowanie zapytań przy użyciu wyrażeń i metod
rozszerzających, operatory i złączenia, zapytania LINQ do obiektów DataSet i dokumentów XML
XV wykład – Technologia ADO.NET Entity
Ćwiczenia: Projektowanie struktury bazy danych z wykorzystaniem metod inżynierii oprogramowania. Podstawy metodyk
strukturalnych i obiektowych. Modelowanie struktur danych z wykorzystaniem uniwersalnego języka UML.
Instalacja i konfiguracja systemów zarządzania bazami danych SQL Server 2016 i MySQL.
Interfejsy umożliwiające zarządzanie omawianymi SZBD - phpMyAdmin, myClient oraz SQL Server Management Studio.
Zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu do danych.
Tworzenie struktury baz danych, generowanie tabel. Klucze podstawowe i obce. Typy kolumn.
Podstawowe operacje przeglądania, wypełniania oraz filtrowania danych.
Zaawansowane filtrowanie danych z wykorzystaniem komend platformy SQL Server 2016 oraz wyrażeń regularnych w MySQL.
Zastosowanie operatorów arytmetycznych, porównania oraz logicznych.
Sortowanie danych. Złączenia krzyżowe, zewnętrzne (lewo-, prawostronne), wewnętrzne i samozłączenie tabel.
Grupowanie i podsumowanie danych z wykorzystaniem funkcji agregujących.
Budowa podzapytań oraz tworzenie unii.
Transakcje. Tworzenie, modyfikacja i usuwanie widoków.
Procedury składowe w języku SQL. Instrukcje - warunkowe, wyboru, cyklu.
Normalizacja oraz optymalizacja zapytań.
Projektowanie stron z dostępem do baz danych w języku PHP.
Projektowanie stron z dostępem do baz danych w języku ASP .NET.
Procentowy udział w końcowej
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Kolokwium zaliczeniowe.
Kolokwia polegającej na samodzielnym utworzeniu prostej funkcji i procedury
2. Samodzielne tworzenie projektu w grupach – złożony projekt.
3. Egzamin pisemny.

WYKAZ LITERATURY
R. K. Stephone, R. R. Plew, B. Morgan, J. Perkins SQL w 3 tygodznie LT&p 1999
S. Roman Access Baza danych Projektowanie i programowanie Helion 2001
P. DuBois MySQL Mikom 2000
D. Mendrala, P. Potasiński, M. Szeliga, D. Widera Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie Helion 2009
D. Mendrala, M. Szeliga SQL Praktyczny kurs Helion 2008
J. Matulewski C# 3.0 i .NET 3.5 Technologia LINQ Helion 2008
B. Evjen, S. Hanslman, D.Rader Zawansowane programowanie ASP.NET 4 z wykorzystaniem C# I VB Helion 2010
T. Magennis Linq to Objectes w C# 4.0 – Wygodne operacje na danych. Helion 2012

ocenie
30%
20%
50%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Programowanie baz danych B

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Database programming B
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Wojciech Mueller
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowna

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

4S/5N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
15
- wykłady
20
- ćwiczenia
10
- konsultacje
15
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:
60
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
10
10
30
60

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy przez studenta z zakresu etapów projektowania i oprogramowywania relacyjnych baz danych takich jak
SQL Server 2016 i MySQL. Słuchacze poznają strukturalny język zapytań, standardy SQL-a, polecenia pozwalające na tworzenie struktur
bazodanowych obejmujących; schematy, tabele, tabele tymczasowe, klucze podstawowe, klucza obce, indeksy oraz widoki. Zdobędą
informacje na temat budowy różnorodnych zapytań w tym; kwerend parametryzowanych, grupujących, odczytujących danych z wielu
tabel jednocześnie poprzez budowę złączeń wewnętrznych jak i zewnętrznych. Poznają alternatywne sposoby pozyskiwania informacji z
wielu tabel poprzez budowę podzapytań skorelowanych i nieskorelowanych oraz poprzez wykorzystanie unii. Proces projektowania baz
danych obejmuje również aspekty bezpieczeństwa jakim jest przyznawanie i odbieranie praw dostępu. Zostaną zaprezentowane
najnowsze technologie dostępu do danych wykorzystywane z poziomu tworzonych aplikacji bazodanowych, obejmujące technologię
LINQ i ADO.NET Entity. Zdobyta wiedza zostanie pogłębiona i utrwalona w wyniku samodzielnego wykonania projektów baz danych, co
będzie wiązało się również z nabyciem odpowiednich umiejętności.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych programów
4. Ćwiczenia w sali komputerowej –samodzielna implementacja programów
5. Ćwiczenia –omówienie i analiza zagadnień z zakresu zadanych w ramach zaliczenia ćwiczeń projektu

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Dysponuje wiedzą z zakresu projektowania, wytwarzania i oprogramowywania baz danych, a w szczególności
dotycząca baz relacyjnych.
E2. Zna język SQL, jego standardy, zarówno z perspektywy definiowania (DDL), jak i manipulowania danymi (DML).
E3. Zna technologie informatyczne LINQ i ADO.NET Entity, tworzące model dostępowy do danych, które wykorzystujemy
przy tworzeniu systemów informatycznych współpracujących z SZBD .
E4. Ma wiedzę z zakresu istoty, struktury oraz wykorzystania metadanych zapisanych w systemach zarządzania bazami
danych (SZBD).

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W15

E5. Umie zaprojektować i wytworzyć relacyjną bazę danych przy użyciu zapytań wyrażonych w języku SQL na poziomie
SQL Server i MySQL.
E6. Potrafi utworzyć i przeanalizować po kątem wydajności kwerendy; zwracające dane i informacje pochodne z wielu
tabel jednocześnie, modyfikujące, usuwające i dodające nowe wiersze
E7. Umie zaprojektować i zaimplementować wykorzystując technologie LINQ-u i/lub ADO.NET Entity aplikację lub część
systemu informatycznego odpowiedzialnego za obustronną komunikację z bazą danych.

IS1A_U11

E8. Ma świadomość istotnej roli baz danych w procesie informatycznego odwzorowania tych obszarów ludzkiej
działalności, które bez wsparcia informatycznego nie są w stanie poprawnie funkcjonować.
E9. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej wiedzy i wykształconych
umiejętności pozwalających na projektowanie i wytwarzanie baz danych opisujących systemy rolnictwa.
E10. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie projektowania i implementacji zarówno baz danych, jak i aplikacji
bazodanowych.

IS1A_K05
IS1A_K06

Metody weryfikacji efektów kształcenia

1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Pisemne zaliczenie wykładów.
TREŚCI KSZTAŁCENIA

Numery efektów

E1 – E10

I wykład - Strukturalny język zapytań SQL - standardy SQL i poziomy zgodności, interpretatory poleceń interaktywnego SQL, osadzony
SQL, programy narzędziowe i klienckie pozwalające realizować zapytania SQL
II i III wykład - Tworzenie baz danych w oparciu o SQL - hierarchia obiektów bazodanowych, tworzenie schematów oraz tabel, typy
zmiennych stosowanych w SQL, tworzenie klucza podstawowego oraz obcego
IV wykład - Proste zapytania SQL-owe - pytania wybierające określone kolumny i zawierające wyrażenia, pytania realizujące sortowanie
oraz usuwanie duplikatów, pytania wybierające określone wiersze, logika trójwartościowa
V wykład - Realizacja złączenia wewnętrznego - iloczyn kartezjański, tradycyjne złączenie SQL-86, złączenia proponowane w
standardzie SQL-92, złączenie większej ilości tabel
VI wykład - Złączenia zewnętrzne i podzapytania - składnie złączenia zewnętrznego, efekty złączenia zewnętrznego, zastępowanie
złączeń podzapytaniami, podzapytania skorelowane
VII wykład – Zawansowane operacje wyszukiwania oraz grupowanie - zapytanie zawierające unię, zapytania negatywne, operator
EXISTS, operacje na zbiorach, zapytania grupujące
VIII wykład - Perspektywy i tabele tymczasowe - perspektywa i jej funkcje, tworzenie perspektyw i tabel tymczasowych,
IX wykład - Tworzenie indeksów i modyfikowanie elementów baz danych - typy indeksów i ich tworzenie indeksów, polecenia
umożliwiające modyfikację elementów baz danych
X wykład – Transakcje, blokady i prawa dostępu - rodzaje transakcji, typ blokad, kontrola transakcji, rodzaje uprawnień
XI wykład – Kursory – typy i ich definiowanie
XII i XIV wykład – Technologia LINQ - klasy encji, tworzenie obiektu datacontext, budowanie zapytań przy użyciu wyrażeń i metod
rozszerzających, operatory i złączenia, zapytania LINQ do obiektów DataSet i dokumentów XML
XV wykład – Technologia ADO.NET Entity
Ćwiczenia:
Projektowanie struktury bazy danych z wykorzystaniem metod inżynierii oprogramowania. Podstawy metodyk strukturalnych i
obiektowych. Modelowanie struktur danych z wykorzystaniem uniwersalnego języka UML.
Instalacja i konfiguracja systemów zarządzania bazami danych SQL Server 2016 i MySQL.
Interfejsy umożliwiające zarządzanie omawianymi SZBD - phpMyAdmin, myClient oraz SQL Server Management Studio.
Zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu do danych.
Tworzenie struktury baz danych, generowanie tabel. Klucze podstawowe i obce. Typy kolumn.
Podstawowe operacje przeglądania, wypełniania oraz filtrowania danych.
Zaawansowane filtrowanie danych z wykorzystaniem komend platformy SQL Server 2016 oraz MySQL. Zastosowanie operatorów
arytmetycznych, porównania oraz logicznych.
Sortowanie danych. Złączenia krzyżowe, zewnętrzne (lewo-, prawostronne), wewnętrzne i samozłączenie tabel.
Grupowanie i podsumowanie danych z wykorzystaniem funkcji agregujących.
Budowa podzapytań oraz tworzenie unii.
Transakcje. Tworzenie, modyfikacja i usuwanie widoków.
Procedury składowe w języku SQL. Instrukcje - warunkowe, wyboru, cyklu.
Projektowanie stron z dostępem do baz danych w języku PHP.
Projektowanie stron z dostępem do baz danych w języku ASP .NET.
Procentowy udział w końcowej
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Kolokwium zaliczeniowe.
Kolokwia polegającej na samodzielnym utworzeniu prostej funkcji i procedury
2. Samodzielne tworzenie projektu w grupach – złożony projekt.
3. Pisemne zaliczenie wykładów.

WYKAZ LITERATURY
R. K. Stephone, R. R. Plew, B. Morgan, J. Perkins SQL w 3 tygodznie LT&p 1999
S. Roman Access Baza danych Projektowanie i programowanie Helion 2001
P. DuBois MySQL Mikom 2000
D. Mendrala, P. Potasiński, M. Szeliga, D. Widera Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie Helion 2009
D. Mendrala, M. Szeliga SQL Praktyczny kurs Helion 2008
J. Matulewski C# 3.0 i .NET 3.5 Technologia LINQ Helion 2008
B. Evjen, S. Hanslman, D.Rader Zawansowane programowanie ASP.NET 4 z wykorzystaniem C# I VB Helion 2010
T. Magennis Linq to Objectes w C# 4.0 – Wygodne operacje na danych. Helion 2012

ocenie
30%
20%
50%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Programowanie obiektowe

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Object-Oriented programming
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Radosław J. Kozłowski
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

4S/5N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia laboratoryjne
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
30
- ćwiczenia laboratoryjne
30
- inne z udziałem nauczyciela
10
- praca własna
40
Łączna liczba godzin:
110
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
10
70
110

Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta uniwersalnej wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających skutecznie programować obiektowo w
językach programowania wysokiego poziomu – C++ i C#. W ramach zajęć wprowadzone zostaną elementarne zagadnienia z zakresu metod
programowania obiektowego m.in.: klasa, obiekt, konstruktor i destruktor, hermetyzacja (enkapsulacja), dziedziczenie, interfejsy, przeciążenie funkcji
oraz operatorów, polimorfizm, funkcje wirtualne, delegaty, rzutowanie statyczne i dynamiczne itp. Omówione zostanie znacznie analizy obiektowej,
przedstawione zostaną metody i techniki prowadzące do identyfikowania klas i obiektów, atrybutów i metod oraz związków pomiędzy obiektami.
Przedstawiona zostanie problematyka zastosowania idei obiektowej do tworzenia oprogramowania opartego na komponentach z wykorzystaniem
platformy programistycznej .NET. W ramach wykładów i ćwiczeń przeprowadzona jest analiza przykładowych programów o rożnym stopniu złożoności.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz zbiór praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne lub grupowe wytworzenie programu
obiektowego. Opracowane oprogramowanie pozwala na wspomaganie procesów z zakresu problemów inżynierskich.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych programów
3. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielna implementacja programów

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna strukturę, zasady budowania oraz implementacji programów.
E2. Ma wiedzę z zakresu definiowania złożonych klas oraz deklarowania na ich podstawie statycznych i dynamicznych
obiektów w programach obiektowych.
E3. Zna sposoby zabezpieczania elementów składowych klas przed niepowołanym dostępem.
E4. Ma wiedzę dotyczącą metod tworzenia nowych klas na podstawie klas już istniejących.
E5. Wie o dużym znaczeniu praktycznym zasad wielopostaciowości w programach obiektowych oraz jej wpływie na
modułowość wytwarzanych w tym modelu aplikacji.
E6. Zna sposoby zwiększania uniwersalności opracowanych algorytmów obiektowych w tym wykorzystania wzorców.
E7. Zna metody budowy interfejsów wizualnych z wykorzystaniem platformy .NET.
E8. Ma wiedzę z zakresu implementacji aplikacji z wykorzystaniem elementów języka C#.
E9. Zna metody testowania programów obiektowych.
E10. Umie opracować i wytworzyć aplikację obiektową z interfejsem tekstowym i wizualnym.
E11. Potrafi zaimplementować kod programu reprezentujący dowolny system empiryczny składający się z wielu
współpracujących ze sobą obiektów, które reprezentowane są w programie w postaci klas.
E12. Umie zabezpieczyć elementy klas w programie przed niewłaściwym ich wykorzystaniem.
E13. Posiada umiejętności opracowania nowoczesnego, modułowego i łatwo rozszerzalnego programu.
E14. Umie wytwarzać oprogramowanie posługując się narzędziami udostępnianymi w .NET.
E15. Ma umiejętność posługiwania się pakietem programistycznym Visual Studio w zakresie budowy aplikacji z interfejsem
graficznym Windows.
E16. Umie wytworzyć oprogramowanie obiektowe wspomagając wybrane procesy z zakresu problemów inżynierskich.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W17

IS1A_U13

Kompetencje
społeczne

E17. Ma świadomość możliwości metod programowania obiektowego oraz zakresu ich zastosowania.
E18. Wykazuje kreatywność w zakresie rozwiązywania złożonych problemów z wykorzystaniem metod programowania
obiektowego.
E19. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie opracowania wymagań oraz dokumentacji oraz implementacji
użytkowego programu obiektowego.
E20. Ma świadomość o dynamicznie rozwijających się technikach programowania i konieczności ciągłego doskonalenia.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Egzamin ustny.

IS1A_K05
IS1A_K06

Numery efektów
E1 – E20

TREŚCI KSZTAŁCENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paradygmat programowania obiektowego. Podstawowe pojęcia.
Klasy – implementacja wybranego, abstrakcyjnego typu danych jako klasy, elementy składowe.
Zasięg klasy oraz kategorie dostępu do jej składowych – hermetyzacja, kontrola dostępu.
Tworzenie, przypisywanie wartości i niszczenie obiektów klasy. Konstruktor i destruktor.
Obiekty statyczne i dynamiczne.
Przeciążanie funkcji i operatorów – podstawy przeciążania, ograniczenia w przeciążaniu.
Klasy i funkcje zaprzyjaźnione. Zalety korzystania z mechanizmu zaprzyjaźnienia.
Mechanizm dziedziczenia – klasa podstawowa i klasa pochodna, dziedziczenie elementów składowych klas.
Zaawansowane techniki dziedziczenia – dziedziczenie wielokrotne, bezpośrednie i pośrednie klasy podstawowe,
posługiwanie się konstruktorami i destruktorami w klasach pochodnych, niejawna konwersja obiektu klasy
pochodnej na obiekt klasy podstawowej.
Funkcje wirtualne i polimorfizm – wprowadzenie oraz przykłady zastosowań.
•
Wzorce – funkcje i klasy wzorcowe, wzorzec funkcji i wzorzec klasy, przeciążone funkcje wzorcowe, wzorce i dziedziczenie.
•
Obsługa wyjątków. Przetwarzanie plików – wprowadzenie i przykłady zastosowań.
•
Wprowadzenie do języka C# – różnice między C++ a C#. Nowe elementy języka C#, projektowanie aplikacji
•
na platformie .NET w środowisku Visual Studio.
Procentowy udział
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
w końcowej ocenie
50% oceny z ćwiczeń
Kolokwium zaliczeniowe 1 – wiedza i umiejętności z zakresu elementów programowania obiektowego.
50% oceny z ćwiczeń
Kolokwium zaliczeniowe 2 - wiedza i umiejętności z zakresu budowy aplikacji wizualnych w środowisku .NET.
100% oceny z wykładów
Egzamin ustny - zaliczenie odbywa się w formie ustnej.

WYKAZ LITERATURY
1. Eckel B. 2002. Thinking in C++. Edycja polska. Helion. Gliwice.
2. Griffiths I., Adams M., Liberty J. 2012. C#. Programowanie. Helion. Gliwice.
3. Hejlsberg A., Torgersen M., Wiltamuth S., Golde P. 2010. Język C#. Programowanie. Microsoft .NET Dev. Series. Helion. Gliwice
4. Kubiak M. 2012. C#. Zadania z programowania z przykładami. Helion. Gliwice.
5. Liberty J., Rao S., Jones B. L. 2010. C++ dla każdego. Helion. Gliwice.
6. Perry S. C. 2006. C# i .NET. Helion. Gliwice.
7. Prata S. 2012. Język C++. Szkoła programowania. Helion. Gliwice
8. Solter N. A., Kleper S. J. 2007. C++. Zaawansowane programowanie. Helion. Gliwice.
9. Wirfs-Brock R., McKean A. 2005. Projektowanie obiektowe. Role, odpowiedzialność i współpraca. Helion. Gliwice.
i nowsze wydania…

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Programowanie w systemach CAD A

Numer
katalogowy

5

Nazwa w j. angielskim

Programming in CAD systems A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Wojciech Mueller
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

3S/4N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
20
- ćwiczenia
30
- konsultacje
10
- praca własna studenta
85
Łączna liczba godzin:
145
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

20
20
10
95
145

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie komputerowego projektowania systemów technicznych
oraz automatyzacji tego procesu.
Bazując na programie AutoCAD i Inventor studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami takimi jak: obiekty elementarne, punkty
charakterystyczne, sposoby wyboru obiektów, warstwy, bloki, odnośniki oraz atrybuty. Poznają narzędzia programistyczne pozwalające
rozszerzyć możliwości wspomnianych systemów informatycznych oraz zautomatyzować proces projektowania. Uzyskają niezbędną
wiedzę z zakresu języka i środowiska programistycznego Visual Lisp dostępnego na poziomie AutoCAD-a. Równolegle poznają język
obiektowy VBA, niezbędne biblioteki oraz środowisko programistyczne tego języka. Uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności
pozwalające na interaktywne i programistyczne tworzenie i modyfikowanie modeli obiektów technicznych w formie dwu i
trójwymiarowej.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych programów
3. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielna implementacja programów
4. Ćwiczenia – omówienie i analiza zagadnień z zakresu zadanych w ramach zaliczenia ćwiczeń projektu

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna podstawowe elementy składowe wykorzystywane przy sporządzaniu modeli obiektów technicznych w przestrzeni
2D i 3D na poziomie AutoCAD-a i Inventor-a
E2. Zna język Visual Lisp w zakresie pozwalającym na definiowanie własnych funkcji, rozszerzających możliwości
AutoCAD-a i pozwalających na automatyzację procesu projektowania.
E3. Ma widzę w zakresie języka obiektowego VBA i jego bibliotek dostępnych dla AutoCAD-a, umożliwiającą tworzenie
struktur programistycznych przyspieszających i automatyzujących proces projektowania złożonych systemów
technicznych
E4. Tworzy proste modele dwu i trójwymiarowe obiektów technicznych
E5. Potrafi zaprojektować i zbudować funkcje rozszerzające możliwości AutoCAD-a oraz automatyzujące proces
tworzenia dokumentacji technicznej, wykorzystując struktury programistyczne języka Visual Lisp
E6. Posiada umiejętności tworzenia procedur, funkcji, klas za pomocą języka VBA poszerzających możliwości aplikacji
AutoCAD-a i Inwertora oraz przyspieszających proces projektowania rozbudowanych systemów technicznych

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W13
IS1A_W14

IS1A_U09
IS1A_U13

Kompetencje
społeczne

E7. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej wiedzy i wykształconych
umiejętności praktycznych w zakresie modelowania obiektów technicznych oraz tworzenia funkcji, procedur i
niesamodzielnych aplikacji wspomagających prace projektowe
E8. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie opracowania założeń projektowych oraz wytworzenia aplikacji
wspomagającej prace projektowe systemów technicznych.
E9. Potrafi właściwie określać etapy wykonania projektu technicznego i systemu informatycznego

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Egzamin pisemny

IS1A_K05
IS1A_K06

Numery efektów

E1 - E9

TREŚCI KSZTAŁCENIA
I wykład Podstawy - podstawowe obiekty składowe wykorzystywane do tworzenia dokumentacji w przestrzeni dwuwymiarowej AutoCAD, punkty
charakterystyczne obiektów i sposoby ich wyboru, narzędzia wyboru obiektów i ich edycja (znaczenie uchwytów), warstwy, polecenia tworzenia i
modyfikacji warstw
II wykład Bloki, atrybuty i odnośniki - tworzenia , wstawianie i edycja bloków oraz atrybutów, odnośniki i zarządzanie nimi
III wykład Obszar rysunku i lokalny układ współrzędnych - powiększenie, przesuwanie oraz podgląd dynamiczny, regeneracja i przerysowanie rysunku
tworzenie i korzystanie z lokalnego układu współrzędnych, wykorzystanie rzutni
IV wykład Konfiguracja programu oraz kreślenie rysunków - możliwości konfiguracyjne programu, ustawienie środowiska, zmienne systemowe, rysunek
prototypowy itp., kreślenie rysunków
V wykład Obiekty trójwymiarowe AutoCAD Inventor- podstawowe obiekty trójwymiarowe (modele szkieletowe i ściankowe) i ich możliwości edycyjne,
podgląd tworzonych obiektów (widok dynamiczny i perspektywa), modelowanie bryłowe bryły proste bryły złożone (suma, różnica iloczyn itd.)
wyświetlanie i przekształcanie brył
VI Ogólna charakterystyka języka Auto-Lisp - ładowanie i uruchamianie programów w AutoLISP-ie, zmienne języka, definicja funkcji, instrukcja
podstawiania oraz operatory, wprowadzanie komentarza
VII wykład Pobieranie informacji od użytkownika – funkcje typu get... budowa funkcji, parametry wymagane i opcjonalne tych funkcji
VIII wykład Pętle i konstrukcje sterujące oraz operatory konwersji - instrukcja if , stosowanie funkcji progn, instrukcja while, instrukcja repeat, operatory
konwersji
IX wykład Zarządzanie listami - tworzenie list, rozbiór listy, wyszukiwanie elementów listy, dodawanie elementów do listy, modyfikacja elementów listy
kasowanie elementów listy
X wykład Zarządzanie listami opisującymi obiekty - tworzenie zbioru wyboru lista jako baza danych o obiekcie, polecenia umożliwiające dostęp do listy,
kod skojarzeniowy, modyfikacja listy obiektu, tworzenie nowej listy obiektu
XI wykład Visual Basic for Applications - hierarchia obiektów AutoCAD-a metody i właściwości obiektów, pisanie i testowanie procedur
XII wykład Pobieranie danych od użytkownika - metody obiektu Utility,okna dialogowe, tworzenie formularzy
XIII wykład VBA – Modyfikacja elementów rysunku - kolekcja selectionsets i jej metody, metody obiektu selectionset, korzystanie z filtrów
XIV wykład Tworzenie i modyfikacja elementów składowych przestrzeni modelu - tworzenie bloków, atrybutów ich modyfikacja
XV – Generowanie i modyfikacja wybranych obiektów - obiekty i metody wykorzystywane w kreskowaniu i osadzaniu dodatkowych informacji w
elementach rysunkach
Wprowadzenie do programu AutoCAD – interfejs użytkownika, proste figury geometryczne, układy współrzędnych, podstawowe możliwości edycyjne,
oglądanie i modyfikacja rysunków – widoki i ich modyfikacja, elipsy i wieloboki
Modyfikacja obiektów – punkty charakterystyczne, ucinanie i wydłużanie, polilinie
Bloki, atrybuty, odnośniki zewnętrzne i warstwy – tworzenie, wykorzystanie i modyfikacja
Wstęp do grafiki 3D AutoCAD, Inventor – widoki 3D, operacje na widokach, tworzenie szkiców, modelowanie bryłowe
Modelowanie rzeczywistości – ustawienia sceny, nakładanie tekstur, światła, renderowanie.
Środowisko programistyczne Visual Lisp - deklarowanie zmiennych, tworzenie list i funkcji
Wykorzystywanie funkcji typu get ... oraz poleceń AutoCAD –a - przegląd dostępnych funkcji, modyfikacja ich działania
Zarządzenie listami oraz łańcuchami
Funkcje pozwalające na modyfikacje elementu bądź elementów rysunku
Manipulowanie zmiennymi systemowymi oraz tablicami
Hierarchia obiektów AutoCAD-a z poziomu VBA, metody i właściwości obiektów
Pobieranie danych od użytkownika z wykorzystaniem metod obiektu Utility oraz formularzy
Obiekty i metody pozwalające na modyfikację wybranych elementów rysunku
Tworzenie i modyfikacja bloków z wykorzystaniem języka VBA
Osadzanie informacji w elementach rysunku oraz ich zdarzenia
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział w końcowej
1. Kolokwium zaliczeniowe.
ocenie
Kolokwia polegającej na samodzielnym utworzeniu prostej funkcji i procedury
30%
2. Samodzielne tworzenie projektu w grupach – złożony projekt.
20%
3. Egzamin pisemny.
50%

WYKAZ LITERATURY
G. Bobkowski, W. Biały AutoCAD 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych WNT 2009
A.Pikoń AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki Helion 2011
A.Pikoń AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki Helion 2010
B. Noga, Z. Kosma, J. Parczewski Inventor – Pierwsze kroki Helion 2009
B. Noga Inventor. Podstawy projektowania Helion 2011
M. Dudek AutoLISP Praktyczny kurs Helion 1999
E. Finkelstein AutoCAD 2000 Biblia RM 2001
J. E. Clark Tworzenie makr w VBA AutoCAD 2002 i 2004 Helion 2003

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Programowanie w systemach CAD B

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Programming in CAD systems B
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Wojciech Mueller
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

3S/4N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- ćwiczenia
20
- konsultacje
10
- praca własna studenta
40
Łączna liczba godzin:
85
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
10
10
55
85

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie komputerowego projektowania systemów technicznych
oraz automatyzacji tego procesu.
Bazując na programie AutoCAD i Inventor studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami takimi jak: obiekty elementarne, punkty
charakterystyczne, sposoby wyboru obiektów, warstwy, bloki, odnośniki oraz atrybuty. Poznają narzędzia programistyczne pozwalające
rozszerzyć możliwości wspomnianych systemów informatycznych oraz zautomatyzować proces projektowania. Uzyskają niezbędną
wiedzę z zakresu języka i środowiska programistycznego Visual Lisp dostępnego na poziomie AutoCAD-a. Równolegle poznają język
obiektowy VBA, niezbędne biblioteki oraz środowisko programistyczne tego języka. Uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności
pozwalające na interaktywne i programistyczne tworzenie i modyfikowanie modeli obiektów technicznych w formie dwu i
trójwymiarowej.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych programów
3. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielna implementacja programów
4. Ćwiczenia – omówienie i analiza zagadnień z zakresu zadanych w ramach zaliczenia ćwiczeń projektu

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna podstawowe elementy składowe wykorzystywane przy sporządzaniu modeli obiektów technicznych w przestrzeni
2D i 3D na poziomie AutoCAD-a i Inventor-a
E2. Zna język Visual Lisp w zakresie pozwalającym na definiowanie własnych funkcji, rozszerzających możliwości
AutoCAD-a i pozwalających na automatyzację procesu projektowania.
E3. Ma widzę w zakresie języka obiektowego VBA i jego bibliotek dostępnych dla AutoCAD-a, umożliwiającą tworzenie
struktur programistycznych przyspieszających i automatyzujących proces projektowania złożonych systemów
technicznych
E4. Tworzy proste modele dwu i trójwymiarowe obiektów technicznych
E5. Potrafi zaprojektować i zbudować funkcje rozszerzające możliwości AutoCAD-a oraz automatyzujące proces
tworzenia dokumentacji technicznej, wykorzystując struktury programistyczne języka Visual Lisp
E6. Posiada umiejętności tworzenia procedur, funkcji, klas za pomocą języka VBA poszerzających możliwości aplikacji
AutoCAD-a i Inwertora oraz przyspieszających proces projektowania rozbudowanych systemów technicznych

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W13
IS1A_W14

IS1A_U09
IS1A_U13

Kompetencje
społeczne

E7. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej wiedzy i wykształconych
umiejętności praktycznych w zakresie modelowania obiektów technicznych oraz tworzenia funkcji, procedur i
niesamodzielnych aplikacji wspomagających prace projektowe
E8. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie opracowania założeń projektowych oraz wytworzenia aplikacji
wspomagającej prace projektowe systemów technicznych.
E9. Potrafi właściwie określać etapy wykonania projektu technicznego i systemu informatycznego

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1.Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Pisemne zaliczenie wykładów

IS1A_K05
IS1A_K06

Numery efektów

E1 - E9

TREŚCI KSZTAŁCENIA
I wykład Podstawy - podstawowe obiekty składowe wykorzystywane do tworzenia dokumentacji w przestrzeni dwuwymiarowej AutoCAD, punkty
charakterystyczne obiektów i sposoby ich wyboru, narzędzia wyboru obiektów i ich edycja (znaczenie uchwytów), warstwy, polecenia tworzenia i
modyfikacji warstw
II wykład Bloki, atrybuty i odnośniki - tworzenia , wstawianie i edycja bloków oraz atrybutów, odnośniki i zarządzanie nimi
III wykład Obszar rysunku i lokalny układ współrzędnych - powiększenie, przesuwanie oraz podgląd dynamiczny, regeneracja i przerysowanie rysunku
tworzenie i korzystanie z lokalnego układu współrzędnych, wykorzystanie rzutni
IV wykład Konfiguracja programu oraz kreślenie rysunków - możliwości konfiguracyjne programu, ustawienie środowiska, zmienne systemowe, rysunek
prototypowy itp., kreślenie rysunków
V wykład Obiekty trójwymiarowe AutoCAD Inventor- podstawowe obiekty trójwymiarowe (modele szkieletowe i ściankowe) i ich możliwości edycyjne,
podgląd tworzonych obiektów (widok dynamiczny i perspektywa), modelowanie bryłowe bryły proste bryły złożone (suma, różnica iloczyn itd.)
wyświetlanie i przekształcanie brył
VI Ogólna charakterystyka języka Auto-Lisp - ładowanie i uruchamianie programów w AutoLISP-ie, zmienne języka, definicja funkcji, instrukcja
podstawiania oraz operatory, wprowadzanie komentarza
VII wykład Pobieranie informacji od użytkownika – funkcje typu get... budowa funkcji, parametry wymagane i opcjonalne tych funkcji
VIII wykład Pętle i konstrukcje sterujące oraz operatory konwersji - instrukcja if , stosowanie funkcji progn, instrukcja while, instrukcja repeat, operatory
konwersji
IX, X wykład Zarządzanie opisującymi obiekty - tworzenie zbioru wyboru lista jako baza danych o obiekcie, polecenia umożliwiające dostęp do listy, kod
skojarzeniowy, modyfikacja listy obiektu, tworzenie nowej listy obiektu
XI wykład Visual Basic for Applications - hierarchia obiektów AutoCAD-a metody i właściwości obiektów, pisanie i testowanie procedur
XII wykład Pobieranie danych od użytkownika - metody obiektu Utility,okna dialogowe, tworzenie formularzy
XIII wykład VBA – Modyfikacja elementów rysunku - kolekcja selectionsets i jej metody, metody obiektu selectionset, korzystanie z filtrów
XIV wykład Tworzenie i modyfikacja elementów składowych przestrzeni modelu - tworzenie bloków, atrybutów ich modyfikacja
XV – Generowanie i modyfikacja wybranych obiektów - obiekty i metody wykorzystywane w kreskowaniu i osadzaniu dodatkowych informacji w
elementach rysunkach
Wprowadzenie do programu AutoCAD – interfejs użytkownika, proste figury geometryczne, układy współrzędnych, podstawowe możliwości edycyjne,
oglądanie i modyfikacja rysunków – widoki i ich modyfikacja, elipsy i wieloboki
Modyfikacja obiektów – punkty charakterystyczne, ucinanie i wydłużanie, polilinie
Bloki, atrybuty, odnośniki zewnętrzne i warstwy – tworzenie, wykorzystanie i modyfikacja
Wstęp do grafiki 3D AutoCAD, Inventor – widoki 3D, operacje na widokach, tworzenie szkiców, modelowanie bryłowe
Modelowanie rzeczywistości – ustawienia sceny, nakładanie tekstur, światła, renderowanie.
Środowisko programistyczne Visual Lisp - deklarowanie zmiennych, tworzenie list i funkcji
Wykorzystywanie funkcji typu get ... oraz poleceń AutoCAD –a - przegląd dostępnych funkcji, modyfikacja ich działania
Zarządzenie listami oraz łańcuchami
Funkcje pozwalające na modyfikacje elementu bądź elementów rysunku
Manipulowanie zmiennymi systemowymi oraz tablicami
Hierarchia obiektów AutoCAD-a z poziomu VBA, metody i właściwości obiektów
Pobieranie danych od użytkownika z wykorzystaniem metod obiektu Utility oraz formularzy
Obiekty i metody pozwalające na modyfikację wybranych elementów rysunku
Tworzenie i modyfikacja bloków z wykorzystaniem języka VBA
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Kolokwium zaliczeniowe.
Kolokwia polegającej na samodzielnym utworzeniu prostej funkcji i procedury
2. Samodzielne tworzenie projektu w grupach – złożony projekt.
3. Egzamin pisemny.

WYKAZ LITERATURY
G. Bobkowski, W. Biały AutoCAD 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych WNT 2009
A.Pikoń AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki Helion 2011
A.Pikoń AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki Helion 2010
B. Noga, Z. Kosma, J. Parczewski Inventor – Pierwsze kroki Helion 2009
B. Noga Inventor. Podstawy projektowania Helion 2011
M. Dudek AutoLISP Praktyczny kurs Helion 1999
E. Finkelstein AutoCAD 2000 Biblia RM 2001
J. E. Clark Tworzenie makr w VBA AutoCAD 2002 i 2004 Helion 2003

Procentowy udział w końcowej
ocenie
30%
20%
50%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Programowanie wizualne

Numer
katalogowy

5

Nazwa w j. angielskim

Visual Programming
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Radosław J. Kozłowski
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

5S/6N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- ćwiczenia
30
- inne z udziałem nauczyciela
10
- praca własna
70
Łączna liczba godzin:
125
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
10
85
125

Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta uniwersalnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu programowania wizualnego w tym z metod
i technologii dostępnych na platformie programistycznej .NET. W ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z budową aplikacji
komputerowych z graficznym interfejsem użytkownika. Studenci zapoznają się z platformą .NET wraz z dwoma podstawowymi technikami budowy
aplikacji wizualnych – WinForms i WPF. Poznają sposoby wykorzystania podstawowych kontrolek wizualnych wbudowanych w środowisko .NET oraz
dostępnych w bibliotekach zewnętrznych. Zdobędą umiejętności tworzenia oprogramowania z własnym, niestandardowym interfejsem. W ramach
wykładów i ćwiczeń przeprowadzona jest analiza przykładowych programów o rożnym stopniu złożoności.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz zbiór praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne lub grupowe wytworzenie programu
wizualnego. Opracowane oprogramowanie pozwala na wspomaganie procesów z zakresu problemów inżynierskich.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych programów
3. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielna implementacja programów

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1.
E2.
E3.
E4.
E5.
E6.
E7.

Umiejętności

E8.
E9.
E10.
E11.
E12.

Kompetencje
społeczne

E13.
E14.
E15.
E16.

Zna metody i zasady programowania wizualnego w środowisku .NET w językach C++/CLI i C#.
Ma wiedzę o metodach uruchamiania programów w środowisku uruchomieniowym CLR.
Ma wiedzę o standaryzacji języków programowania na platformie .NET.
Zna metody tworzenia formularzy Windows.
Ma wiedzę o istocie i metodach tworzenia delegatów.
Ma wiedzę o mechanizmie obsługi zdarzeń.
Ma wiedzę o architekturze, działaniu warstw i propagacji zdarzeń w środowisku prezentacyjnym Windows - Windows
Presentation Foundation.
Umie wytworzyć oprogramowanie z wykorzystaniem metod programowania wizualnego z wykorzystaniem platformy
.NET.
Potrafi zaimplementować kod dla dowolnego systemu empirycznego z wykorzystaniem formularza Windows i
właściwych kontrolek.
Potrafi posługiwać się w tworzonym kodzie delegatami.
Umie wykorzystywać mechanizm obsługi zdarzeń w tworzeniu aplikacji komputerowych.
Ma umiejętność posługiwania się środowiskiem programistycznym Visual Studio w zakresie budowy urozmaiconych
aplikacji okienkowych.
E6. potrzebę
Umie
wytworzyć tworzenia
aplikacje okienkowe
wspomagające
procesy produkcji
rolno-spożywczej.
•
Rozumie
wizualnego
aplikacji opartych
na formularzach
Windows
i kontrolkach oraz zna
możliwości ich zastosowań.
Wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem programowania wizualnego.
Potrafi współpracować w zespole w zakresie opracowania założeń projektowych, dokumentacji i implementacji
aplikacji okienkowej.
Ma świadomość dynamicznego rozwoju technologii programowania wizualnego w tworzeniu systemów
informatycznych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

IS1A_W17

IS1A_U13

IS1A_K05
IS1A_K06

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwium przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Egzamin ustny.

Numery efektów
E1 – E16

TREŚCI KSZTAŁCENIA
•
•
•
•

Wprowadzenie do programowania wizualnego. Przegląd środowisk wizualnego wytwarzania oprogramowania.
Podstawowe elementy metodyki programowania wizualnego. Przykłady zastosowań.
Wprowadzenie do środowiska Visual Studio 2013 w aspekcie programowania wizualnego w językach C++/CLI i C#.
Struktura platformy .NET. Środowisko uruchomieniowe CLR, biblioteka klas, dostęp do danych, interfejsy aplikacji Windows i aplikacji
internetowych, specyfikacja języków CLS.
Standaryzacja języków programowania: infrastruktura wspólnego języka CLI.
•
Ewolucja paradygmatów programowania, integracja modeli programowania statycznego i dynamicznego.
•
Proces uruchamiania programów w środowisku uruchomieniowym CLR.
•
Tworzenie formularzy Windows: przegląd elementów sterujących (kontrolek), opis postępowania i przykłady.
•
Analiza tworzonego automatycznie kodu źródłowego i wstawianie poszczególnych grup elementów sterujących.
•
Przykłady kodu źródłowego tworzonego automatycznie podczas budowy aplikacji opartych na formularzach Windows.
•
Omówienie delegatów, przykłady ich użycia w kodzie.
•
Mechanizm obsługi zdarzeń. Omówienie przykładów kodu zawierającego obsługę zdarzeń.
•
Platforma prezentacyjna Windows - Windows Presentation Foundation. Architektura, działanie warstw, propagacja zdarzeń.
•
Programowanie wizualne aplikacji opartych na technologii WPF.
•
Analiza złożonych projektów wykonanych w środowisku programowania wizualnego .NET.
•
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział
w końcowej ocenie
Kolokwium zaliczeniowe – wiedza i umiejętności z zakresu programowania wizualnego.
50% oceny z ćwiczeń
Projekt – aplikacja wizualna o wysokim poziomie złożoności.
50% oceny z ćwiczeń
Egzamin ustny – zaliczenie odbywa się w formie ustnej.
100% oceny z wykładów

WYKAZ LITERATURY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MSDN Library. Visual Studio 2013. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd831853.aspx
Johnson B. 2014. Professional Visual Studio 2013. Wrox (Wiley), Hoboken, NJ.
Weres J. 2014. Programowanie wizualne w środowisku .NET. Wykłady udostępniane w postaci elektronicznej. UP, Poznań.
Nagel C., Glynn J., Skinner M. 2014. Professional C# 5.0 and .NET 4.5.1. Wrox (Wiley), Hoboken, NJ.
Troelsen A. 2012. Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework. Apress, Berkeley, CA.
Albahari J., Albahari B. 2012. C# 5.0 in a Nutshell: The Definitive Reference. O'Reilly, Cambridge, MA.
Sharp. J. 2013. Microsoft Visual C# 2013 Step by Step. Microsoft Press, Redmond, VA.
Farbaniec D. 2013. Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C#. Helion, Gliwice.
Griffiths I. 2013. C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework. Helion, Gliwice
(O’Reilly).
MacDonald M. 2012. Pro WPF in C# 2012: Windows Presentation Foundation in .Net 4.5. Apress, Berkeley, CA.
Nathan A. 2013. WPF 4.5 Unleashed. SAMS Publishing (Pearson), Indianapolis, IN.
Yosifovich P. 2012. Windows Presentation Foundation 4.5 Cookbook. Packt Publishing, Birmingham, UK.
Cisek J. 2012. Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF. Helion, Gliwice.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Przetwarzanie i analiza obrazów

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Image processing and analysis
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Sebastian Kujawa
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

6S/7N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15

10
- laboratoria komputerowe
30
20
- inne z udziałem nauczyciela
inne
z
udziałem
nauczyciela
10
10
- praca własna studenta
- praca własna studenta
55
70
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
110
110
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności praktycznych z zakresu komputerowego
przetwarzania i analizy obrazów. Zajęcia obejmują pracę studentów z wykorzystaniem programów ImageJ oraz Matlab
z dodatkiem Image Processing Toolbox, które wspomagają realizację operacji związanych z przetwarzaniem i analizą
obrazów cyfrowych.
- laboratoria komputerowe

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.
4.

Wykład.
Ćwiczenia laboratoryjne.
Praca z komputerem.
Dyskusja na zajęciach.

Kompetencje

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę o procesie pozyskiwania obrazów cyfrowych, w szczególności objaśnia
najistotniejsze aspekty z zakresu fotografii.
E2. Objaśnia najistotniejsze aspekty dotyczące struktury obrazów cyfrowych oraz zasad ich
tworzenia.
E3. Dokonuje podziału i charakteryzuje klasyczne metody przetwarzania obrazów.
E4. Ma podstawową wiedzę o metodach analizy obrazów.
E5. Zna narzędzia informatyczne wspomagające realizację procesów przetwarzania i analizy
obrazów.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W14
IS1A_W20

E6. Wykorzystuje znajomość podstaw fotografii do prawidłowego pozyskiwania obrazów
cyfrowych.
E7. Wykorzystuje poznane narzędzia informatyczne do realizacji podstawowych operacji
przetwarzania i analizy obrazów.
E8. Wykonuje proste zadania projektowe dotyczące wykorzystania informacji zawartych w
obrazach cyfrowych obiektów i systemów w celu wnioskowania o ich stanie, prawidłowo
interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski.

IS1A_U13
IS1A_U15

E9. Ma świadomość znaczenia odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości poprzez
wykorzystanie najnowszych metod wspomagających jej ocenę.
E10. Rozumie dynamiczny rozwój metod komputerowego przetwarzania i analizy obrazu, a w
związku z tym rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie.

IS1A_K02
IS1A_K04

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium w formie testu. Egzamin pisemny.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

E1-E10

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wprowadzenie do przetwarzania i analizy obrazów. Widzenie naturalne a widzenie sztuczne.
Akwizycja obrazów. Podstawowe zagadnienia z zakresu fotografii.
Struktura obrazów cyfrowych: dyskretyzacja, podstawowe formaty i źródła. Zasady tworzenia obrazów cyfrowych:
obraz jako funkcja, lumiancja, chrominancja, skutki dyskretyzacji, modele barw RGB i HSV.
Klasyczne metody komputerowego przetwarzania obrazów: podział i ogólna charakterystyka.
Przekształcenia geometryczne.
Przekształcenia punktowe: normalizacja i korekcja gamma, arytmetyczne przeliczanie pojedynczych punktów,
wykorzystanie LUT (ang. Look Up Tables). Histogram i jego wyrównywanie. Binaryzacja: z progiem dolnym, z progiem
górnym, z podwójnym ograniczeniem, warunkowa i wielokryterialna. Punktowe operacje na dwóch obrazach.
Kontekstowa filtracja obrazów: filtry liniowe i nieliniowe.
Przekształcenia morfologiczne: erozja, dylatacja, otwarcie i zamknięcie. Analiza obrazu: techniki segmentacji, technika
indeksacji obrazu, pomiary, współczynniki kształtu.
Operacje przetwarzania i analizy obrazów w programie ImageJ.
Operacje przetwarzanie i analiza obrazów w programie Matlab. Rozszerzenie Image Processing Toolbox i jego funkcje.
Przetwarzanie i analiza obrazów w języku C# z wykorzystaniem zestawu bibliotek AForge.NET.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Kolokwium w formie testu
Egzamin pisemny
•
•

Numery efektów

Procentowy udział w końcowej
ocenie

100% oceny z ćwiczeń
100% oceny z egzaminu

WYKAZ LITERATURY
Peterson B. (2016): Ekspozycja bez tajemnic. Jak robić świetne zdjęcia każdym aparatem. Galaktyka, Łódź.
Tadeusiewicz R., Korohoda P. (1997): Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu
Telekomunikacji, Kraków. (http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/)
Malina W., Smiatacz M. (2012): Cyfrowe przetwarzanie obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
Wróbel Z., Koprowski R. (2012): Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie Matlab. Akademicka
Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
Korzyńska A., Przytulska M. (2005): Przetwarzanie obrazów – ćwiczenia. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Serwis techniczny maszyn

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Machine technical services
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Zenon Grześ
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

6

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15

10
- ćwiczenia
15
10
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
10
10
- praca własna studenta
- praca własna studenta
45
60
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
85
90
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Poznanie podstawowych pojęć związanych z identyfikacją procesów fizycznego starzenia maszyn oraz sposobów ich
zapobiegania. Przekazanie podstawowej wiedzy o zasadach smarowania, diagnozowania, regeneracji maszyn i ich części
oraz teorii trwałości i niezawodności maszyn.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną, analiza zdarzeń na ćwiczeniach audytoryjnych, pokazy i dyskusja, konsultacje,
samokształcenie
- ćwiczenia

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Identyfikuje i rozumie procesy fizycznego starzenia maszyn oraz sposoby zmniejszania
intensywności ich przebiegu.
E2. Zna technologie i procesy przywracania utraconego stanu technicznego maszyn.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W10

E3. Nadzoruje eksploatację maszyn.
E4. Planuje procesy serwisowania maszyn z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
informatycznych.
E5. Kalkuluje koszty serwisowania maszyn.

IS1A_U02
IS1A_U03
IS1A_U04
IS1A_U06

E6. Dba o niezawodną eksploatację środków technicznych przy minimalnym zagrożeniu dla
użytkowników i środowiska.

IS1A_K04
IS1A_K08

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Test pisemny, sprawozdania pisemne z realizacji ćwiczeń

Numery efektów

E1, E2,E4, E2, E5, E6

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Istota, znaczenie i specyfika serwisowania w eksploatacji maszyn. Procesy fizycznego starzenia maszyn. Zużycia
trybologiczne, zmęczeniowe, awaryjne. Smarowanie maszyn, funkcje smarów, klasyfikacja i dobór olejów smarowych.
Diagnostyka stanu technicznego maszyn, budowa testów diagnostycznych. Procesy serwisu technicznego maszyn, strategie
wykonywania serwisu technicznego, przeglądy, naprawy. Mycie, demontaż, weryfikacja maszyn i ich części. Regeneracja
części maszyn, istota, metody oraz jej znaczenie ekonomiczne i ekologiczne. Trwałość i niezawodność maszyn.
Przechowywanie maszyn i ochrona środowiska w procesach ich serwisowania. Organizacja stacji serwisowej. Koszty
serwisowania maszyn.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie wykładów, zaliczenie ćwiczeń

Procentowy udział w końcowej ocenie

60%, 40%

WYKAZ LITERATURY
• Bocheński C, Klimkiewicz M., Kojtych A. 2001. Wybrane zagadnienia z technicznej obsługi pojazdów i maszyn.
Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
• Rzeźnik C. 2008. Podstawy obsługi technicznej maszyn rolniczych. Wyd. UP w Poznaniu.
• Rzeźnik C., Durczak K., Rybacki P. 2015. Serwis techniczny maszyn. Wyd. UP w Poznaniu.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Sieci komputerowe

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Computer Networks
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

4

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
15
10
- ćwiczenia laboratoryjne
30
10
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
10
10
- praca własna
- praca własna
45
70
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
100
100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu sieci komputerowych.
Uporządkowanie wiedzy z zakresu architektur i protokołów sieci komputerowych. Nabycie umiejętności praktycznego
stosowania wiedzy z zakresu sieci komputerowych. Pozyskanie kompetencji społecznych dotyczących zespołowego
przygotowania projektu lokalnej sieci komputerowej, w tym organizacji pracy zespołowej, a zwłaszcza przywództwa oraz
komunikatywności w procesie grupowego rozwiązywania problemu.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych
2. Ćwiczenia w sali komputerowej – poznawanie poleceń systemów operacyjnych specyficznych dla zagadnień sieciowych,
analiza pakietów
- wykłady

- ćwiczenia laboratoryjne

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma ogólną wiedzę na temat komputerowych metody gromadzenia, przetwarzania i przechowywania dużych zasobów
danych stosowanych we wspomaganiu procesów przemysłu rolniczego.
E2. Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych aspektów budowy infrastruktury komputerowej z uwzględnieniem
sieci komputerowych stosowanych w przedsiębiorstwach sektora rolniczego.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W11
IS1A_W15

E3. Potrafi opracować zasady komunikacji, określić i wdrożyć metody przepływu informacji i towarów oraz wykonać i
zrealizować projekt sieciowej infrastruktury informatycznej wspomagającej te zadania w ramach gospodarstwa i
przedsiębiorstwa rolniczego.
E4. Posiada umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem dużego spektrum technik werbalnych, pisemnych i
graficznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznych, w zakresie problemów inżynierii rolniczej
oraz informatyki stosowanej.

IS1A_U09
IS1A_U10

E5. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w zakresie
nowoczesnych technologii produkcji rolniczej oraz dynamicznie rozwijających się technologii informatycznych.
E6. Wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zagadnieniach służących
rozwiązaniu problemów inżynierskich z zakresu inżynierii rolniczej

IS1A_K02
IS1A_K05

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kolokwia pisemne z ćwiczeń
2. Zaliczenie pisemne z wykładów

Numery efektów

E1 - E6

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady
1.
Wprowadzenie: technologie teleinformatyczne, rodzaje sieci, rola standaryzacji – 1 godz.
2.
Model OSI/ISO – 1 godz.
3.
Łączenie sieci: rodzaje transmisji, okablowanie, urządzenia łączące sieci – 1 godz.
4.
Okablowanie strukturalne. Zasilanie awaryjne – 2 godz.
5.
Topologie sieciowe – 1 godz.
6.
Ethernet. Metoda dostępu do łącza CSMA/CD - 2 godz.
1.
Stos protokołów TCP/IP – 1 godz.
2.
Adresowanie IP v4, v6 – 2 godz.
3.
Routing – 1 godz.
4.
Bezpieczeństwo sieci: wybrane metody ataków na sieć oraz zabezpieczeń: dostęp do zasobów, firewall –
filtrowanie pakietów, metody kryptograficzne. Zabezpieczanie i archiwizacja danych – 2 godz.
5.
Sieci bezprzewodowe – 1 godz.
Ćwiczenia
1.
Konfiguracja sieci po stronie klienta – 2 godz.
2.
Polecenia systemu Linux i Windows dotyczące sieci – 2 godz.
3.
Skrypty powłoki realizujące zadania administratora sieci – 4 godz.
4.
Adresowanie w sieciach. Maski podsieci i wyznaczanie podsieci – 4 godz.
5.
Projekt sieci komputerowej – 4 godz.
6.
Routing – 2 godz.
7.
DNS – 2 godz.
8.
DHCP – 2 godz.
9.
Sieci bezprzewodowe – 2 godz.
10.
Przechwytywanie i analiza pakietów – 4 godz.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu

Procentowy udział w końcowej ocenie

80%/20%
1. Ćwiczenia: Kolokwia pisemne oraz aktywność na ćwiczeniach
100%
2. Wykłady: Zaliczenie pisemne
WYKAZ LITERATURY
1.
Sheldon T. Wielka encyklopedia sieci komputerowych.
2.
Habraken J. ABC Sieci komputerowych. Gliwice: HELION
3.
Sportack M. Sieci komputerowe – księga eksperta. Gliwice: HELION
4.
Nunenmacher G. Przewodnik po sieciach lokalnych. Warszawa: Mikom.
5.
Comer D. E. Sieci komputerowe TCP/IP. Cz. 1. Zasady, protokoły i architektura. Warszawa: WNT
6.
Siyan K. S., Parker T. TCP/IP. Księga eksperta. Wydanie II. Gliwice: HELION
7.
Hunt C. TCP/IP – administracja sieci. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RM
8.
Frish E. UNIX – administracja sieci. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RM
9.
www.networld.p
10.
www.computerworld.pl l
11.
www.cisco.com

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS
4

Silniki i pojazdy A
Nazwa w j. angielskim

Numer
katalogowy

Internal combustion engines and vehicles A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Mirosław Czechlowski
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

5S/6N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
20
- wykłady
30
- ćwiczenia
10
- konsultacje
50
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin: 110
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

12
20
10
68
110

Zapoznanie studentów z: klasyfikacją silników spalinowych, obiegami teoretycznymi i rzeczywistymi silników spalinowych,
zjawiskami towarzyszącymi tworzeniu mieszanki i spalaniu w silnikach ZI i ZS, charakterystykami silników i metodami ich
sporządzania, budową oraz zasadami eksploatacji silników spalinowych, elektronicznymi systemami sterowania pracą
silników, budową układów przeniesienia napędu pojazdów, budową układów zawieszenia i kierowniczych, budową i
zasada działania układów hamulcowych hydraulicznych i pneumatycznych, zasadami działania elektronicznych systemów
wspomagających kierowcę (abs, esp, kontrola trakcji, systemy kamer 360°, itp.), systemami autodiagnostyki stosowanymi
w silnikach i pojazdach, diagnostyką komputerową i systemami tematycznymi stosowanymi w pojazdach.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia: prezentacja omawianych części silników i pojazdów, wykonanie
charakterystyki zewnętrznej silnika, pokaz diagnostyki komputerowej. Praca własna studenta: realizacja projektu obiegu
silnika, sporządzanie sprawozdań z ćwiczeń.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna i rozumie: obiegi termodynamiczne opisujące zjawiska zachodzące w silnikach
spalinowych,
E2. Zna: zasady działania silników spalinowych, procesy zachodzące w trakcie pracy silnika, budowę
podstawowych zespołów silników spalinowych.
E3. Zna: budowę i zasadę działania podstawowych zespołów pojazdów silnikowych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W09
IS1A_W10

E4. Rozwiązuje zadania w zakresie konstrukcji rzeczywistego obiegu silnika, konstruuje wykres
indykatorowy silnika,
E5. Wykonuje pomiary i obliczenia niezbędne do sporządzenia: charakterystyk silnika.
E6. Sporządza sprawozdania i wyciąga wnioski z przeprowadzonych badań.

IS1A_U01
IS1A_U06

E7. Potrafi współdziałać i pracować w grupie,
E8. Jest świadomy obciążenia środowiska naturalnego wynikającego ze stosowania silników
spalinowych do napędu maszyn i pojazdów.

IS1A_K01
IS1A_K03
IS1A_K04
IS1A_K08

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia

E1 – E8

1. Egzamin pisemny
2. Pisemne kolokwium
3. Ocena samodzielnie wykonanych zadań i sprawozdań.
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Pojęcia podstawowe: silnik, GZP, DZP, S, Vs, Vss, Vo, Vc, . Klasyfikacja silników spalinowych. Paliwa silnikowe. Obiegi
teoretyczne silników. Obieg rzeczywisty. Tworzenie mieszanki i spalanie w silnikach ZI. Tworzenie mieszanki i spalanie w
silnikach ZS. Charakterystyki silników. Komory spalania silników Zi i ZS. Układy zasilania silników ZI i ZS. Budowa układu
korbowo - tłokowego. Budowa układu rozrządu zaworowego, kadłubów i głowic. Budowa układu smarowania. Budowa
układu chłodzenia. Doładowanie silników. Toksyczność spalin i stosowane układy redukcji toksyczności spalin. Zasady
prawidłowej eksploatacji silników spalinowych. Materiały eksploatacyjne stosowane w silnikach spalinowych. Budowa i
zasada działania skrzyń biegów manualnych, zautomatyzowanych oraz bezstopniowych. Budowa i zasada działania
mechanizmów różnicowych i układów ich blokowania. Budowa układów zawierzeń pojazdów. Budowa i zasada działania
układów kierowniczych mechanicznych i hydrostatycznych. Budowa i zasada działania układów hamulcowych
hydraulicznych i pneumatycznych. Budowa i zasady działania elektronicznych systemów wspomagających kierowcę (abs,
esp, kontrola trakcji, systemy kamer 360°, itp.), Zasady działania systemów autodiagnostyki stosowanych w silnikach i
pojazdach. Diagnostyka komputerowa i systemy tematyczne stosowane w pojazdach.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu

Procentowy udział w
końcowej ocenie

Zaliczenie ćwiczeń – minimum 60% punktów z kolokwium, pozytywna ocena złożonych
zadań oraz sprawozdań

Zaliczenie ćwiczeń: 50%
ocena z kolokwium, 50%
pozostałe oceny.

Egzamin – minimum 60% uzyskanych punktów ze wszystkich zadań

Ocena z egzaminu 100%

WYKAZ LITERATURY
Skrobacki A., Ekielski A. 2012. Pojazdy i ciągniki rolnicze. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
Luft S. 2014. Podstawy budowy silników. WKŁ, Warszawa.
Jackowski J., Łęgiewicz J., Wieczorek M. 2011. Samochody osobowe i pochodne. WKŁ, Warszawa.
Prochowski L., Żuchowski A. 2016. Samochody ciężarowe i autobusy. WKŁ, Warszawa.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS
2

Silniki i pojazdy B
Nazwa w j. angielskim

Numer
katalogowy

Internal combustion engines and vehicles B
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Mirosław Czechlowski
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

5S/6N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
15
- wykłady
20
- ćwiczenia
10
- konsultacje
15
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:
60
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
10
10
30
60

Zapoznanie studentów z: klasyfikacją silników spalinowych, obiegami teoretycznymi i rzeczywistymi silników spalinowych,
zjawiskami towarzyszącymi tworzeniu mieszanki i spalaniu w silnikach ZI i ZS, charakterystykami silników i metodami ich
sporządzania, budową oraz zasadami eksploatacji silników spalinowych, elektronicznymi systemami sterowania pracą
silników, budową układów przeniesienia napędu pojazdów, budową układów zawieszenia i kierowniczych, budową i
zasada działania układów hamulcowych hydraulicznych i pneumatycznych, zasadami działania elektronicznych systemów
wspomagających kierowcę (abs, esp, kontrola trakcji, systemy kamer 360°, itp.), systemami autodiagnostyki stosowanymi
w silnikach i pojazdach, diagnostyką komputerową i systemami tematycznymi stosowanymi w pojazdach.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia: prezentacja omawianych części silników i pojazdów, wykonanie
charakterystyki zewnętrznej silnika, pokaz diagnostyki komputerowej. Praca własna studenta: sporządzanie sprawozdań z
ćwiczeń.

Kompetencje
społeczne

Umiejętnośc
i

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna i rozumie: obiegi termodynamiczne opisujące zjawiska zachodzące w silnikach
spalinowych,
E2. Zna: zasady działania silników spalinowych, procesy zachodzące w trakcie pracy silnika, budowę
podstawowych zespołów silników spalinowych.
E3. Zna: budowę i zasadę działania podstawowych zespołów pojazdów silnikowych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W09
IS1A_W10

E4. Rozwiązuje zadania w zakresie konstrukcji rzeczywistego obiegu silnika, konstruuje wykres
indykatorowy silnika,
E5. Wykonuje pomiary i obliczenia niezbędne do sporządzenia: charakterystyk silnika.
E6. Sporządza sprawozdania i wyciąga wnioski z przeprowadzonych badań.

IS1A_U01
IS1A_U06

E7. Potrafi współdziałać i pracować w grupie,
E8. Jest świadomy obciążenia środowiska naturalnego wynikającego ze stosowania silników
spalinowych do napędu maszyn i pojazdów.

IS1A_K01
IS1A_K03
IS1A_K04
IS1A_K08

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia

E1 – E8

1. Zaliczenie pisemne wykładów
2. Pisemne kolokwium
3. Ocena samodzielnie wykonanych zadań i sprawozdań.
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Pojęcia podstawowe: silnik, GZP, DZP, S, Vs, Vss, Vo, Vc, . Klasyfikacja silników spalinowych. Paliwa silnikowe. Obiegi
teoretyczne silników. Obieg rzeczywisty. Tworzenie mieszanki i spalanie w silnikach ZI. Tworzenie mieszanki i spalanie w
silnikach ZS. Charakterystyki silników. Komory spalania silników Zi i ZS. Układy zasilania silników ZI i ZS. Budowa układu
korbowo - tłokowego. Budowa układu rozrządu zaworowego, kadłubów i głowic. Budowa układu smarowania. Budowa
układu chłodzenia. Doładowanie silników. Toksyczność spalin i stosowane układy redukcji toksyczności spalin. Zasady
prawidłowej eksploatacji silników spalinowych. Materiały eksploatacyjne stosowane w silnikach spalinowych. Budowa i
zasada działania skrzyń biegów manualnych, zautomatyzowanych oraz bezstopniowych. Budowa i zasada działania
mechanizmów różnicowych i układów ich blokowania. Budowa układów zawierzeń pojazdów. Budowa i zasada działania
układów kierowniczych mechanicznych i hydrostatycznych. Budowa i zasada działania układów hamulcowych
hydraulicznych i pneumatycznych. Budowa i zasady działania elektronicznych systemów wspomagających kierowcę (abs,
esp, kontrola trakcji, systemy kamer 360°, itp.), Zasady działania systemów autodiagnostyki stosowanych w silnikach i
pojazdach. Diagnostyka komputerowa i systemy tematyczne stosowane w pojazdach.
Procentowy udział w
końcowej ocenie

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu

Zaliczenie ćwiczeń – minimum 60% punktów z kolokwium, pozytywna ocena sprawozdań

Zaliczenie ćwiczeń: 50%
ocena z kolokwium, 50%
pozostałe oceny.

Zaliczenie wykładu – minimum 60% uzyskanych punktów ze wszystkich zadań
Ocena z wykładów 100%
WYKAZ LITERATURY
Skrobacki A., Ekielski A. 2012. Pojazdy i ciągniki rolnicze. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
Luft S. 2014. Podstawy budowy silników. WKŁ, Warszawa.
Jackowski J., Łęgiewicz J., Wieczorek M. 2011. Samochody osobowe i pochodne. WKŁ, Warszawa.
Prochowski L., Żuchowski A. 2016. Samochody ciężarowe i autobusy. WKŁ, Warszawa.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Systemy baz danych A

Numer
katalogowy

5

Nazwa w j. angielskim

Database systems A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Wojciech Mueller
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

3S/4N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:

20
30
10
85
145

Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:

20
20
10
95
145

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na interaktywne oraz programistyczne
wytworzenie wszystkich kluczowych struktur bazodanowych. Słuchacze poznają istotne z punktu widzenia baz danych pojęcia algebry
relacyjnej takie jak; schemat relacji, domena, krotka, relacja, operacje relacyjne. Wykorzystując interfejsy graficzne SQL Server i Access
poznają sposób budowania tabel, różnorakich zapytań, zawierających złożone wyrażenia. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie
dostępnych interfejsów programistycznych Data Access Object, ActiveX Data Object oraz ADO.NET pozwalających na tworzenie aplikacji
aktywnie współdziałających z SZBD ( Systemy Zarządzania Bazami Danych). Poznają i nauczą się wykorzystywać narzędzia
programistyczne dostępne na poziomie SQL Server 2016, które umożliwiają osadzenie części logiki aplikacji po stronie systemu
bazodanowego. Zdobyta wiedza zostanie pogłębiona i utrwalona w wyniku samodzielnego wykonania projektów baz danych i
współpracujących z nimi aplikacji, co będzie wiązało się również z nabyciem odpowiednich umiejętności.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych programów
3. Ćwiczenia w sali komputerowej –samodzielna implementacja programów
4. Ćwiczenia –omówienie i analiza zagadnień z zakresu zadanych w ramach zaliczenia ćwiczeń projektu

E6. Umie interaktywnie wytworzyć istotne niezbędne struktury relacyjnej bazy danych na poziomie SQL Server-a i Accessa, pozwalające na ich użycie.
E7. Potrafi utworzyć, przetestować oraz zastosować struktury programistyczne dostępne w SZBD na przykładzie SQL
Server-a .
E8. Umie zaprojektować i zaimplementować aplikacje bazodanowe, wykorzystujące różne modele dostępu do danych
DAO , ADO i ADO.NET, które wspomagają funkcjonowanie rolnictwa

IS1A_U11

Umiejętności

E1. Zna podstawy algebry relacyjnej istotne z punktu widzenia budowy i wykorzystania baz relacyjnych
E2. Dysponuje wiedzą z zakresu struktur relacyjnych baz danych i ich interaktywnego tworzenia na poziomie wybranych
SZBD .
E3. Zna interfejsy programistyczne DAO , ADO i ADO.NET, tworzące obiektowe modele dostępowe do danych, które
stosujemy tworząc aplikacje współdziałające z SZBD
E4. Ma wiedzę z zakresu narzędzi programistycznych SQL Server-a, pozwalających na osadzenie części funkcjonalności po
stronie SZBD
E5. Posiada wiedzę z zakresu języka XML i zna sposoby prezentacji danych zapisanych w tej formie w bazach relacyjnych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W15

Kompetencje
społeczne

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA

E9. Ma świadomość istotnej roli baz danych w procesie informatycznego odwzorowania tych obszarów ludzkiej
działalności, które bez wsparcia informatycznego nie są w stanie poprawnie funkcjonować lub konkurować
E10. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej wiedzy i wykształconych
umiejętności pozwalających na wytwarzanie baz danych i aplikacji je wykorzystujących, wspomagających rolnictwo .
E11. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie tworzenia zarówno baz danych, jak i aplikacji bazodanowych jedno
stanowiskowych oraz internetowych

IS1A_K05
IS1A_K06

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Egzamin pisemny

Numery efektów

E1 – E11

TREŚCI KSZTAŁCENIA
I wykład – Wprowadzenie do baz danych - przegląd modeli danych, relacyjny model danych, pojęcia podstawowe (schemat relacji,
domena, atrybuty, krotka, relacja), podstawowe operacje relacyjne – projekcja, selekcja i połączenie
II wykład – Obiektowy model danych - składniki obiektowego modelu danych, Języki obiektowe baz danych
III wykład - Interakcyjne tworzenie bazy danych (Access 2016, SQL Server 2016 - budowa struktury bazy (schematy tabele), tworzenie
połączenia między tabelami i definiowanie więzów integralności, kwerendy wybierające, realizacja obliczeń
IV i V wykład - Wprowadzenie do języka T-SQL (SQL Server 2008R2) - typy danych, zmienne i stałe, tworzenie procedur składowanych i
funkcji, funkcje wbudowane
VI wykład - Wykorzystanie Visual Basic do tworzenia własnej aplikacji - środowisko programistyczne VBA, kolekcje, obiekty,
właściwości, metody, zdarzenia, pojęcie modułu i procedury, interfejs VBA
VII i VIII wykład - Model programistyczny dostępu do danych DAO - hierarchia obiektów DAO (Data Access Objects),
IX i X wykład - Interfejs programistyczny dostępu do danych ADO (ActiveX Data Objects) - przegląd obiektów i kolekcji ADO, metody i
właściwości wybranych obiektów ADO pozwalających na manipulowanie danymi
XI i XII ADO .NET wykład - interfejs programistyczny dostępu do danych – model połączeniowy - przestrzenie nazw oraz klasy
zapewniające dostęp dodanych, model połączeniowy – obiekty i ich metody go tworzące
XIII, XIV i XV wykład - ADO .NET– model bezpołączeniowy - klasy, obiekty oraz ich metody, integracja modelu połączeniowego i
bezpołączeniowego, XML z perspektywy baz danych i technologii ADO.NET
Ćwiczenia
I ćwiczenia – projektowanie tabel na przykładzie Accessa i SQL Sewera 2016 - typy danych występujące w SZBD, budowa ograniczeń
kolumn, maski, reguły poprawności, klucz podstawowy
II ćwiczenia – edycja i wyszukiwanie rekordów, łączenie tabel (Access i SQL Server 2016) - filtrowanie danych, warunki złączenia,
realizacja połączenia - diagramy
III ćwiczenia – kwerendy (Access i SQL Server 2008R2) - graficzny interfejs budowy zapytań, wyrażenia i zapytania parametryzowane,
funkcje grupujące, pytania funkcjonalne
IV ćwiczenia – programowanie w języku T-SQL - typy danych, zmienne i stałe, typy definiowane przez użytkownika, procedury i funkcje
V ćwiczenia – Podstawy VBA - przegląd struktury dostępnych bibliotek, właściwości elementów kontrolnych, metody i zdarzenia
charakterystyczne formantów, funkcje stosowane przy obsłudze błędów,
punkty przerwania, śledzenie wartości zmiennych
VI ćwiczenia – dostęp do danych przy użyciu DAO (Data Access Object) - dostęp do biblioteki DAO, obiekty DbEngine i Workspace –
metody i właściwości, obiekt Database jego metody i właściwości
VII ćwiczenia – modyfikacja danych przy użyciu DAO - metody i właściwości obiektu Recordset, kolekcja pola (Fields) i obiekt pole (Field)
VIII ćwiczenia – modyfikacja struktury bazy za pośrednictwem DAO - usuwanie i tworzenie tabel za pośrednictwem obiektów DAO,
realizacja i modyfikacja połączenia pomiędzy tabelami, obiekty wykorzystywane w tworzeniu indeksu i kwerend
IX ćwiczenia – ADO nowy model obiektowy dostępu do danych metody i właściwości obiektu Connection, obiekt Command
X ćwiczenia – dostęp do danych i ich modyfikacja - pobierane danych ze źródła z wykorzystaniem obiektu Recordset i Command,
sposoby przemieszczania się po zestawie rekordów, kolekcja Fields i obiekt field, metody i właściwości obiektu Command
XI ćwiczenia – wykorzystanie interfejsu programistycznego ADO .NET do dostępu do baz danych - model obiektowy ADO.NET, obiekty
tworzące model połączeniowy (connection, command, datareader)
XII i XIII ćwiczenia – wykorzystanie interfejsu programistycznego ADO .NET do dostępu do baz danych w przypadku SQL Server 2012
- model bezpołączeniowy (connection, command, dataadpter, data set), obiekt dataset jego metody
XIV ćwiczenia – wykorzystanie interfejsu programistycznego ADO .NET - obiekt DataTable – metody I właściwości, tworzenie relacji
XV ćwiczenia – wykorzystanie interfejsu programistycznego ADO .NET do manipulowania dokumentami XML
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Kolokwium zaliczeniowe.
Kolokwia polegającej na samodzielnym utworzeniu prostej funkcji i procedury
2. Samodzielne tworzenie projektu w grupach – złożony projekt.
3. Egzamin pisemny.
WYKAZ LITERATURY
C.J. Date Wprowadzenie do systemów baz danych WNT 2000
R. M. Riordan Projektowanie systemów relacyjnych baz danych RM 2000
P. Beynon-Devies Systemy baz danych WNT 1996
R. Dobson Programowanie Microsoft Access 2000 RM 2000
J.P. McManus, J. Goldstein Visual Basic,NET Bazy danych Helion 2005
M. Zawadzki SQL Server 2005 PWN 2006
B. Evjen, S. Hanslman, D.Rader Zawansowane programowanie ASP.NET 4 z wykorzystaniem C# I VB Helion 2010

Procentowy udział w końcowej
ocenie
30%
20%
50%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Systemy baz danych B

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Database systems B
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Wojciech Mueller
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

3S/4N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:

15
20
10
40
85

Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:

10
10
10
55
85

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na interaktywne oraz programistyczne
wytworzenie wszystkich kluczowych struktur bazodanowych. Słuchacze poznają istotne z punktu widzenia baz danych pojęcia algebry
relacyjnej takie jak; schemat relacji, domena, krotka, relacja, operacje relacyjne. Wykorzystując interfejsy graficzne SQL Server i Access
poznają sposób budowania tabel, różnorakich zapytań, zawierających złożone wyrażenia. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie
dostępnych interfejsów programistycznych ActiveX Data Object oraz ADO.NET pozwalających na tworzenie aplikacji aktywnie
współdziałających z SZBD ( Systemy Zarządzania Bazami Danych). Poznają i nauczą się wykorzystywać narzędzia programistyczne
dostępne na poziomie SQL Server 2016, które umożliwiają osadzenie części logiki aplikacji po stronie systemu bazodanowego. Zdobyta
wiedza zostanie pogłębiona i utrwalona w wyniku samodzielnego wykonania projektów baz danych i współpracujących z nimi aplikacji,
co będzie wiązało się również z nabyciem odpowiednich umiejętności.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych programów
3. Ćwiczenia w sali komputerowej –samodzielna implementacja programów
4. Ćwiczenia –omówienie i analiza zagadnień z zakresu zadanych w ramach zaliczenia ćwiczeń projektu

E6. Umie interaktywnie wytworzyć istotne niezbędne struktury relacyjnej bazy danych na poziomie SQL Server-a i Accessa, pozwalające na ich użycie.
E7. Potrafi utworzyć, przetestować oraz zastosować struktury programistyczne dostępne w SZBD na przykładzie SQL
Server-a .
E8. Umie zaprojektować i zaimplementować aplikacje bazodanowe, wykorzystujące różne modele dostępu do danych
DAO , ADO i ADO.NET, które wspomagają funkcjonowanie rolnictwa

IS1A_U11

Umiejętności

E1. Zna podstawy algebry relacyjnej istotne z punktu widzenia budowy i wykorzystania baz relacyjnych
E2. Dysponuje wiedzą z zakresu struktur relacyjnych baz danych i ich interaktywnego tworzenia na poziomie wybranych
SZBD .
E3. Zna interfejsy programistyczne DAO , ADO i ADO.NET, tworzące obiektowe modele dostępowe do danych, które
stosujemy tworząc aplikacje współdziałające z SZBD
E4. Ma wiedzę z zakresu narzędzi programistycznych SQL Server-a, pozwalających na osadzenie części funkcjonalności po
stronie SZBD
E5. Posiada wiedzę z zakresu języka XML i zna sposoby prezentacji danych zapisanych w tej formie w bazach relacyjnych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W15

Kompetencje
społeczne

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA

E9. Ma świadomość istotnej roli baz danych w procesie informatycznego odwzorowania tych obszarów ludzkiej
działalności, które bez wsparcia informatycznego nie są w stanie poprawnie funkcjonować lub konkurować
E10. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej wiedzy i wykształconych
umiejętności pozwalających na wytwarzanie baz danych i aplikacji je wykorzystujących, wspomagających rolnictwo .
E11. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie tworzenia zarówno baz danych, jak i aplikacji bazodanowych jedno
stanowiskowych oraz internetowych

IS1A_K05
IS1A_K06

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Pisemne zaliczenie wykładów

Numery efektów

E1 – E11

TREŚCI KSZTAŁCENIA
I wykład – Wprowadzenie do baz danych - przegląd modeli danych, relacyjny model danych, pojęcia podstawowe (schemat relacji,
domena, atrybuty, krotka, relacja), podstawowe operacje relacyjne – projekcja, selekcja i połączenie
II wykład – Obiektowy model danych - składniki obiektowego modelu danych, Języki obiektowe baz danych
III wykład - Interakcyjne tworzenie bazy danych (Access 2016, SQL Server 2016 - budowa struktury bazy (schematy tabele), tworzenie
połączenia między tabelami i definiowanie więzów integralności, kwerendy wybierające
IV i V wykład - Wprowadzenie do języka T-SQL (SQL Server 2008R2) - typy danych, zmienne i stałe, tworzenie procedur składowanych i
funkcji, funkcje wbudowane
VI wykład - Wykorzystanie Visual Basic do tworzenia własnej aplikacji - środowisko programistyczne VBA, kolekcje, obiekty,
właściwości, metody, zdarzenia.
VII i VIII wykład - Model programistyczny dostępu do danych DAO - hierarchia obiektów DAO (Data Access Objects),
IX i X wykład - Interfejs programistyczny dostępu do danych ADO (ActiveX Data Objects) - przegląd obiektów i kolekcji ADO, metody i
właściwości wybranych obiektów ADO pozwalających na manipulowanie danymi
XI i XII ADO .NET wykład - interfejs programistyczny dostępu do danych – model połączeniowy - przestrzenie nazw oraz klasy
zapewniające dostęp dodanych, model połączeniowy – obiekty i ich metody go tworzące
XIII, XIV i XV wykład - ADO .NET– model bezpołączeniowy - klasy, obiekty oraz ich metody, integracja modelu połączeniowego i
bezpołączeniowego, XML z perspektywy baz danych i technologii ADO.NET
Ćwiczenia
I ćwiczenia – projektowanie tabel na przykładzie Accessa i SQL Sewera 2016 - typy danych występujące w SZBD, budowa ograniczeń
kolumn, maski, reguły poprawności, klucz podstawowy
II ćwiczenia – edycja i wyszukiwanie rekordów, łączenie tabel (Access i SQL Server 2016) - filtrowanie danych, warunki złączenia,
realizacja połączenia - diagramy
III ćwiczenia – kwerendy (Access i SQL Server 2008R2) - graficzny interfejs budowy zapytań, wyrażenia i zapytania parametryzowane,
funkcje grupujące, pytania funkcjonalne
IV ćwiczenia – programowanie w języku T-SQL - typy danych, zmienne i stałe, typy definiowane przez użytkownika, procedury i funkcje
V ćwiczenia – Podstawy VBA - przegląd struktury dostępnych bibliotek, właściwości elementów kontrolnych, metody i zdarzenia
charakterystyczne formantów, funkcje stosowane przy obsłudze błędów,
punkty przerwania, śledzenie wartości zmiennych
VI ćwiczenia – dostęp do danych przy użyciu DAO (Data Access Object) - dostęp do biblioteki DAO, obiekty DbEngine i Workspace –
metody i właściwości, obiekt Database jego metody i właściwości
VII ćwiczenia – modyfikacja danych przy użyciu DAO - metody i właściwości obiektu Recordset, kolekcja pola (Fields) i obiekt pole (Field)
VIII ćwiczenia – modyfikacja struktury bazy za pośrednictwem DAO - usuwanie i tworzenie tabel za pośrednictwem obiektów DAO,
realizacja i modyfikacja połączenia pomiędzy tabelami, obiekty wykorzystywane w tworzeniu indeksu i kwerend
IX ćwiczenia – ADO nowy model obiektowy dostępu do danych metody i właściwości obiektu Connection, obiekt Command
X ćwiczenia – dostęp do danych i ich modyfikacja - pobierane danych ze źródła z wykorzystaniem obiektu Recordset i Command,
sposoby przemieszczania się po zestawie rekordów, kolekcja Fields i obiekt field, metody i właściwości obiektu Command
XI ćwiczenia – wykorzystanie interfejsu programistycznego ADO .NET do dostępu do baz danych - model obiektowy ADO.NET, obiekty
tworzące model połączeniowy (connection, command, datareader)
XII i XIII ćwiczenia – wykorzystanie interfejsu programistycznego ADO .NET do dostępu do baz danych w przypadku SQL Server 2012
- model bezpołączeniowy (connection, command, dataadpter, data set), obiekt dataset jego metody
XIV ćwiczenia – wykorzystanie interfejsu programistycznego ADO .NET - obiekt DataTable – metody I właściwości, tworzenie relacji
XV ćwiczenia – wykorzystanie interfejsu programistycznego ADO .NET do manipulowania dokumentami XML
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Kolokwium zaliczeniowe.
Kolokwia polegającej na samodzielnym utworzeniu prostej funkcji i procedury
2. Samodzielne tworzenie projektu w grupach – złożony projekt.
3. Pisemne zaliczenie wykładów.
WYKAZ LITERATURY
C.J. Date Wprowadzenie do systemów baz danych WNT 2000
R. M. Riordan Projektowanie systemów relacyjnych baz danych RM 2000
P. Beynon-Devies Systemy baz danych WNT 1996
R. Dobson Programowanie Microsoft Access 2000 RM 2000
J.P. McManus, J. Goldstein Visual Basic,NET Bazy danych Helion 2005
M. Zawadzki SQL Server 2005 PWN 2006
B. Evjen, S. Hanslman, D.Rader Zawansowane programowanie ASP.NET 4 z wykorzystaniem C# I VB Helion 2010

Procentowy udział w końcowej
ocenie
30%
20%
50%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Systemy operacyjne A

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Operating systems A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

4

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
20
20
- ćwiczenia laboratoryjne
30
20
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
10
10
- praca własna
- praca własna
40
50
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
100
100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest zyskanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu funkcji oraz architektury
systemów operacyjnych, obsługi systemów Linux i Windows, programowania w systemie operacyjnym Linux.
Uporządkowanie wiedzy z programowania w języku C ze szczególnym uwzględnieniem aspektów programowania
systemowego oraz zagadnień dostępu do usług jądra systemu operacyjnego Linux. Nabycie umiejętności użytkowania oraz
administrowania systemami operacyjnymi, stworzenia oprogramowania działającego w środowisku linuxowym
wykorzystującego mechanizmy obsługi plików, procesów oraz praktycznego stosowania wiedzy z zakresu systemów
operacyjnych. Pozyskanie kompetencji społecznych dotyczących zespołowego tworzenia projektu oraz oprogramowania,
komunikatywności w procesie grupowego rozwiązywania problemów oraz podczas tworzenia przejrzystych prezentacji
przedstawiających możliwości wytworzonego oprogramowania.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych.
2. Ćwiczenia w sali komputerowej – poznawanie poleceń systemów operacyjnych, tworzenie programów z funkcjami
systemowymi oraz skryptów powłoki.
- wykłady

- ćwiczenia laboratoryjne

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W12

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma wiedzę na temat teorii struktur i funkcji systemów operacyjnych.
E2. Ma wiedzę na temat programowania w systemie operacyjnym Linux, zwłaszcza
programowania jądra z wykorzystaniem funkcji systemowych.
E3. Ma umiejętności praktycznego, zaawansowanego wykorzystywania systemów operacyjnych
Linux i Windows.

IS1A_U08

E4. Posiada kompetencje społeczne dotyczące zespołowego tworzenia projektu oraz
oprogramowania, komunikatywności w procesie grupowego rozwiązywania problemów oraz
podczas tworzenia przejrzystych prezentacji przedstawiających możliwości wytworzonego
oprogramowania.

IS1A_K01
IS1A_K05

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
2. Egzamin pisemny z wiadomości przedstawionych na wykładach.

Numery efektów

E1-E4

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Wprowadzenie: funkcje systemów operacyjnych, architektura systemów, klasyfikacja systemów. Procesy, zasoby,
cykl pracy procesora, przerwania. – 1 godz.
Zarządzanie procesami: problem szeregowania zadań w ujęciu probabilistycznym i deterministycznym, kryteria
oceny uszeregowania, algorytmy szeregowania. – 3 godz.
Zarządzanie pamięcią operacyjną. Pamięć wirtualna ze stronicowaniem. Pamięć wirtualna z segmentacją oraz z
segmentacją i stronicowaniem. – 2 godz.
Przetwarzanie współbieżne. – 2 godz.
Mechanizmy synchronizacji procesów. – 2 godz.
Problem wzajemnego wykluczania: definicja problemu i przykłady występowania, rozwiązania programowe. – 2
godz.
Przedstawienie klasycznych problemów synchronizacji – wzajemnego wykluczania, problemu producentakonsumenta, problemu czytelników-pisarzy, problemu pięciu filozofów oraz przedstawienie mechanizmów do ich
rozwiązania. – 3 godz.
Problem zakleszczenia: definicja zakleszczenia, warunki konieczne i dostateczne zakleszczenia, przeciwdziałanie
zakleszczeniom, podejście zapobiegania, unikania oraz detekcji i likwidacji. – 3 godz.
Zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia: zarządzanie przestrzenią na dysku, optymalizacja ruchu głowic
dyskowych. – 2 godz.

Ćwiczenia
1. Instalacja i konfiguracja systemu Linux (partycjonowanie dysku, rodzaje partycji i systemy plików, partycja
wymiany, repozytoria pakietów, wybór pakietów i usług, program ładujący). – 4 godz.
2. Obsługa plików i katalogów (pomoc systemowa, struktura katalogów, operacje na plikach, zaawansowane
wyszukiwanie plików, dowiązania). – 3 godz.
3. Obsługa procesów w systemie (identyfikatory, hierarchia, wyszukiwanie i priorytety procesów, uruchamianie i
zarządzanie procesami w tle, obsługa sygnałów). – 3 godz.
4. Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe. – 2 godz.
5. Skrypty powłoki (zmienne środowiskowe i ich eksportowanie, argumenty, instrukcje warunkowe i pętle). – 10
godz.
6. Wprowadzenie do wywołań systemowych jądra systemu operacyjnego typu Unix: omówienie i klasyfikacja funkcji
systemowych, obsługa błędów wywołań systemowych (zmienna errno, funkcja perror). – 2 godz.
7. Obsługa plików; obsługa procesów; obsługa sygnałów za pomocą funkcji systemowych. – 2 godz.
8. Łącza do komunikacji strumieniowej pomiędzy procesami: łącza nazwane (kolejki FIFO) i nienazwane (potoki),
realizacja operacji dostępu do łącza, tworzenie potoku, tworzenie i otwieranie kolejki FIFO (funkcje systemowe:
pipe, mkfifo, specyfika funkcji read, write, open na łączach). – 2 godz.
9. Komunikacja międzyprocesowa oparta na mechanizmach grupy IPC: pamięć współdzielona, semafory, kolejki
komunikatów (funkcje systemowe: shmget, shmat, shmdt, shmctl, semget, semop, semctl, msgget, msgsnd,
msgrcv, msgctl). – 2 godz.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Ćwiczenia: Kolokwium zaliczeniowe pisemne w formie praktycznej ze znajomości poleceń
systemów operacyjnych, tworzenia skryptów powłoki oraz programów z funkcjami systemowymi
2. Wykłady: Egzamin pisemny z wiedzy wyłożonej podczas wykładów

1.
2.
3.

Procentowy udział
w końcowej ocenie

100%
100%

WYKAZ LITERATURY
Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G.: Podstawy systemów operacyjnych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2006
Tanenbaum A. S.: Systemy operacyjne. Helion, Gliwice 2013
Frisch E. Unix – administracja systemu. Read me, Warszawa

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Systemy operacyjne B

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Operating systems B
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

4

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
15
10
- ćwiczenia laboratoryjne
20
10
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
10
10
- praca własna
- praca własna
5
20
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
50
50
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest zyskanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu funkcji oraz architektury
systemów operacyjnych, obsługi systemów Linux i Windows, programowania w systemie operacyjnym Linux.
Uporządkowanie wiedzy z programowania w języku C ze szczególnym uwzględnieniem aspektów programowania
systemowego oraz zagadnień dostępu do usług jądra systemu operacyjnego Linux. Nabycie umiejętności użytkowania oraz
administrowania systemami operacyjnymi, stworzenia oprogramowania działającego w środowisku linuxowym
wykorzystującego mechanizmy obsługi plików, procesów oraz praktycznego stosowania wiedzy z zakresu systemów
operacyjnych. Pozyskanie kompetencji społecznych dotyczących zespołowego tworzenia projektu oraz oprogramowania,
komunikatywności w procesie grupowego rozwiązywania problemów oraz podczas tworzenia przejrzystych prezentacji
przedstawiających możliwości wytworzonego oprogramowania.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych.
2. Ćwiczenia w sali komputerowej – poznawanie poleceń systemów operacyjnych, tworzenie programów z funkcjami
systemowymi oraz skryptów powłoki.
- wykłady

- ćwiczenia laboratoryjne

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W12

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma wiedzę na temat teorii struktur i funkcji systemów operacyjnych.
E2. Ma wiedzę na temat programowania w systemie operacyjnym Linux, zwłaszcza
programowania jądra z wykorzystaniem funkcji systemowych.
E3. Ma umiejętności praktycznego, zaawansowanego wykorzystywania systemów operacyjnych
Linux i Windows.

IS1A_U08

E4. Posiada kompetencje społeczne dotyczące zespołowego tworzenia projektu oraz
oprogramowania, komunikatywności w procesie grupowego rozwiązywania problemów oraz
podczas tworzenia przejrzystych prezentacji przedstawiających możliwości wytworzonego
oprogramowania.

IS1A_K01
IS1A_K05

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
2. Pisemne zaliczenie wykładów wiadomości przedstawionych na wykładach.

Numery efektów

E1-E4

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Wprowadzenie: funkcje systemów operacyjnych, architektura systemów, klasyfikacja systemów. Procesy, zasoby,
cykl pracy procesora, przerwania. – 1 godz.
Zarządzanie procesami: problem szeregowania zadań w ujęciu probabilistycznym i deterministycznym, kryteria
oceny uszeregowania, algorytmy szeregowania. – 2 godz.
Zarządzanie pamięcią operacyjną. Pamięć wirtualna ze stronicowaniem. Pamięć wirtualna z segmentacją oraz z
segmentacją i stronicowaniem. – 2 godz.
Przetwarzanie współbieżne. – 1 godz.
Mechanizmy synchronizacji procesów. – 1 godz.
Problem wzajemnego wykluczania: definicja problemu i przykłady występowania, rozwiązania programowe. – 2
godz.
Przedstawienie klasycznych problemów synchronizacji – wzajemnego wykluczania, problemu producentakonsumenta, problemu czytelników-pisarzy, problemu pięciu filozofów oraz przedstawienie mechanizmów do ich
rozwiązania. – 2 godz.
Problem zakleszczenia: definicja zakleszczenia, warunki konieczne i dostateczne zakleszczenia, przeciwdziałanie
zakleszczeniom, podejście zapobiegania, unikania oraz detekcji i likwidacji. – 2 godz.
Zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia: zarządzanie przestrzenią na dysku, optymalizacja ruchu głowic
dyskowych. – 2 godz.

Ćwiczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Instalacja i konfiguracja systemu Linux (partycjonowanie dysku, rodzaje partycji i systemy plików, partycja
wymiany, repozytoria pakietów, wybór pakietów i usług, program ładujący). – 2 godz.
Obsługa plików i katalogów (pomoc systemowa, struktura katalogów, operacje na plikach, zaawansowane
wyszukiwanie plików, dowiązania). – 2 godz.
Obsługa procesów w systemie (identyfikatory, hierarchia, wyszukiwanie i priorytety procesów, uruchamianie i
zarządzanie procesami w tle, obsługa sygnałów). – 2 godz.
Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe. – 2 godz.
Skrypty powłoki (zmienne środowiskowe i ich eksportowanie, argumenty, instrukcje warunkowe i pętle). – 8 godz.
Wprowadzenie do wywołań systemowych jądra systemu operacyjnego typu Unix: omówienie i klasyfikacja funkcji
systemowych, obsługa błędów wywołań systemowych (zmienna errno, funkcja perror). – 1 godz.
Obsługa plików; obsługa procesów; obsługa sygnałów za pomocą funkcji systemowych. – 1 godz.
Łącza do komunikacji strumieniowej pomiędzy procesami: łącza nazwane (kolejki FIFO) i nienazwane (potoki),
realizacja operacji dostępu do łącza, tworzenie potoku, tworzenie i otwieranie kolejki FIFO (funkcje systemowe:
pipe, mkfifo, specyfika funkcji read, write, open na łączach). – 1 godz.
Komunikacja międzyprocesowa oparta na mechanizmach grupy IPC: pamięć współdzielona, semafory, kolejki
komunikatów (funkcje systemowe: shmget, shmat, shmdt, shmctl, semget, semop, semctl, msgget, msgsnd,
msgrcv, msgctl). – 1 godz.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Ćwiczenia: Kolokwium zaliczeniowe pisemne w formie praktycznej ze znajomości poleceń
systemów operacyjnych, tworzenia skryptów powłoki oraz programów z funkcjami systemowymi
2. Wykłady: Pisemne zaliczenie wykładów z wiedzy wyłożonej podczas wykładów

1.
2.
3.

Procentowy udział
w końcowej ocenie

100%
100%

WYKAZ LITERATURY
Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G.: Podstawy systemów operacyjnych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2006
Tanenbaum A. S.: Systemy operacyjne. Helion, Gliwice 2013
Frisch E. Unix – administracja systemu. Read me, Warszawa

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Systemy wbudowane

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Embedded systems
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

5S/7N

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna studenta

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- ćwiczenia
30
- inne z udziałem nauczyciela
5
- praca własna studenta
55
Łączna liczba godzin:
105
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
10
5
80
105

Celem modułu jest wyposażenie studenta w szeroki zakres wiedzy praktycznej z takich dziedzin jak elektronika oraz techniki mikroprocesorowe. Zakres
treści przedmiotowych wybrano tak, aby słuchacz uzyskał wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu na zaistnienie w działalności inżynierskiej
typowej dla obecnego rynku pracy. Uwzględniono nacisk na obserwację i prototypowanie układów elektronicznych zarówno analogowych jak i
cyfrowych. Celem kształcenia jest również przygotowanie studentów do pracy zespołowej z uwzględnieniem zespołów projektowych.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych.
2. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielne i zespołowe opracowywanie układów elektronicznych, wykorzystywanie Arduino.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich
z zakresu studiowanego kierunku studiów.
E2. Ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania obiektów i systemów typowych dla studiowanego kierunku studiów.
E3. Ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych w zakresie studiowanego kierunku studiów.
E4. Ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej
sferze działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej.

E5.
E6.
E7.
E8.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W09
IS1A_W11

Potrafi dokonać analizy układów i systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości.
Potrafi zaplanować proces testowania systemów/układów elektronicznych.
Potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego układu lub systemu elektronicznego.
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację
zadania w założonym terminie.

IS1A_U05
IS1A_U08
IS1A_U10
IS1A_U11

E9. Wykazuje kreatywność w zakresie projektowania systemów informatycznych z wykorzystaniem metod inżynierii
oprogramowania.
E10. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie opracowania wymagań, dokumentacji modelu i projektu oraz
implementacji i testowania systemu informatycznego.
E11. Ma świadomość dynamicznie rozwijających się metod tworzenia oprogramowania i konieczności ciągłego
doskonalenia.

IS1A_K05
IS1A_K06
IS1A_K08

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola układów, prototypów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Projekt w postaci aplikacji komputerowej o wysokim poziomie złożoności.
4. Zaliczenie pisemne treści wykładowych.

E1 – E4
E5 – E8
E9 – E11

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Podstawy sterowania i regulacji – 1 godz.
Regulacja ciągła i dyskretna – 1 godz.
Komputer jako urządzenie sterujące – 2 godz.
Kanał automatyki – układy wejściowe – 1 godz.
Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania – 1 godz.
Sterowniki PLC – 1 godz.
Podstawowe architektury mikrokontrolerów – 2 godz.
Systemy uruchomieniowe – 1 godz.
Protokoły w systemach wbudowanych – 2 godz.
Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania – 1 godz.
Inteligentne systemy pomiarowe – 1 godz.
Inteligentne systemy budynków – 1 godz.

Ćwiczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eksperymenty oparte na wykorzystaniu diod LED oraz przetworników piezoelektrycznych
Obsługa przerwań
Programowanie sterowników PLC
Praktyczne wykorzystanie portów wejść/wyjść na przykładzie aplikacji termometru cyfrowego
Generowanie wartości pseudolosowych, monitor portu szeregowego. Obsługa 7-segmentowych wyświetlaczy na potrzeby generatora liczb
pseudolosowych, tablice, przyłączanie zewnętrznych układów cyfrowych
Aplikacja zegara cyfrowego, tworzenie wyświetlacza, prezentacja animacji
Znakowe moduły LCD, wyświetlanie tekstu, menu użytkownika, obsługa klawiatury numerycznej
Programowanie systemów wbudowanych
Realizacji komunikacji z modemem komórkowym GSM
Realizacji komunikacji z odbiornikiem nawigacji satelitarnej GPS

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Ćwiczenia: Kolokwium zaliczeniowe w formie praktycznej polegającej na opracowaniu wybranych fragmentów
projektu informatycznego.
2. Ćwiczenia: Projekt zaliczeniowy zespołowy wybranego systemu informatycznego.
3. Wykłady: Zaliczenie połączone z analizą wykonanego projektu.

WYKAZ LITERATURY
1.
2.
3.
4.
5.

Kalisz J. Podstawy elektroniki cyfrowej. WNT Warszawa
Horowitz P., Hill Winfield H. Sztuka elektroniki - część 1 i 2. WKiŁ Warszawa
Pienkos J., Turczyoski J. Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. WKiŁ Warszawa
Hennel J. Podstawy elektroniki półprzewodnikowej. WNT Warszawa
Dokumentacja techniczna zestawu startowego Arduino, www.arduino.org

Procentowy udział
w końcowej ocenie
70%
30%
100%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Technologie i formaty wymiany danych A

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Technologies and formats of data exchange A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Wojciech Mueller
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
20
- wykłady
12
30
- ćwiczenia
20
10
- konsultacje
10
40
- praca własna studenta
58
Łączna liczba godzin: 100
Łączna liczba godzin: 100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze wykorzystania zarówno technologii XML i
JSON do prezentowania, przetwarzania i wysyłania danych w wspomnianych formatach. W ramach tego przedmiotu
studenci poznają strukturę i elementy składowe dokumentów XML i JSON. Opanują sztukę tworzenia DTD i Schematu,
które w różnej formie definiują strukturę i zawartość dokumentów XML i pozwalają na ich walidację. Zapoznają się z
sposobem odwzorowania zarówno dokumentów XML i JSON w strukturach obiektowych na poziomie środowiska .NET,
umożliwiających ich dalsze przetwarzanie. Poznają dostępne narzędzia programistyczne w tym mechanizmy umożlwiające,
dwukierunkową transformację danych relacyjnych do formatu XML i JSON oraz ich przekształcanie do postaci HTML.
Uzyskają informacje o aktualnie dostępnych dialektach języka XML przydatnych w zapisie grafiki wektorowej (SVG, GML)
oraz struktur matematycznych (MathML). Poznają i opanują wykorzystanie języka XML w tworzeniu różnego rodzaju usług
sieciowych (Services).
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych programów
3. Ćwiczenia w sali komputerowej –samodzielna tworzenie i przetwarzanie dokumentów w formacie XML, JSON
4. Ćwiczenia –omówienie i analiza zagadnień z zakresu zadanych w ramach zaliczenia ćwiczeń projektu

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna specyfikację języka i strukturę dokumentów JSON oraz XML opartych zarówno na DTD i Schemacie
E2. Ma wiedzę z zakresu sposobów mapowania dokumentów XML i JSON na struktury obiektowe celem ich dalszego
przetwarzania przy wykorzystaniu środowiska Visual Studio
E3. Dysponuje wiedzą pozwalającą na wzajemną transformację dokumentów XML i JSON oraz odwzorowywanie ich do
postaci struktur relacyjnych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W15

E4. Przekształca złożone dane, przy udziale różnych narzędzi programistycznych, do postaci dokumentów JSON oraz
XML, wykorzystując do tego celu wcześniej wytworzone DTD lub Schematy.
E5. Potrafi zaprojektować i zbudować aplikację w języku C#/.NET, pozwalającą na przetwarzanie i wzajemną
transformację danych w formacie XML i JSON.
E6. Posiada umiejętność osadzania dokumentów XML i JSON w strukturach relacyjnych oraz potrafi tworzyć usługi
sieciowe z wykorzystaniem XML.

IS1A_U11

E7. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej wiedzy i wykształconych
umiejętności praktycznych w zakresie prezentowania, przekształcania i przetwarzania danych w różnych formatach
przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi programistycznych.
E8. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie opracowania założeń projektowych oraz wytworzenia aplikacji
wspomagającej przetwarzanie danych w formacie XML i JSON.
E9. Potrafi właściwie określać sposób reprezentacji danych z uwagi na odwzorowywaną dziedzinę przedmiotową.

IS1A_K05
IS1A_K06

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Zaliczenie w formie pisemnej

Numery efektów

E1 – E9

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład - I Struktura dokumentów XML Konfiguracja środowiska programistycznego Visual Studio oraz etapy korzystania z
zbudowanych struktur informatycznych na poziomie AutoCAD-a
Wkład - II Dane w formacie XML oparte o Definicję Typu Dokumentu - DTD
Wykład III – Dokumenty XML bazujące na schemacie (Schema)
Wykład IV – Sprawdzenia poprawności dokumentów XML wraz z dostępnymi narzędziami programistycznymi
Wykład V – Anatomia dokumentów JSON
Wykład VI – Parsowane danych w formacie JSON
Wykład VII – Praca z dokumentami XML w technologii .NET
Wykład VIII – Przekształcanie dokumentów XML i JSON do struktur obiektowych
Wkład IX – Dokumenty XML z perspektywy relacyjnych Systemów Zarzadzania Bazami Danych
Wykład X – Interfejsy programistyczne dostępu do danych w zastosowaniu do XML
Wykład XI – Języki XPath, XQuery oraz jQuery jako narzędzie do przeszukiwania dokumentów XML
Wykład XII – Technologia Linq-u to XML
Wykład XIII – Zapytania w Linq-u kierowane do danych w formacie JSON
Wykład XIV – Dane graficzne i przestrzenne w formatach zgodnych z XML (SVG, GML)
Wykład XV – Protokoły wymiany danych oparte na XML
Ćw. I - Narzędzia do tworzenia dokumentów XML i JSON
Ćw. II - Odwzorowanie złożonych danych w formacie XML
Ćw. III – Struktura oraz tworzenie Definicji Typu Dokumentu – DTD
Ćw. IV – Tworzenie, struktura i wykorzystanie Schematów
Ćw. V – Zapis złożonych danych w formacie JSON z wykorzystaniem JSON.NET Schema
Ćw. VI – Dwustronna transformacja danych z formatu XML do JSON
Ćw. VII – Transformacja danych w postaci JSON i XML do dokumentów HTML
Ćw. VIII – Budowa usług sieciowych (ASP .NET Web Services, WCF Services)
Ćw. IX – Operowanie danymi JSON & XML na poziomie SQL Server 2016
Ćw. X – Przekształcanie dokumentów XML i JSON do struktur obiektowych
Ćw. XI – Technologia Linq-u z perspektywy danych zapisanych w formacie XML
Ćw. XII – Odpytywanie dokumentów XML i JSON w użyciem XPath
Ćw. XIII – Kwerendy w Linq-u kierowane do danych zapisanych w formacie JSON
Ćw. XIV – Odwzorowanie danych przestrzennych z użyciem technologii XML i JSON
Ćw. XV - JSON w aplikacjach webowych ASP.NET MVC 5
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział w końcowej ocenie
1. Kolokwium zaliczeniowe.
30%
Kolokwia polegającej na samodzielnym utworzeniu prostej funkcji i procedury
20%
2. Samodzielne tworzenie projektu w grupach – złożony projekt.
50%
3. Egzamin pisemny.
WYKAZ LITERATURY
Przemysław Kazienko, Krzysztof Gwiazda. XML na poważnie. Helion 2014
Kevin Howard Goldberg. XML. Szybki start. Wydanie II. Helion 2014
Phil Ballard. Szybki kurs JavaScript. Wprowadzenie do języka w 24 godziny. Wydanie VI Helion 2016
https://www.linqpad.net/
http://www.newtonsoft.com/json
http://www.newtonsoft.com/jsonschema
http://www.csharptutorial.in/35/how-to-test-wcf-service-using-wcf-test-client-in-vs-2010
http://goessner.net/articles/JsonPath/
https://www.soapui.org/

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Technologie i formaty wymiany danych B

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Technologies and formats of data exchange B
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Wojciech Mueller
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
15
- wykłady
10
20
- ćwiczenia
10
10
- konsultacje
10
25
- praca własna studenta
40
Łączna liczba godzin:
70
Łączna liczba godzin:
70
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze wykorzystania zarówno technologii XML i
JSON do prezentowania, przetwarzania i wysyłania danych w wspomnianych formatach. W ramach tego przedmiotu
studenci poznają strukturę i elementy składowe dokumentów XML i JSON. Opanują sztukę tworzenia DTD i Schematu,
które w różnej formie definiują strukturę i zawartość dokumentów XML i pozwalają na ich walidację. Zapoznają się z
sposobem odwzorowania zarówno dokumentów XML i JSON w strukturach obiektowych na poziomie środowiska .NET,
umożliwiających ich dalsze przetwarzanie. Poznają dostępne narzędzia programistyczne w tym mechanizmy umożlwiające,
dwukierunkową transformację danych relacyjnych do formatu XML i JSON oraz ich przekształcanie do postaci HTML.
Uzyskają informacje o aktualnie dostępnych dialektach języka XML przydatnych w zapisie grafiki wektorowej (SVG, GML)
oraz struktur matematycznych (MathML)
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych programów
3. Ćwiczenia w sali komputerowej –samodzielna tworzenie i przetwarzanie dokumentów w formacie XML, JSON
4. Ćwiczenia –omówienie i analiza zagadnień z zakresu zadanych w ramach zaliczenia ćwiczeń projektu

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna specyfikację języka i strukturę dokumentów JSON oraz XML opartych zarówno na DTD i Schemacie
E2. Ma wiedzę z zakresu sposobów mapowania dokumentów XML i JSON na struktury obiektowe celem ich dalszego
przetwarzania przy wykorzystaniu środowiska Visual Studio
E3. Dysponuje wiedzą pozwalającą na wzajemną transformację dokumentów XML i JSON oraz odwzorowywanie ich do
postaci struktur relacyjnych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W15

E4. Przekształca złożone dane, przy udziale różnych narzędzi programistycznych, do postaci dokumentów JSON oraz
XML, wykorzystując do tego celu wcześniej wytworzone DTD lub Schematy.
E5. Potrafi zaprojektować i zbudować aplikację w języku C#/.NET, pozwalającą na przetwarzanie i wzajemną
transformację danych w formacie XML i JSON.
E6. Posiada umiejętność osadzania dokumentów XML i JSON w strukturach relacyjnych oraz potrafi tworzyć usługi
sieciowe z wykorzystaniem XML.

IS1A_U11

E7. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej wiedzy i wykształconych
umiejętności praktycznych w zakresie prezentowania, przekształcania i przetwarzania danych w różnych formatach
przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi programistycznych.
E8. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie opracowania założeń projektowych oraz wytworzenia aplikacji
wspomagającej przetwarzanie danych w formacie XML i JSON.
E9. Potrafi właściwie określać sposób reprezentacji danych z uwagi na odwzorowywaną dziedzinę przedmiotową.

IS1A_K05
IS1A_K06

Numery efektów
Metody weryfikacji efektów kształcenia
E1 – E9
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Zaliczenie w formie pisemnej
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład - I Struktura dokumentów XML Konfiguracja środowiska programistycznego Visual Studio oraz etapy korzystania z
zbudowanych struktur informatycznych na poziomie AutoCAD-a
Wkład - II Dane w formacie XML oparte o Definicję Typu Dokumentu - DTD
Wykład III – Dokumenty XML bazujące na schemacie (Schema)
Wykład IV – Sprawdzenia poprawności dokumentów XML wraz z dostępnymi narzędziami programistycznymi
Wykład V – Anatomia dokumentów JSON
Wykład VI – Parsowane danych w formacie JSON
Wykład VII – Praca z dokumentami XML w technologii .NET
Wykład VIII – Przekształcanie dokumentów XML i JSON do struktur obiektowych
Wkład IX – Dokumenty XML z perspektywy relacyjnych Systemów Zarzadzania Bazami Danych
Wykład X – Interfejsy programistyczne dostępu do danych w zastosowaniu do XML
Wykład XI – Języki XPath, XQuery jako narzędzie do przeszukiwania dokumentów XML
Wykład XII – Technologia Linq-u to XML
Wykład XIII – Zapytania w Linq-u kierowane do danych w formacie JSON
Wykład XIV – Dane graficzne i przestrzenne w formatach zgodnych z XML (SVG, GML)
Wykład XV – Protokoły wymiany danych oparte na XML
Ćw. I - Narzędzia do tworzenia dokumentów XML i JSON
Ćw. II - Odwzorowanie złożonych danych w formacie XML
Ćw. III – Struktura oraz tworzenie Definicji Typu Dokumentu – DTD
Ćw. IV – Tworzenie, struktura i wykorzystanie Schematów
Ćw. V – Zapis złożonych danych w formacie JSON
Ćw. VI – Dwustronna transformacja danych z formatu XML do JSON
Ćw. VII – Transformacja danych w postaci JSON i XML do dokumentów HTML
Ćw. VIII –Ćw. IX – Operowanie danymi JSON & XML na poziomie SQL Server 2016
Ćw. X – Przekształcanie dokumentów XML i JSON do struktur obiektowych
Ćw. XI – Technologia Linq-u z perspektywy danych zapisanych w formacie XML
Ćw. XII – Odpytywanie dokumentów XML i JSON w użyciem XPath
Ćw. XIII – Kwerendy w Linq-u kierowane do danych zapisanych w formacie JSON
Ćw. XIV - XV – Odwzorowanie danych przestrzennych z użyciem technologii XML i JSON

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział w końcowej ocenie
1. Kolokwium zaliczeniowe.
30%
Kolokwia polegającej na samodzielnym utworzeniu prostej funkcji i procedury
20%
2. Samodzielne tworzenie projektu w grupach – złożony projekt.
50%
3. Pisemne zaliczenie wykładów.
WYKAZ LITERATURY
Przemysław Kazienko, Krzysztof Gwiazda. XML na poważnie. Helion 2014
Kevin Howard Goldberg. XML. Szybki start. Wydanie II. Helion 2014
Phil Ballard. Szybki kurs JavaScript. Wprowadzenie do języka w 24 godziny. Wydanie VI Helion 2016
https://www.linqpad.net/
http://www.newtonsoft.com/json
http://www.newtonsoft.com/jsonschema
http://www.csharptutorial.in/35/how-to-test-wcf-service-using-wcf-test-client-in-vs-2010
http://goessner.net/articles/JsonPath/
https://www.soapui.org/

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Technologie informacyjne A

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Information technology A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. Idzi Siatkowski
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

1

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- egzamin
- konsultacje
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
10
- wykłady
20
- ćwiczenia
2
- egzamin
5
- konsultacje
30
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:
67
Łączna liczba godzin:
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Zapoznanie studentów z zagadnieniami technologii informacyjnej i informatyki. Poszerzenie umiejętności logicznego
myślenia, definiowania i rozwiązywania problemów informatycznych.
METODY DYDAKTYCZNE
wykład – prezentacja wiedzy
i ćwiczenia – zadania obliczeniowei projektowe realizowane w grupach, dyskusje, samodzielna praca studentów

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W11
IS1A_W12

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kompetencje
społeczne

10
10
2
5
30
50

E1. Zna narzędzia informatyczne niezbędne do zredagowania tekstu, przygotowania arkusza
kalkulacyjnego i prezentacji.

E2. Potrafi zdobywać, selekcjonować, analizować i użytkować informacje dotyczące ekoenergetyki
dla potrzeb zawodowych i osobistych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych.

IS1A_U09

E3. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej
wiedzy.
E4. Rozumie wagę pozyskiwania informacji z wiarygodnych źródeł.
E5. Prawidłowo identyfikuje problemy oraz określa hierarchię zadań do wykonania.
E6. Umie pracować w grupie, zarządzać zasobami ludzkimi.

IS1A_K01
IS1A_K02
IS1A_K05

Metody weryfikacji efektów kształcenia
kolokwium przed komputerem
egzamin przed komputerem
prezentacja multimedialna

Numery efektów
E1, E2, E3
E1, E2, E4, E5, E6
E1, E2, E5

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści programowe wykładów: Zasady korzystania ze zintegrowanego systemu obsługi studenta.
Zasoby i zasady korzystania z elektronicznej informacji bibliotecznej w tym wykorzystania zasobów
Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz baz dostępnych w Bibliotece Głównej Uczelni. Zapoznanie studentów
z edytorem tekstu Word: formatowanie tekstu, tworzenie tabel, edycja równań matematycznych,
stosowanie korespondencji seryjnej. Dostarczenie wiadomości dotyczących pracy z arkuszem
kalkulacyjnym Excel: obliczenia z wykorzystaniem funkcji, wykonywanie wykresów, wykorzystanie
filtra, sum pośrednich, budowanie tabel przestawnych, wykorzystanie funkcji baz danych, statystyczna
analiza danych. Przedstawienie możliwości tworzenia prezentacji w pakiecie Power Point.
Treści programowe ćwiczeń: Praktyczne ćwiczenia z korzystania z bibliotecznych baz danych. Praca
studenta z edytorem tekstu Word: formatowanie tekstu, tworzenie tabel, stosowanie nagłówka i
stopki, edycja równań matematycznych, stosowanie korespondencji seryjnej. Wykorzystanie przez
studenta możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel: obliczenia z wykorzystaniem funkcji, wykonywanie
wykresów, wykorzystanie filtra, sum pośrednich, budowanie tabel przestawnych, zastosowanie funkcji
baz danych, wykonanie statystycznej analizy danych. Przedstawienie prezentacji w pakiecie Power
Point.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział w
końcowej ocenie
zaliczenie
30
projekt
15
zaliczenie na prawach egzaminu
55
Literatura podstawowa

1.Pikoń Andrzej. AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki. Helion. 2011
2.Murray Katherine. Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście. Helion. 2011.
3. Kopertowska Mirosława. Arkusze Kalkulacyjne. Mikom, 2007.
4. Kopertowska Mirosława. Bazy danych. Mikom, 2007.
5. Kopertowska Mirosława. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Mikom, 2007.
6. Carlberg Conrad. Analiza statystyczna Microsoft Excel 2010 PL. Helion
Literatura uzupełniająca

1. Negrino Tom. PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty. Helion. 2010.
2. Nowakowski Zdzisław. Użytkowanie komputerów. Mikom, 2007.
3. Sikorski Witold. Podstawy technik informatycznych. Mikom, 2007.
4. Wojciechowski Adam. Usługi w sieciach informatycznych. Mikom, 2007.

SYLABUS (KARTA MODUŁU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Wiedza społeczna

Punkty
ECTS

Nazwa w j. angielskim:

3

Numer
katalogowy

Social skills
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Technologii Żywienia Człowieka, Katedra Higieny Żywienia Człowieka,
Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej, Katedra Zarządzania i Prawa, Katedra Pedagogiki
Kierownik przedmiotu/modułu

w zależności od kierunku studiów – nauczyciel akademicki jednej z jednostek realizujących
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane – wszystkie kierunki studiów

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

1

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:

40
0
4
32
76

Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- konsultacje
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:

24
0
6
46
76

CEL MODUŁU
Zapoznanie młodzieży rozpoczynającej studia z zagadnieniami niezbędnymi w trakcie studiowania i powszechnie
obowiązującymi zasadami w relacjach społecznych. Moduł obejmuje treści z zakresu etykiety i komunikacji społecznej,
technologii pracy umysłowej, BHP z ergonomią oraz ochrony własności intelektualnej.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z multimedialną prezentacją, dyskusja.
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma wiedzę o zasadach komunikacji społecznej, zgodnej z interesem i wartościami etycznymi w relacji
student-student, student-nauczyciel, student-przełożony oraz innych.
E2. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, w tym bezpieczeństwa w trakcie
studiów oraz edukacji zdrowotnej.
E3. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
E4. Zna zasady pracy umysłowej, strategie studiowania oraz metody doskonalenia wiedzy i umiejętności.
E5. Zna normy zachowania, zwyczaje i formy towarzyskie obowiązujące w środowisku akademickim oraz w
innych relacjach społecznych.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Test wyboru weryfikujący osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia.

IS1A_W04

Numery efektów

E1 – E5

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Organizacja życia w Uczelni, zasady jej funkcjonowania. Student reprezentantem uczelni. Normy zachowań w stosunkach
interpersonalnych. Etykieta zachowań akademickich. Ubiór na co dzień i szczególne okazje. Ogólne zasady prowadzenia
korespondencji, w tym elektronicznej; netykieta sieciowa i zasady pisania e-maili.
Współczesny kodeks norm obowiązujących organizatora i uczestnika spotkań służbowych i prywatnych; redagowanie
zaproszeń, biletów wizytowych i winietek zależnie od rodzaju i rangi wydarzenia, nakrycie stołu, zasada precedencji –
hierarchia miejsc przy stole i obyczaje przy stole.

Charakterystyka procesu studiowania, samokształcenie jako ważny aspekt rozwoju intelektualnego studentów, zjawisko
uczenia się w procesie zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji na wyższej uczelni, znaczenie wykładów, ćwiczeń i
innych form zajęć w procesie studiowania, rola motywacji w studiowaniu, psychologiczne i środowiskowe czynniki
determinujące prawidłową koncentrację, przygotowanie do egzaminów i innych form weryfikacji wiedzy.
Podstawy bezpieczeństwa pracy (nauki) z uwzględnieniem obowiązków pracodawcy (uczelni) oraz pracownika (studenta).
Elementy ergonomicznego układu człowiek - praca w kontekście podstaw fizjologicznych organizmu ludzkiego i środowiska
pracy z uwzględnieniem antropometrii i higieny pracy. Wybrane elementy patologii zawodowej w zależności od kierunku
studiów. Ryzyko zawodowe i zagrożenia ze strony środowiska pracy, profilaktyka medyczna i organizacyjna. Wybrane
zagadnienia ratownictwa przedmedycznego oraz bezpieczeństwa pożarowego.
Podstawowe wiadomości o prawie autorskim (zakres przedmiotowy prawa autorskiego, rodzaje i treść prawa autorskiego,
szczególne rodzaje utworów, odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich) i prawie własności przemysłowej
(wynalazek jako przedmiot patentu, prawna ochrona wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów
scalonych, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne, informacja patentowa). Prawna ochrona odmian roślin; zakres
wyłącznego prawa do odmiany, powstanie ochrony prawnej z wyłącznego prawa, korzystanie z odmiany rośliny objętej
wyłącznym prawem, przeniesienie praw i ustanie wyłącznego prawa, odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyłącznego
prawa. Ochrona ras zwierząt. Podstawowe wiadomości o prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Wyzwania życiowe związane z nowym środowiskiem jakim jest uczelnia wyższa, w szczególności i związane z nabywaniem
kompetencji społecznych młodego dorosłego; podejmowanie działań w okresie wczesnej dorosłości. Kształtowanie postaw
życiowych promujących zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie w wymiarze psychicznym i społecznym oraz
wzmacniających zasoby osobiste. Umiejętność rozpoznawania ryzykownych zachowań dla zdrowia, w tym o uzależnieniach
i innych zagrożeniach oraz niepoprawnych nawykach żywieniowych; pomoc i wsparcie psychologiczne.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Wynik testu wyboru przeprowadzonego na ostatnim wykładzie oceniony wg zasady:
pow. 80% poprawnych odpowiedzi – bardzo dobry (5,0)
71 - 80% – dobry plus (4,5)
61 - 70% – dobry (4,0)
51 - 60% – dostateczny plus (3,5)
41 - 50% – dostateczny (3,0)

Procentowy udział w końcowej
ocenie
80 % wynik testu,
20 % obecność na wykładach

WYKAZ LITERATURY
Grębski M., Sukces na egzaminie. WSiP, Warszawa 2004
Karaś S., Sztuka samokształcenia. WSP TWP, Warszawa 1994
Locke E.A., Jak uczyć się efektywnie. Metody i motywacja, Wydawnictwo RK, Poznań 2004
Mackintosh J.N., Colman A. M., Zdolności a proces uczenia się. Zysk i S-ka, Poznań 2002
Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997
Horst W., Ergonomia. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007
Kodeks Pracy, wydania po 2011
Czasopisma: Bezpieczeństwo Pracy, Służba Pracownicza, Atest-Ochrona Pracy, Medycyna Pracy,
Domańska-Baer A., Suchoń A. (red.) Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne. Wyd. Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, 2010
Załucki M., Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Wydanie 2. Difin 2009
Golat R., Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków. ODDK, Wyd. II, 2008
Cierpiałkowska L., Psychopatologia. Wyd. nauk. Scholar, 2007
Mojs E., Skommer L., Stelcer B. (red) Elementy psychologii ogólnej i klinicznej. Wyd. nauk. Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2011

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA OBYWATELSKA – A (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Ekologia w świadomości społecznej

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Ecology in public awareness
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Fitopatologii Leśnej
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. Małgorzata Mańka
Kierunek studiów

Poziom

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

1 lub 2

Specjalność
-

Specjalizacja
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- Wykłady
- konsultacje
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
30
- wykłady
15
2
- konsultacje
3
18
- praca własna studenta
32
Łączna liczba godzin:
50
Łączna liczba godzin:
50
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Poznanie i zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych związanych z zasadami zrównoważonego rozwoju i
świadomym gospodarowaniem zasobami przyrody. Poznanie aktualnych problemów ekologii w Polsce i w Europie.
Omówienie ich społecznego odbioru i sposobów wpływania na ten odbiór przez różne instytucje oraz organizacje
ekologiczne. Poznanie wpływu uwarunkowań ekologicznych na aspekty życia społecznego.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną, autorski sposób pracy ze studentami, którzy opracują krótkie prezentacje na tematy przez siebie
wybrane lub wskazane przez wykładowcę. Po prezentacjach dyskusja lub/i komentarz, rozwiniecie, podsumowanie wykładowcy.
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego oraz o jego zagrożeniach
E2. Zna czynniki ekologiczne determinujące środowisko życia człowieka oraz funkcjonowanie i rozwój
obszarów wiejskich
E3. Zna struktury społeczne związane z ochroną środowiska i przyrody
E4. Rozumie istotę i złożoność problemów ekologicznych oraz wpływ uwarunkowań ekologicznych na aspekty
życia społecznego
E5. Zna zasady zrównoważonego rozwoju oraz reguły prawne i etyczne dotyczące ekologii i ochrony
środowiska przyrodniczego

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Test oraz ocena prezentacji studentów oraz ich udziału w dyskusji

IS1A_W04

Numery efektów

E1, E2, E3, E4, E5

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treść pojęcia „ekologia” i różne aspekty jego rozumienia.
Zależności i powiązania między „outdoor ecology” i „indoor ecology”
Najbardziej znane problemy ekologiczne w Polsce (w tym: Białowieski Park Narodowy, Dolina Rospudy, lasy polskie), sposoby ich
przedstawiania i rozwiązywania
Wybrane zagadnienia ekologiczne, zależne od zainteresowań i wyborów studenta (skala – od lokalnej do światowej) – prezentacje
studentów i dyskusja

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział w końcowej
ocenie
Wynik testu
50%
Ocena prezentacji studenta na temat przez siebie wybrany lub wskazany przez wykładowcę
50%
oraz jego udziału w dyskusji.
WYKAZ LITERATURY
Falińska K., 1997. Ekologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa.
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee R. S., 2000. Krótkie wykłady, Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Odum
E.P., 1977. Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA OBYWATELSKA – A (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Ekologia w świadomości społecznej

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Ecology in public awareness
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. Janusz Nowacki (studia stacjonarne); dr Paweł Sienkiewicz (studia niestacjonarne)
Kierunek studiów

Poziom

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

I lub II

Specjalność
-

Specjalizacja
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- konsultacje
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
30
- wykłady
15
2
- konsultacje
3
18
- praca własna studenta
32
Łączna liczba godzin: 50
Łączna liczba godzin: 50
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Poznanie i zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych związanych z zasadami realizacji zrównoważonego rozwoju
pozwalającego na świadome gospodarowanie zasobami przyrody. Poznanie naukowej interpretacji pojęcia ekologia,
podstawowych pojęć oraz zasad funkcjonowania ekosystemów. Zapoznanie z właściwą interpretacją świadomości
ekologicznej jako podstawy ochrony różnorodności biologicznej świata.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusje
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego oraz o jego zagrożeniach.
E2. Zna czynniki ekologiczne determinujące środowisko życia człowieka oraz funkcjonowanie i rozwój
obszarów wiejskich.
E3. Zna struktury społeczne związane z ochroną środowiska i przyrody.
E4. Rozumie istotę i złożoność problemów ekologicznych oraz wpływ uwarunkowań ekologicznych na aspekty
życia społecznego.
E5. Zna zasady zrównoważonego rozwoju oraz reguły prawne i etyczne dotyczące ekologii i ochrony
środowiska przyrodniczego.

IS1A_W04

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium zaliczeniowe

E1, E2, E3, E4, E5
TREŚCI KSZTAŁCENIA

Misja edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Historia życia na Ziemi. Ekologia jako nauka oraz podstawowe pojęcia,
struktura troficzna, równowaga biocenotyczna, obieg energii i materii. Różnorodność biologiczna, ocena żywych zasobów przyrody
Polski. Ekologia jako podstawa ochrony przyrody. Możliwości edukacji społeczeństwa w oparciu o badania naukowe i wiedzę
ekologiczną. Świadomość ekologiczna jako podstawa właściwej postawy człowieka wobec środowiska i jego problemów. Ekologia w
różnych aspektach życia i gospodarki człowieka w tym w projektach naukowych, dydaktycznych i społecznych. Polityka ekologiczna
Państwa. Podstawy prawne ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce. Pojęcie zrównoważonego rozwoju i jego podstawowe zasady.
Las według ekologa, a współczesna gospodarka leśna. Udział społeczeństwa w konfliktach środowiskowych. Działalność organizacji
społecznych o profilu proekologicznym.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie

Procentowy udział w końcowej ocenie

Zaliczenie końcowe 100%
WYKAZ LITERATURY

- Banaszak J., Wiśniewski H., 2004. Podstawy ekologii. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
- Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa
- Odum E. P., 1982. Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa
- Pullin A.S.,2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa
- Simonides E. 2008: Ochrona przyrody. WUW, Warszawa
- Nowacki J. 2007. Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju. AR Poznań

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA OBYWATELSKA – A (przedmiot ograniczonego wyboru)

Ekologia w świadomości społecznej

Punkty
ECTS

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Ecology in public awareness
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz
Kierunek studiów

Poziom

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

I lub II

Specjalność
-

Specjalizacja
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
30
- wykłady
15
- konsultacje
2
- konsultacje
3
- praca własna studenta
18
- praca własna studenta
32
Łączna liczba godzin:
50
Łączna liczba godzin:
50
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Poznanie i zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych związanych ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami
przyrody. Przedstawienie poglądów na funkcjonowanie środowiska w odniesieniu do działalności gospodarczej i rozwoju
cywilizacyjnego. Poznanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji i możliwościami rozwiązania problemów
środowiskowych według zasad zrównoważonego rozwoju.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, referaty pisemne
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA

E1. Ma podstawową wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego oraz o jego
zagrożeniach
E2. Zna czynniki ekologiczne determinujące środowisko życia człowieka oraz
funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
E3. Zna struktury społeczne związane z ochroną środowiska i przyrody
E4. Rozumie istotę i złożoność problemów ekologicznych oraz wpływ uwarunkowań
ekologicznych na aspekty życia społecznego
E5. Zna zasady zrównoważonego rozwoju oraz reguły prawne i etyczne dotyczące ekologii i
ochrony środowiska przyrodniczego

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne, trzy pytania otwarte.
Domowa praca pisemna w grupach.

IS1A_W04

Numery efektów:
E1, E2, E3, E4, E5

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Pojęcie ekologii i podstawowe pojęcia ekologiczne. Człowiek jako istotny składnik ekosystemów i biosfery. Wybrane
zagadnienia z ekologii człowieka. Wpływ rozwoju cywilizacji ludzkiej na biosferę. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne:
ekologiczne i społeczne, ich przyczyny i skutki. Podstawowe zagrożenia powietrza i atmosfery, zasobów wodnych,
powierzchni Ziemi i żywych zasobów przyrody. Ślad węglowy i ślad ekologiczny a wskaźniki rozwoju. Eksplozja demograficzna i
jej skutki cywilizacyjne. Koncepcja zrównoważonego rozwoju (ekorozwój) a rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Rozwój
idei związanych z rozumieniem relacji człowiek – przyroda. Polityka ekologiczna państwa i edukacja ekologiczna. Aktywność
społeczna na rzecz środowiska – ruchy i organizacje ekologiczne w Polsce i na świecie oraz ich rola w ochronie i poprawie
stanu środowiska. Przykłady wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie pisemne – pytania otwarte
Domowa praca pisemna

Procentowy udział w końcowej ocenie
80%
20%

Stopień opanowania wiedzy / Ocena
<50% / 2,0
51-60% / 3,0
61-70% / 3,5
71-80% / 4,0
81-90% / 4,5
90-100% / 5,0
WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa:
Mackenzie A., Ball A. S., Virdee S. R. Ekologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa, 2000.
Symonides E. Ochrona przyrody. Wydawnictwo UW, Warszawa, 2007.
Weiner J. Życie i ewolucja biosfery. PWN, 1999.
Zrównoważony rozwój - od utopii do praw człowieka (red. Papuziński A.). Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta,
Warszawa, 2005.
Wolański N. Ekologia człowieka. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
Campbell B.G. Ekologia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 1995
Barnier M. Atlas wielkich zagrożeń. Wyd. Nauk.-Techn., Warszawa. 1995.
Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie. (Oprac. zbior.) Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Kompendium wiedzy o ekologii (red. Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K. Ochrona biosfery. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007.
Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA OBYWATELSKA – A (przedmiot ograniczonego wyboru)

Etyka z bioetyką

Punkty
ECTS

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Ethics with bioethics
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Nauk Społecznych
Kierownik przedmiotu/modułu

Dr Adam Dworaczyk
Kierunek studiów

Poziom

Zajęcia ogólnouczelniane

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Specjalność
-

Specjalizacja
-

Semestr
I lub II

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- konsultacje
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:

Forma studiów: niestacjonarne
30
- wykłady
2
- konsultacje
18
- praca własna studenta
50
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

15
3
32
50

Poznanie i zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych związanych z moralnością, problematyką etyczną oraz bioetyczną.
Poznanie podstawowy pojęć etycznych oraz systemów etyki europejskiej i przemian w myśleniu etycznym. Poznanie
problemów współczesnej etyki i metaetyki. Ukazanie korelacji między etyką i bioetyką oraz stanu prawnego w Polsce i Europie
w zakresie bioetyki. Zapoznanie z etyką końca życia (choroba, cierpienie, itp). Ukazanie granic interwencji biomedycznej na
poszczególnych etapach ontogenezy człowieka. Zapoznanie z wymogami etycznymi w działalności zawodowej.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma wiedzę o systemach, strukturach oraz programach etycznych i bioetycznych w odniesieniu do
ludzi, zwierząt i roślin.
E2. Ma wiedzę o normach i regułach etycznych funkcjonujących w organizacjach, instytucjach
społecznych i zawodowych. Zna ich źródła prawne, naturę i sposoby oddziaływania.
E3. Zna mechanizmy działania oraz współdziała z różnymi partnerami na rzecz etycznego
rozwiązywania problemów społecznych i naukowych.
E4. Ma podstawowy zakres wiedzy ekonomicznej i prawnej, którą wykorzystuje w rozwiązywaniu
problemów zgodnie z etyką i bioetyką.
E5. Ma wiedzę i potrafi dostrzec ryzyko bioetyczne w różnych środowiskach.
E6. Ma wiedzę o potencjale gospodarczym i społecznym obszarów wiejskich oraz zasadach etycznych
w zarządzaniu tymi obszarami.

IS1A_W04

Numery efektów
E1, E2, E3, E4, E5, E6

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Przygotowanie eseju, zaliczenie ustne, aktywność.
TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wprowadzenie do normatywnej refleksji nad moralnością. Charakterystyka miejsca etyki wśród dyscyplin filozoficznych, jej
podziałów oraz metod. Podstawowe pojęcia etyczne. Systemy etyki europejskiej. Przemiany w myśleniu etycznym. Kwestie
sporne, kształtowanie się i ewoluowanie podstawowych pojęć z etyki. Problemy współczesnej etyki i metaetyki. Etyka
indywidualna. Moralność seksualna. Dobrowolne zobowiązania. Moralność społeczna. Etyka polityczna. Zapoznanie z
pojęciami, przedmiotem i strukturą bioetyki. Zapoznanie z naukowymi i kulturowymi uwarunkowaniami powstania etyki.
Ukazanie korelacji między etyką i bioetyką. Ukazanie relacji człowieka do świata roślin i zwierząt. Ukazanie roli postępu
naukowo-technicznego i ruchów proekologicznych w naukach biologicznych i medycznych. Zapoznanie ze stanem prawnym w
Europie w zakresie bioetyki. Zapoznanie z systemami bioetyki. Granice interwencji biomedycznej w etapy ontogenezy
organizmów. Zapoznanie z problematyką poszanowania autonomii pacjenta, tajemnicy lekarskiej. Ukazanie moralnych
problemów związanych z antykoncepcją, rodzicielstwem, diagnostyką przedurodzeniową, aborcją, transplantologią, opieką
paliatywną i eutanazją. Zapoznanie z etyką końca życia (choroba, cierpienie, granice terapii, agonia, śmierć, samobójstwo, kara
śmierci). Zapoznanie z edukacją bioetyczną na różnych poziomach ontogenezy. Wymogi etyczne w działalności naukowej i
zawodowej.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Ocena eseju 50%, zaliczenie ustne 40%, aktywność 10%.
WYKAZ LITERATURY
Hołówka J. Etyka w działaniu, Warszawa 2001.
Ossowska M., Socjologia moralności, PWN 2011.
Środa M., Etyka dla myślących, Warszawa 2011.
Zaorski-Sikora, Etyka, Łódź 2007.
Gert B., Culvert Ch. M., Danner Clouser K., Bioetyka. Ujęcie systematyczne, Gdańsk 2009.
Szewczyk K., Bioetyka, T.1, Medycyna na granicach życia, Warszawa 2009.

Procentowy udział w końcowej
ocenie

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA OBYWATELSKA – A (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Etyka z bioetyką

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Ethics with bioethics
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Pedagogiki
Kierownik przedmiotu/modułu

Dr Wincenty Wrześniewski
Kierunek studiów

Poziom

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

I lub II

Specjalność
-

Specjalizacja

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- konsultacje
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
30
- wykłady
2
- konsultacje
18
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:
50
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

15
3
32
50

Wprowadzenie do normatywnej refleksji nad moralnością. Ukazanie moralnych problemów na poszczególnych etapach
ontogenezy człowieka. Ukazanie granic interwencji biomedycznej. Ukazanie filozoficznych uwarunkowań wiedzy
przyrodniczej. Przedstawienie złożoności prawdy. Zapoznanie z wymogami etycznymi w działalności zawodowej.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady z prezentacją multimedialną, dyskusja
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma wiedzę o systemach, strukturach oraz programach etycznych i bioetycznych w odniesieniu do
ludzi, zwierząt i roślin.
E2. Ma wiedzę o normach i regułach etycznych funkcjonujących w organizacjach, instytucjach
społecznych i zawodowych. Zna ich źródła prawne, naturę i sposoby oddziaływania.
E3. Zna mechanizmy działania oraz współdziała z różnymi partnerami na rzecz etycznego
rozwiązywania problemów społecznych i naukowych.
E4. Ma podstawowy zakres wiedzy ekonomicznej i prawnej, którą wykorzystuje w rozwiązywaniu
problemów zgodnie z etyką i bioetyką.
E5. Ma wiedzę i potrafi dostrzec ryzyko bioetyczne w różnych środowiskach.
E6. Ma wiedzę o potencjale gospodarczym i społecznym obszarów wiejskich oraz zasadach
etycznych w zarządzaniu tymi obszarami.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
kolokwium pisemne,
ocena pracy pisemnej (esej, prezentacja multimedialna lub projekt),
ocena zgromadzonego portfolio,
ocena aktywność na wykładzie
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Numery efektów

E1, E2, E3, E4, E5, E6

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Zapoznanie z pojęciami, przedmiotem, strukturą i uwarunkowaniami powstania etyki i bioetyki. Ukazanie relacji człowieka
do świata roślin i zwierząt. Ukazanie roli postępu naukowo-technicznego i ruchów proekologicznych w naukach
biologicznych i medycznych. Wskazanie kluczowych ośrodków bioetycznych na świecie (Hastings Center, Kennedy
Institute, Instituto Borja de Bioetica). Zapoznanie ze stanem prawnym w Europie w zakresie bioetyki. Zapoznanie z
Programem bioetyki UNESCO. Granice interwencji biomedycznej w etapy ontogenezy organizmów. Ukazanie roli kryterium
moralności i zasad Beauchampsa, Childressa i Engelhardta w bioetyce. Zapoznanie z problematyką poszanowania
autonomii pacjenta, tajemnicy lekarskiej. Ukazanie moralnych problemów związanych z antykoncepcją, rodzicielstwem,
diagnostyką przedurodzeniową, aborcją, transplantologią, opieką paliatywną i eutanazją. Zapoznanie z etyką końca życia
(choroba, cierpienie, granice terapii, agonia, śmierć, samobójstwo, kara śmierci). Zapoznanie z problemami etycznymi w
zakresie seksuologii. Zapoznanie z wymogami etycznymi w działalności naukowej. Ukazanie roli komisji etycznych
i bioetycznych. Zapoznanie z edukacją bioetyczną na różnych poziomach ontogenezy.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział w końcowej
ocenie
kolokwium (test - minimum 55% prawidłowych odpowiedzi)
Kolokwium 85%, praca
praca pisemna – wykonanie prezentacji, recenzji artykułu naukowego lub zadanego tematu
pisemna 8%, portfolio 3%,
portfolio – zgromadzenie aktów prawnych dotyczących etyki i bioetyki
aktywność 2%
aktywność na wykładach – krótka prezentacja multimedialna
badania 2%
udział w badaniach ankietowych dotyczących bioetyki
WYKAZ LITERATURY

1. Bioetyka polska, red. T. Biesaga, WN PAT, Kraków 2004.
2. Grzymkowska M., Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Wyd. Oficyna, Warszawa 2009.
3. Jan Paweł II, Evangelium vite, Wyd. Tum, Wrocław 1995.
4. Szewczyk K., Bioetyka, T.1, Medycyna na granicach życia, PWN, Warszawa 2009.
5. Vardy P., Grosch P., Etyka, Wyd. ZYSK I S-KA, Poznań 2010.
6. Wójcik B., Bioetyka i tożsamość człowieka, Wyd. Biblos, Tarnów 2007.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA OBYWATELSKA – A (przedmiot ograniczonego wyboru)

Odpowiedzialność społeczna wobec środowiska

Punkty
ECTS

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Social Responsibility Towards the Environment
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Meteorologii
Kierownik przedmiotu/modułu

Prof. dr hab. Janusz Olejnik
Kierunek studiów

Poziom

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

I lub II

Specjalność
-

Specjalizacja
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- konsultacje
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:

Forma studiów: niestacjonarne
30
- wykłady
2
- konsultacje
18
- praca własna studenta
50
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

15
3
32
50

Poznanie i zrozumienie podstawowych konsekwencji związanych z wpływem ludzkości na środowisko, a także
odpowiedzialności jaką ponosi społeczeństwo wobec środowiska korzystając z jego zasobów. Wskazanie
odmiennego podejścia do środowiska przez społeczeństwa zamieszkujące różne obszary Ziemi.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady z prezentacją multimedialną, dyskusje ze studentami
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Student ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej
zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i
kształtowania środowiska oraz rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze.
E2. Student wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów
pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia
człowieka, ma też podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną w tym zakresie.
E3. Student ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego
użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach w kontekście rozwoju
obszarów wiejskich.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Test jednokrotnego wyboru.
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Numery efektów
E1, E2, E3.

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wpływ ludzkości na środowisko. Opis zachowań indywidualnych wpływających na jakość środowiska.
Przykłady katastrof ekologicznych spowodowane działalnością człowieka.
„Produkcja” energii i jej efektywne wykorzystanie.
Produkcja żywności i związany z nią footprint węglowy.
Ewolucja biosfery i atmosfery.
Forsowanie rozwiązań z założenia chroniących środowisko, lecz kontrowersyjnych, np. uprawa roślin na paliwo lub produkcja
żarówek energooszczędnych zawierających rtęć.
Eksport śmieci z państw bogatych (stara elektronika) do państw, takich jak Indie (niższy koszt „recyclingu”).
Utrzymywanie emisji GHG dla utrzymania wzrostu gospodarczego, wskutek czego w niektórych regionach świata pojawiają się
bardziej dotkliwe ekonomicznie skutki zmian klimatu.
Promowanie drogich i technologicznie zawansowanych rozwiązań proekologicznych dostępnych jedynie dla elity.
Zachowania jednostek wobec środowiska. Możliwości systemowych zmian niekorzystnych zachowań jednostek i
społeczeństw.
Spalanie odpadów niebezpiecznych (np. plastiki) a emisja do atmosfery i zawartość dioksan, furanów, trwałych związków
organicznych – co robić, aby nie szkodzić środowisku?
Nastawienie do problemu odpadów, czyli jak bezpiecznie je utylizować i nie zaśmiecać naszego otoczenia.
Samochody hybrydowe dla bogatych. Motoryzacja uboższych jest przestarzała i „trująca”.
Perspektywy stanu środowiska w zależności od rozwoju świadomości obywateli i polityków.
Przykłady „dobrych” i „złych” strategii rozwoju i ich wpływ na biosferę.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział w końcowej ocenie
100%
Test jednokrotnego wyboru, 70% pozytywnych odpowiedzi
WYKAZ LITERATURY
1. Wykład autorski z odnośnikami literaturowymi.
2. Kundzewicz, Z. W., Kowalczak, P. Zmiany klimatu i ich skutki. Wyd. Kurpisz, 206 str., 2008.
3. Leggewie Claus, Welzer Harald Koniec świata jaki znaliśmy Klimat przyszłość i szanse demokracji Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, 2012 s. 224
4. Kędziora Andrzej, Podstawy agrometeorologii Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2008 s. 380
5. Raporty IPCC: IV-2007, V-2014

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA OBYWATELSKA – B (przedmiot ograniczonego wyboru)

Filozofia przyrody

Punkty
ECTS

Numer
katalogowy

1

Nazwa w j. angielskim

Philosophy of nature
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Nauk Społecznych
Kierownik przedmiotu/modułu

dr hab. Kazimierz Wojnowski, prof. nadzw.
Kierunek studiów

Poziom

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

I lub II

Specjalność

Specjalizacja

-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
20 - wykłady
10
- konsultacje
2
- konsultacje
2
- praca własna studenta
4
- praca własna studenta
14
Łączna liczba godzin: 26
Łączna liczba godzin:
26
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Zapoznanie studentów z poznawczym charakterem wiedzy filozoficznej, specyfiką myślenia i postawy filozoficznej oraz
ukazanie walorów intelektualnych, światopoglądowych filozofii w interpretacji rzeczywistości i wyjaśnianiu jej zjawisk.
Zrozumienie współczesnych konsekwencji w sferze społeczno-kulturowej, technologiczno-naukowej oraz osobowościowomentalnej warunkowanej czynnikami przyrodniczymi. Kształtowanie społecznie pożądanych postaw humanistycznych i
rozszerzenie wiedzy ogólnej, a także wzbogacanie i kształtowanie kultury intelektualnej i humanistycznej. Kształcenie w
zakresie tematyki przedmiotu umożliwi studentom dostrzeżenie i zrozumienie zależności, podobieństw i różnic między
naukowym obrazem a praktycznym stanem rzeczywistości przyrodniczej i społeczno-kulturowej. Przyswojenie treści
sprzyjać będzie pragmatycznym postawom studenta.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z dyskusją.
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Posiada wiedzę z zakresu kosmologicznych interpretacji wszechświata, zna podstawowe
kategorie ontologii przyrody oraz ma wiedzę o zależnościach między przyrodą a działalnością
człowieka, a także o potrzebie ochrony środowiska przyrodniczego.
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Wiedza

E2. Ma wiedzę o przyrodniczej interpretacji życia i jej filozoficznych implikacjach, zna podstawową
aksjologię przyrodoznawstwa i etyczne koncepcje interpretacji natury.
E3. Ma wiedzę o wartościowaniu zjawisk przyrodniczych i stosowaniu aksjologii etyczno-moralnej
w odniesieniu do relacji człowiek przyroda.
E4. Posiada wiedzę o skutkach społecznych i ekologicznych użytkowania przyrody i środowiska
naturalnego oraz ma orientację w dziedzinie oddziaływania i współzależności między kulturą i
naturą.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Jedna praca pisemna opisowa z zakresu treści kształcenia .

Numery efektów
E1, E2, E3, E4

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Kosmologiczne interpretacje wszechświata; podstawowe pojęcia i kategorie ontologii przyrody; arystotelesowska filozofia
przyrody; przyroda jako „dzieło stworzone”; byt naturalny w teoriach naukowych przyrodoznawstwa; życie jako biotyt –
totalność samoistnienia, czy fenomen genetyczny; koncepcje metodologiczne w przyrodoznawstwie; teoria ewolucji i jej
filozoficzne oraz naukowe implikacje; przyczynowość a determinizm przyrodniczy; prawidłowości przyrodnicze a prawa
natury; granice poznania przyrody – po co wiedzieć; byt naturalny jak wartość; przyroda jako dobro – autoteliczna wartość
natury; paradygmat walki z przyroda – amoralizm; ekofilozofia użytkowania przyrody – skutki i przyszłość; przyrodniczy
status bytu osobowego człowieka.
Procentowy udział w
końcowej ocenie
30%
70%

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Jedna praca śródsemestralna konspektowo-opisowa
Pisemne zaliczenie całości treści kształcenia
WYKAZ LITERATURY
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Heller M. (2004). Filozofia przyrody. Zarys historyczny. Kraków.
Wiórka L. (1999). Filozofia przyrody. Poznań
Stróżowski W. (2004). Ontologia. Kraków.
Wolański J. (2005). Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm. Warszawa.
Tatarkiewicz W. (1975 lub następne): Historia filozofii, t. 1, 2, 3. Warszawa.
Marteus E., Schnadelbach H. (1995): Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA OBYWATELSKA – B (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Historia Sztuki

Numer
katalogowy

1

Nazwa w j. angielskim

History of Art
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Nauk Społecznych
Kierownik przedmiotu/modułu

dr Damian Michałowski
Kierunek studiów

Poziom

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane

studia I stopnia i jednolite magisterskie

I lub II

Specjalność
-

Specjalizacja
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- Wykłady
- konsultacje
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
20
- Wykłady
10
2
- konsultacje
2
4
- praca własna studenta
14
Łączna liczba godzin:
26
Łączna liczba godzin:
26
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy dotyczącej głównych i kanonicznych treści z zakresu sztuki i kultury oraz ogólnie
rozumianej humanistyki; poznanie podstawowych pojęć z zakresu sztuki, głównych nurtów, stylów, paradygmatów, szkół i
okresów historycznych; poszerzenie horyzontów wiedzy, kultury osobistej i wrażliwości na materialne i niematerialne
dziedzictwo kulturowe Europy i Świata; zrozumienie, w jaki sposób świat kultury przenika do codziennego życia oraz
kształtuje postawy i przekonania człowieka, jak oddziałuje na życie społeczne i naukowe.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład konwersatoryjny

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Student posiada elementarną wiedzę z dziedziny sztuki i kultury.
E2. Student potrafi zrozumieć mechanizmy działań, skutki i relacje wpływu środowiska
naturalnego, w tym przyrodniczego na kształt kultury i sztuki.
E3. Student rozumie wpływ sztuki na postawę i przekonania człowieka.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
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Numery efektów
Metody weryfikacji efektów kształcenia
E1, E2, E3
Aktywność na zajęciach, praca pisemna, kolokwium pisemne
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treść kształcenia stanowią podstawowe pojęcia, zagadnienia i kierunki sztuki ukazane na przestrzeni dziejów – od
prehistorii do czasów współczesnych. Treścią tą są – z jednej strony – zmienne paradygmaty sztuki, z drugiej zaś – jej
uniwersalne problemy, aktualne dawniej i dziś. Treścią kształcenia jest ponadto sposób oddziaływania historii na
teraźniejszość, a także ukazanie, jak poszczególne wzorce kultury, dominujące prądy myśli, ideologie i polityka oddziałują
na malarstwo, rzeźbę czy architekturę. I odwrotnie: jak sztuka i kultura (ta w muzeum i ta na ulicy) oddziałuje na jednostkę
i życie społeczne.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział w końcowej
ocenie
Aktywność na zajęciach 30%, praca pisemna 30% kolokwium pisemne 40%
WYKAZ LITERATURY
Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie, wyd. PWN, 1988.
Paz Garcia Ponce de Leon, Historia malarstwa, wyd Suchman, Warszawa 2008

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA OBYWATELSKA – B (przedmiot ograniczonego wyboru)

Pedagogika czasu wolnego

Punkty
ECTS

Numer
katalogowy

1

Nazwa w j. angielskim

Pedagogy of leisure times
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Pedagogiki
Kierownik przedmiotu/modułu

dr hab. prof. nadzw. Andrzej Kusztelak
Kierunek studiów

Poziom

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

I lub II

Specjalność
-

Specjalizacja
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
20
- wykłady
- konsultacje
2
- konsultacje
- praca własna studenta
4
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:
26
Łączna liczba godzin:
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

10
2
14
26

Wyposażyć studentów w podstawowy zakres wiedzy na temat wychowania człowieka w ciągu całego jego życia oraz rozwinąć ich
świadomość na temat wpływu różnorodnej aktywności człowieka na kształtowanie jego osobowości.

METODY DYDAKTYCZNE
Metody podające (wykład), eksponujące (prezentacje, filmy), kontroli i oceny (kolokwium pisemne – test)
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej jak i pedagogiki czasu wolnego, a w szczególności
struktury procesu wychowania i wpływu środowiska wychowawczego na kształtowanie osobowości jednostki.
E2. Ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujacych funkcjonowanie człowieka w czasie
wolnym.
E3. Ma świadomość roli wiedzy pedagogicznej, w tym wiedzy z zakresu pedagogiki czasu wolnego w
podnoszeniu jakości życia każdego człowieka
E4. Zna mechanizm działania i konsekwencje przejawów niewłaściwego spędzania czasu wolnego.
E5. Zna rolę przyrody i środowiska obszarów wiejskich w spędzaniu wolnego czasu.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Test dydaktyczny
Prezentacja na temat podnoszenia/obniżenia jakości życia poprzez udział w wybranych
formach spędzania czasu wolnego
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Numery efektów
E1-E2
E3-E5

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści wykładów:
Charakterystyka pedagogiki jako nauki o wychowaniu. Wychowawczy rozwój człowieka. Szerokie ujecie wychowania.
Struktura procesu wychowania. Środowiska społeczne i ich znaczenie w procesie wychowania. Tworzenie się pedagogiki
czasu wolnego. Zjawisko czasu wolnego. Korzystanie z instytucji kulturalnych współczesną formą spędzania czasu wolnego.
Najbardziej praktykowane formy spędzania czasu wolnego. Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie z oceną na podstawie wyników kolokwium (zal. Od 51% pkt.)
Ocena za przygotowaną prezentację

WYKAZ LITERATURY
Pięta Jan, Pedagogika czasu wolnego, Warszawa 2008.
Gnitecki Janusz, Zarys pedagogiki ogólnej, Gorzów 1999.
Kawula Stanisław (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualności – perspektywy, Toruń 2001.
Winiarski Mikołaj, Rodzina – szkoła – środowisko lokalne, Warszawa 2000.

Procentowy udział w końcowej
ocenie
Kolokwium – 70%
Prezentacja – 30%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA OBYWATELSKA – B (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Pedagogika społeczna

Numer
katalogowy

1

Nazwa w j. angielskim

Social pedagogy
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Pedagogiki
Kierownik przedmiotu/modułu

dr Irena Bekier
Kierunek studiów

Poziom

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

I lub II

Specjalność
-

Specjalizacja
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne

Forma studiów: niestacjonarne

20
- wykłady
2
- konsultacje
- praca własna studenta
4
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:
26
Łączna liczba godzin:
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu struktury, funkcji, przeobrażeń i zagrożeń występujących w
głównych środowiskach życia jednostki oraz w wiedzę z teorii wybranych zjawisk i problemów społecznych takich jak:
uzależnienia, przemoc w rodzinie, ubóstwo, bezrobocie itp., przydatną w procesie ich edukacji przyrodniczej, rolniczej,
leśnej, a także dla ich wiedzy ogólnej o człowieku i jego otoczeniu.
- wykłady

- konsultacje

10
2
14
26

METODY DYDAKTYCZNE
Metody podające, problemowe, eksponujące, kontroli i oceny
Formy zajęć: wykład podający, problemowy, dyskusja
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Student ma podstawową wiedzę z pedagogiki społecznej uwzględniającą rolę, znaczenie,
przemiany różnych typów środowisk życia człowieka oraz o zagrożeniach prawidłowego rozwoju
osobowości jednostki.
E2. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii wybranych zjawisk i problemów społecznych na
obszarach wiejskich tj. uzależnienia, przemoc w rodzinie, ubóstwo, bezrobocie, stanowiących
barierę efektywnego ich funkcjonowania i rozwoju.
E3. Rozumie podstawowe zjawiska i procesy występujące w środowisku życia człowieka.
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Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Pisemne kolokwium

E1,E2,E3
TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści programowe wykładów:
Geneza i rozwój pedagogiki społecznej oraz jej związek z innymi naukami. Przedmiot badań, współczesne zadania, cele,
funkcje i charakterystyczne cechy pedagogiki społecznej, metody pracy. Główne środowiska życia człowieka – rodzina,
grupa rówieśnicza, szkoła – funkcje, przemiany, zagrożenia. Kryzys więzi społecznych i wartości. Mechanizmy zagrożenia
ładu społecznego – nietolerancja i agresja. Próba diagnozy aktualnego modelu rodziny – czy polska rodzina przeżywa
kryzys? Przemoc domowa – przyczyny i skutki dla ofiar i sprawców. Rozmiar, geografia, czynniki ryzyka i psychospołeczne
konsekwencje ubóstwa, bezrobocia i bezdomności w Polsce. Bariery pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i
zawodowym osób niepełnosprawnych. Przestrzeń dla aktywności ludzi starszych – solidarność międzypokoleniowa.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium (min.51% poprawnych odpowiedzi). Ocena
negatywna obliguje studenta do poprawy kolokwium w wyznaczonym terminie. Brak
obecności na kolokwium (brak zwolnienia lekarskiego) skutkuje oceną niedostateczną i
koniecznością jego zaliczenia w ciągu 2 tygodni.
WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa:

Procentowy udział w końcowej
ocenie

ocena z kolokwium 100%

1.Kawula S.(red.), Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy, Toruń 2004.
2.Kawula S., Kształt rodziny współczesnej. Szkice familiologiczne, Toruń 2005.
3.Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, Tom 1; 2, Warszawa 2006.
4.Pilch T., Lepalczyk I.(red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.
5.Winnicki-Radziewicz A., Pedagogika społeczna, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
1.Bekier I., Podmiotowe – przedmiotowe relacje między rodzicami a dziećmi i ich skutki, w: Wrońska M., Zduniak
A., (red.), Podmiotowość edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, T.4, Warszawa-Poznań
2004.
2.Bekier I., Uczeń w sytuacji agresji rówieśniczej, w: Bury P., Czajkowska-Ziobrowska D.,(red.), Edukacja bez
Bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia, T.1, Poznań 2008.
3.Bekier I., Przyczyny i możliwości przezwyciężania zjawiska wypalania się osób zawodowo świadczących
pomoc na rzecz potrzebujących, w: Gawrycki M.F., Krupecka M., (red.), Problemy polityki społecznej.
Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Poznań 2012.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA OBYWATELSKA – B (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Psychologia

Numer
katalogowy

1

Nazwa w j. angielskim

Psychology
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Nauk Społecznych
Kierownik przedmiotu/modułu

dr Dariusz Pieńkowski
Kierunek studiów

Poziom

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

I lub II

Specjalność
-

Specjalizacja
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- konsultacje
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
20
- wykłady
10
2
- konsultacje
2
4
- praca własna studenta
14
Łączna liczba godzin:
26
Łączna liczba godzin:
26
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień w zakresie psychologii, wskazanie na powiązania pomiędzy jednostką a
społeczeństwem oraz wpływ środowiska społecznego i fizycznego na funkcjonowanie jednostki z perspektywy różnych
szkół psychologicznych.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę o wybranych kierunkach szkół psychologii i ich znaczeniu dla
wyjaśniania zachowań ludzkich.
E2. Posiada podstawową wiedzę o zależnościach rozwoju psychiczno-fizycznego jednostki od
środowiska, w tym przyrodniczego i społecznego.
E3. Ma wiedzę o zachowaniach i potrzebach społecznych osób związanych z funkcjonowaniem
obszarów wiejskich.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Przygotowanie samodzielnej pracy
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Numery efektów

E1, E2, E3

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Psychologia potoczna a psychologia naukowa, podstawowe pojęcia, zakres zainteresowań psychologii, metodologia
psychologii, rodzaje psychologii, przestrzeń personalna, terytorialność i zatłoczenie, główne szkoły psychologiczne:
funkcjonalizm, strukturalizm, behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna i postaci, elementy psychologii
społecznej, elementy psychologii środowiskowej.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział w końcowej
ocenie

Samodzielna praca na wybrany temat w zakresie psychologii z perspektywy potrzeb
100%
kierunku studiów studenta
WYKAZ LITERATURY
1. Strelau, J. (red.), 2005. Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, tom 3. Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 932 pp.
2. Strelau, J. (red.), 2004. Psychologia. Psychologia ogólna, tom 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 896
pp.
3. Strelau, J. (red.), 2000. Psychologia. Podstawy psychologii, tom 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
639 pp.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA OBYWATELSKA – B (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Socjologia polityki

Numer
katalogowy

1

Nazwa w j. angielskim

Sociology of politics
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Nauk Społecznych
Kierownik przedmiotu/modułu

dr Barbara Kołodziej
Kierunek studiów

Poziom

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane

studia I stopnia i jednolite magisterskie

I lub II

Specjalność
-

Specjalizacja
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- konsultacje
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:

20
2
4
26

Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
- konsultacje
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:

10
2
14
26

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Przekazanie podstawowej wiedzy nt. państwa i władzy, relacji między systemami politycznymi a społecznymi, metod
sprawowania władzy i mechanizmów regulujących życie społeczne w kontekście funkcjonowania polityki.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją, dyskusja.

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę społeczną ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w życiu
publicznym i jego zasadach.
E2. Ma podstawową wiedzę o czynnikach politycznych i społecznych determinujących
funkcjonowanie i rozwój regionów oraz mniejszych struktur ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów wiejskich.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Test pisemny, wielokrotnego wyboru

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
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Numery efektów

E1, E2

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Socjologia jako nauka i jej subdyscypliny; socjologia polityki, jej cel i przedmiot, podstawowe pojęcia i zasady; Homo
politicus, obywatelstwo i jego determinanty; Relacja państwo – społeczeństwo – jednostka; przywództwo, cechy dobrego
przywódcy, style sprawowania władzy; Panowanie wg. Maksa Webera, Petera Blau, Daniela Bella i w innych teoriach;
Władza jako wartość; Istota Państwa i systemy polityczne; historyczne i współczesne ustroje a legitymizacja władzy;
Czwarta władza i jej rola we współczesnym świecie; kryzys władzy, konflikt zbrojny, wojna w ujęciu socjologicznym; Zmiana
polityczna i społeczna; społeczeństwo obywatelskie i jego zadania w kontekście kryzysu władzy; Specyfika działalności
politycznej i społecznej na terenach gmin wiejskich; świadomość polityczna Polaków i ich przyszłość;
Procentowy udział w końcowej
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
ocenie
Test końcowy, wielokrotnego wyboru
100%
WYKAZ LITERATURY
Chmaj M., Wolność tworzenia i działania partii politycznych, Olsztyn 2006,
Giddens A. Socjologia, Warszawa 2004,
Jarosz M., Władza, przywileje, korupcja, Warszawa 2004,
Królikowska J.(red.), Problemy społeczne w grze politycznej, Warszawa 2006,
Potulski J., Socjologia polityki, Gdańsk 2007,
Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA OBYWATELSKA – B (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Społeczne aspekty zmian klimatu

Numer
katalogowy

1

Nazwa w j. angielskim

Social aspects of climate changes
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Meteorologii
Kierownik przedmiotu/modułu

dr hab. Jacek Leśny
Kierunek studiów

Poziom

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane

studia I stopnia i jednolite magisterskie

I lub II

Specjalność
-

Specjalizacja
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
20
- wykłady
10
- konsultacje
2
- konsultacje
2
- praca własna studenta
4
- praca własna studenta
14
Łączna liczba godzin:
26
Łączna liczba godzin:
26
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Poznanie wpływu czynników prowadzących do zmian klimatu oraz wpływie tych zmian na społeczeństwa żyjące w różnych
strefach klimatycznych, w tym poprzez oddziaływania na zwierzęta i roślinność.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady multimedialne, dyskusje ze studentami
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

E1. Student ma ogólną wiedzę dotyczącą zmian globalnych w biosferze oraz podstaw
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kształtowania środowiska.
E2. Student ma wiedzę na temat potencjału przyrody i jego wpływie na poprawę jakości życia
człowieka.
E3. Student ma wiedzę o zagrożeniach wynikających z działalności człowieka, wpływających na
zmiany klimatu.
E4. Student rozumie społeczne skutki zmian klimatycznych, w szczególności poprzez wpływ na
roślinność i zwierzęta oraz bezpośrednio na człowieka.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Test jednokrotnego wyboru.

Numery efektów
E1, E2, E3, E4

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Obserwowane i prognozowane zmiany klimatu (Polska, Europa, Świat - IPCC)
Wzrost poziomu wód oceanicznych i skutki społeczno-ekonomiczne tego zjawiska.
Straty terenów uprawnych w wyniku suszy, redukcja i wzrost ryzyka produkcji rolniczej.
Straty wynikające z redukcji ilości śniegu w terenach górskich.
Ekomigracja.
Kryzysy oraz konflikty na tle dostępu do wody.
Straty wywołane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi (huragany, tornada, powodzie, susze, upały).
Zagrożenia dla populacji różnych gatunków zwierząt i roślin.
Gatunki inwazyjne.
Obserwowane zmiany liczby i częstotliwości występowania naturalnych katastrof.
Globalne koszty ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Rolnictwo a zmiany klimatyczne – straty wynikające z suszy, powodzi i przymrozków.
Zmiany w długości okresu wegetacyjnego, fenologii roślin, migracje zwierząt
Leśnictwo a zmiany klimatyczne – straty wynikające z susz/pożarów i inwazji szkodników.
Rybołówstwo a zmiany klimatyczne – zmiany w cyklu El Ninio.
Susze – kraje III świata, głód, wysoka śmiertelność, migracje, wojny.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Test jednokrotnego wyboru, 70% pozytywnych odpowiedzi

Procentowy udział w końcowej
ocenie
100%

WYKAZ LITERATURY
1. Wykład autorski z odnośnikami literaturowymi.
2. Kundzewicz, Z. W., Cieplejszy świat. Rzecz o zmianach klimatu. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 159.
3. Stern NicholasGlobalny ład. Zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku. Tytuł oryginalny: The Global
Deal. Climate Change and the Creation of a New Era of Progress. Tłumaczenie: Orzechowska-Barcz Anna Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, 2010 s. 263
4. David Archer. Globalne ocieplenie Zrozumieć prognozę Tytuł oryginalny: Global Warming Tłumaczenie: Paweł Wiejacz
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 s. 230
5. Raporty IPCC: IV-2007, V-2014

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA OBYWATELSKA – B (przedmiot ograniczonego wyboru)

Żywność w historii, kulturze i wierzeniach

Punkty
ECTS

Numer
katalogowy

1

Nazwa w j. angielskim

Food in history, culture and faith
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Technologii Żywienia Człowieka
Kierownik przedmiotu/modułu

dr hab. Michael Abdalla
Kierunek studiów

Poziom

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane

studia I stopnia i jednolite magisterskie

I lub II

Specjalność
-

Specjalizacja
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- konsultacje
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
20 - wykłady
2 - konsultacje
4 - praca własna studenta
Łączna liczba godzin: 26
Łączna liczba godzin:
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Kształtowanie świadomości, że żywność jest ściśle związana z kulturą, podobnie jak język identyfikuje, a przez to z
konieczności różnicuje.
METODY DYDAKTYCZNE
Każdy monotematyczny wykład jest bogato ilustrowany materiałem faktograficznym

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Rozumienie podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ujęciu historycznym.
E2. Zna mechanizmy działania i społeczne skutki uboczne wynikające z kulturowych dystansów.
E3. Ma podstawową wiedzę społeczną związaną z żywnością i wyżywieniem.
E4. Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego, ekosystemu i aspektów kulturowych i
ich zróżnicowania w kontekście żywności i żywienia.

10
2
14
26

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
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Numery efektów
Metody weryfikacji efektów kształcenia
E1, E2, E3, E4
Test pozwalający podsumować wiedzę i umiejętności studenta
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Żywność w mitologiach i legendach świata. Rozwinięcie pojęć: „Ziemia-Matka” i „Utracony raj”. Tradycyjne metody
przetwarzania i konserwowania żywności z przykładami surowców roślinnych i zwierzęcych. Osiągnięcia ludów starożytnej
Mezopotamii w dziedzinie produkcji i przetwórstwa żywności. Tabu żywnościowe. Religie monoteistyczne i synkretyczne
wobec żywności, w tym w zakresie genezy, celów i ewolucji postów i kuchni postnej. Pojęcie żywności koszernej w
judaizmie oraz halal (dozwolone) i haram (zakazane) u muzułmanów. Żywność jako symbol identyfikacji geograficznej,
etnicznej i wyznaniowej. Zachowanie się przy stole w różnych kulturach. Skala zainteresowania ośrodków naukowych
żywnością tradycyjną. Przykłady ludowych rozwiązań w zakresie przetwórstwa żywności, ich miejsce i znaczenie dla
współczesnych badań nad żywnością. Konkretne przykłady uprzemysłowienia tradycyjnych sposobów otrzymywania
produktów żywnościowych z różnych rejonów świata. Żywność w przysłowiach ludowych. Przegląd nieznanych zastosowań
w kuchni domowej i przemyśle spożywczym uprawianych w Polsce warzyw i owoców oraz metod konserwacji mięsa i
przetworów mlecznych. Mleko matki nie tylko jako pokarm. Szanse i zagrożenia dla żywności tradycyjnej wynikające z
procesu globalizacji.
Procentowy udział w końcowej
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
ocenie
- Obecność na wykładach:
40%
- Wyniki testu zaliczeniowego:
60%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

WYKAZ LITERATURY
Abdalla M., (2000): Gospodarka żywnościowa starożytnej Mezopotamii. Poznań: PTTŻ-Oddział Wielkopolski i
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego. Seria popularno-naukowa 19, ss. 63.
Abdalla M., (2001): Kultura żywienia dawnych i współczesnych Asyryjczyków. Uwarunkowania społeczno-kulturowe.
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, ss. 430.
Bohdanowicz J., (red.) (1996): Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. III. Pożywienie i sprzęty z nim
związane. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 272.
Khare R. S., Rao M. S. A., (1986): Food, Society and Culture: Aspects in South Asian Foods Systems. Durham: Carolina
Academic Press, ss. 336.
Kowalski P., (2000): Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach
dietetyków. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, ss. 251.
Kubiak I., Kubiak K., (1981): Chleb w tradycji ludowej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ss. 228.
Łeńska-Bąk K., (2010): O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub specie culinaria. Opole:
Uniwersytet Opolski, ss. 328.
Łozińscy M. i J., (1994): Wokół Stołu i Kuchni. Warszawa: Wydawnictwo Tenten, ss. 170.
Riddervod A., Ropeid A. (eds.), (1988): Food Conservation – Ethnological Studies. London: Prospect Books, ss. 224.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Wprowadzenie do programowania

Numer
katalogowy

5

Nazwa w j. angielskim

Introduction to programming
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Sebastian Kujawa
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15

10
- ćwiczenia laboratoryjne
30
20
- inne z udziałem nauczyciela
inne
z
udziałem
nauczyciela
10
10
- praca własna studenta
- praca własna studenta
70
85
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
125
125
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem zajęć jest zdobycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności praktycznych z zakresu podstaw programowania. Na
zajęciach omawiane są następujące elementy stanowiące wprowadzenie do programowania: systemy liczbowe, algorytmy
i schematy blokowe, historia i klasyfikacja języków programowania. Ponadto studenci zapoznają się z podstawowymi
zagadnieniami związanymi z programowaniem w języku C, takimi jak: struktura programu, podstawowe typy danych, stałe
i zmienne, funkcje służące do pobierania danych z klawiatury, funkcje służące do wyprowadzania informacji na monitor,
instrukcje warunkowe, pętle i rekurencja. W ramach ćwiczeń i wykładów są prezentowane i analizowane przykładowe
programy w języku C o niewielkim stopniu złożoności.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykład.
2. Ćwiczenia laboratoryjne, praca indywidualna i w grupie.
3. Praca z komputerem.
4. Dyskusja na zajęciach.
- ćwiczenia laboratoryjne

Kompetencje
Społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna i rozumie pojęcie algorytmu oraz podstawowe sposoby prezentacji algorytmów.
E2. Opisuje rodzaje języków programowania.
E3. Opisuje podstawowe typy danych stosowane w językach programowania.
E4. Opisuje działanie podstawowych operatorów programistycznych.
E5. Objaśnia działanie instrukcji warunkowych i instrukcji pętli.
E6. Objaśnia działanie podstawowych instrukcji wprowadzania i wyprowadzania danych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W16
IS1A_W17

E7. Opracowuje proste algorytmy i prezentuje je z wykorzystaniem schematów blokowych.
E8. Tworzy i prezentuje proste programy uwzględniające: pobieranie danych od użytkownika, przetwarzanie
danych za pomocą poznanych instrukcji, wyprowadzanie wyników na monitor.
E9. Dokonuje deklaracji stałych i zmiennych w tworzonym programie z uwzględnieniem właściwego typu
danych.
E10. Wyszukuje i eliminuje błędy składniowe w kodzie tworzonego programu.

IS1A_U13

E11. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej wiedzy i
wykształconych umiejętności praktycznych w zakresie wytwarzania aplikacji komputerowych.
E12. Potrafi pracować w grupie w celu rozwiązania zadania programistycznego.

IS1A_K01
IS1A_K02
IS1A_K05

Numery efektów
E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11
E8, E9, E10, E11, E12
E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E11

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium pisemne
Projekt programistyczny
Pisemne zaliczenie wykładów

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Tematyka wykładów:
• Systemy liczbowe: dziesiętny, dwójkowy, ósemkowy i heksadecymalny.
• Algorytmy, ich właściwości i sposoby prezentacji. Schematy blokowe.
• Historia i klasyfikacja języków programowania.
• Kompilatory i interpretatory. Języki kompilowane a języki interpretowane. Pojęcia: kod źródłowy, plik wynikowy i plik
wykonywalny.
• Wprowadzenie do języka C. Struktura programu w języku C: funkcje i i ich argumenty, funkcja main(), funkcja return(),
dołączanie plików nagłówkowych, komentarze.
• Podstawowe typy danych: znakowe, łańcuchowe, liczby całkowite i liczby zmiennopozycyjne.
• Deklaracja stałych i zmiennych. Dyrektywa #define, modyfikator const. Tablice.
• Wyświetlanie informacji na ekranie. Funkcje: puts(), putchar(), printf(), instrukcja cout. Kody sterujące i specyfikatory
formatowania.
• Wprowadzanie danych z klawiatury. Funkcje: gets(), getchar(), scanf(), instrukcja cin. Operator pobrania adresu.
• Przetwarzanie wprowadzonych danych w informację wyjściową – operatory arytmetyczne, wyrażenia, liczniki,
operatory zwiększania i zmniejszania, akumulatory, operatory przypisania. Wartości początkowe liczników i
akumulatorów.
• Instrukcje warunkowe: if, if...else, if…else if…else. Warunki i operatory logiczne. Zagnieżdżenie instrukcji
warunkowych.
• Pętle i rekurencja. Rodzaje pętli: for, while i do...while. Zagnieżdżenie pętli.
Tematyka ćwiczeń:
• Zapoznanie z interfejsem środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio.
• Konwersja liczb pomiędzy systemami: dziesiętnym a dwójkowym, ósemkowym i heksadecymalnym.
• Opracowywanie prostych algorytmów. Budowa schematów blokowych: wyznaczania bezwzględnej wartości liczby
rzeczywistej, wyznaczania pierwiastków równania liniowego i kwadratowego, określenia, czy wprowadzona została
liczba parzysta, wyznaczania średniej algebraicznej, wyznaczania silni.
• Definiowanie struktury programu w języku C.
• Definiowanie stałych i zmiennych w języku C, nadawanie zmiennym wartości początkowych.
• Wyprowadzanie informacji na monitor z wykorzystaniem poznanych instrukcji: puts(), putchar(), printf() i cout.
• Pobieranie danych z klawiatury z wykorzystaniem poznanych instrukcji: gets(), getchar(), scanf() i cin.
• Integracja fazy pobierania danych, przetwarzania i wyprowadzania informacji.
• Analiza przykładowych programów w języku C.
• Wykorzystanie instrukcji warunkowych: if, if...else, if…else if…else.
• Wykorzystanie rekurencji i pętli: for, while i do...while.
Procentowy udział w końcowej
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
ocenie

Pisemne kolokwium wymagające znajomości zagadnień omawianych na ćwiczeniach.
70% oceny z ćwiczeń
Projekt programistyczny – obejmuje wytworzenie oprogramowania służącego do
30% oceny z ćwiczeń
rozwiązywania prostego zadania, np. z zakresu matematyki, fizyki.
100%
oceny z zaliczenia
Zaliczenie wykładów – forma pisemna, obejmuje pytania teoretyczne oraz zadania z
wykładów
zakresu podstaw programowania.
WYKAZ LITERATURY
• Deitel H.M., Deitel P.J. (1998): Arkana C++ Programowanie. Wydawnictwo RM, Warszawa
• Grębosz J. (2010): Symfonia C++ Standard. Wydanie trzecie B – rozszerzone i poprawione. Edition 2000, Kraków.
• Krok E., Stempnakowski Z. (2008): Podstawy algorytmów. Schematy Blokowe. Difin, Warszawa
• Neibauer A.R. (2004): Języki C i C++. Twój pierwszy program. Komputerowa Oficyna Wydawnicza Help, Michałowice.
• Stroustrup Bjarne (2013). Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione. Helion,
Gliwice.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Wychowanie fizyczne (gry)

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Physical education
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Kierownik przedmiotu/modułu

mgr Piotr Jur
Kierunek studiów
wszystkie kierunki

Poziom

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

Studia I stopnia

Profil
ogólnoakademicki

Semestr

1i2

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- ćwiczenia

Forma studiów: niestacjonarne
50

- praca własna studenta

2
Łączna liczba godzin:

- konsultacje

2

- praca własna studenta

52

50
Łączna liczba godzin:

52

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Podniesienie sprawności fizycznej oraz wyrobienie nawyku regularnych ćwiczeń fizycznych dla podtrzymania zdrowia.
Zdobycie nowych umiejętności ruchowych i podstawowej wiedzy o wpływie wysiłku na organizm człowieka.
METODY DYDAKTYCZNE
Zajęcia praktyczne z wybranych dyscyplin sportowych z wykorzystaniem właściwego sprzętu prowadzone w formie
zadaniowej, zabawowej bądź w formie fragmentów gry lub gry właściwej. Sprawdziany umiejętności i testy sprawności.

Kompetencje Umiejętno
ści
społeczne

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę na temat przepisów i reguł obowiązujących w tenisie oraz zespołowych grach
sportowych: siatkówce, koszykówce, piłce nożnej halowej, unihokeju. Zna zasady bezpieczeństwa w obiektach
sportowych
E2. Ma wiedzę o przeznaczeniu i bezpiecznym użytkowaniu sprzętu sportowego używanego do ćwiczeń.
E3. Ma ogólną wiedzę o wpływie wysiłku na organizm ludzki, sposobach jego dozowania i kontrolowania aby
osiągnąć efekt prozdrowotny.
E4. Potrafi przeprowadzić rozgrzewkę przed ćwiczeniami.
E5. Opanował podstawowe umiejętności techniczne w tenisie oraz w wybranym rodzaju gry zespołowej.
E6. Potrafi zaplanować zestaw ćwiczeń na potrzeby uprawiania dyscypliny sportu na poziomie amatorskim.
E7. Potrafi zorganizować i zaktywizować grupę osób do wspólnych ćwiczeń lub współzawodnictwa w wybranej
grze zespołowej.
E8. Ma zdolność współdziałania w grupie i przyjmowania w niej różnych ról.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Sprawdzian umiejętności fizycznych.
Przygotowanie projektu zestawu ćwiczeń i ich zademonstrowanie.
Sędziowanie wybranej gry zespołowej, opracowanie wyników rywalizacji.

E1,E2,E3,E4,
E5,E6,E7,E8

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i wszechstronny rozwój organizmu.
Dbałość o sprawność i zdrowie.
Planowanie wysiłku fizycznego i jego kontrola.
Testy sprawności fizycznej.
Bezpieczeństwo podczas uprawiania ćwiczeń.
Opanowanie i doskonalenie umiejętności gry w zespołowych grach sportowych.
Przepisy dotyczące tenisa oraz wybranych gier zespołowych i ich stosowanie w praktyce.
Systemy rozgrywek sportowych.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
- test sprawności fizycznej,
- obecność na zajęciach i aktywny udział,
- opracowanie zestawu ćwiczeń i demonstracja.

20%
70%
10%

WYKAZ LITERATURY
1. Koszykarski atlas ćwiczeń. Dawid Mazur, Kazimierz Mikołajec . Warszawa, 2009
2. Uczymy grać w koszykówkę. Ryszard Litkowycz, Dorota Olex-Zarzychta. Katowice, 2006
3. Przepisy gry Polskiego Związku Koszykówki.
4. Piłka siatkowa. Grzegorz Grządziel, Władimir J.Ljach Warszawa, 2000
5. Przepisy gry Polskiego Związku Siatkówki
6. Futsal. Taktyka i ćwiczenia taktyczne. Francisco Valdericeda.
7. Piłka nożna halowa- charakterystyka, różnice metodyczne. M. Giese, K.Hirsch. PZPN ”Trener” nr 4/2005
8. Przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej
9. Unihokej. Zabawy i gry ruchowe. Krzysztof Kałużny. AWF Wrocław 2010
10. Technika indywidualna i taktyka. Wydanie internetowe Międzynarodowej Federacji Unihokeja.
11. Tenis. Doskonal swoją grę, John Littleford, Andrew Magrath. Warszawa, 2009
12. Teoria i metodyka nauczania tenisa. AWF Poznań, 2006
13. Przepisy gry Polskiego Związku Tenisa.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Wychowanie fizyczne (pływanie i jeździectwo)

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Physical education
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Kierownik przedmiotu/modułu

mgr Piotr Jur
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

wszystkie kierunki

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

1i2

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- ćwiczenia

Forma studiów: niestacjonarne
50

- praca własna studenta

2
Łączna liczba godzin:

- konsultacje

2

- praca własna studenta

52

50
Łączna liczba godzin:

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Podniesienie sprawności fizycznej oraz wyrobienie nawyku regularnych ćwiczeń fizycznych dla podtrzymania zdrowia.
Zdobycie nowych umiejętności ruchowych i podstawowej wiedzy o wpływie wysiłku na organizm człowieka.
METODY DYDAKTYCZNE
Zajęcia praktyczne jeździectwa i pływania z wykorzystaniem właściwego sprzętu prowadzone w formie zadaniowej,
zabawowej bądź w formie ścisłej. Sprawdziany umiejętności i testy sprawności.

Kompetencje Umiejętno
ści
społeczne

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę na temat przepisów i reguł obowiązujących w pływaniu i jeździectwie oraz zasad
bezpieczeństwa w obiektach sportowych.
E2. Ma wiedzę o przeznaczeniu i bezpiecznym użytkowaniu sprzętu sportowego używanego do ćwiczeń oraz
wiedzę jak obchodzić się z koniem.
E3. Ma ogólną wiedzę o wpływie wysiłku na organizm ludzki, sposobach jego dozowania i kontrolowania aby
osiągnąć efekt prozdrowotny.
E4. Potrafi przeprowadzić rozgrzewkę przed ćwiczeniami.
E5. Opanował podstawowe umiejętności techniczne w pływaniu lub jeździectwie.
E6. Potrafi zaplanować zestaw ćwiczeń na potrzeby uprawiania dyscypliny sportu na poziomie amatorskim.
E7. Potrafi zorganizować i zaktywizować grupę osób do wspólnych ćwiczeń lub rywalizacji w pływaniu lub
jeździectwie.
E8. Ma zdolność współdziałania w grupie i przyjmowania w niej różnych ról.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Sprawdzian umiejętności fizycznych.
Przygotowanie projektu zestawu ćwiczeń i ich zademonstrowanie.
Sędziowanie wybranej dyscypliny, opracowanie wyników rywalizacji.

E1,E2,E3,E4,
E5,E6,E7,E8

52

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i wszechstronny rozwój organizmu.
Dbałość o sprawność i zdrowie.
Planowanie wysiłku fizycznego i jego kontrola.
Testy sprawności fizycznej.
Bezpieczeństwo podczas uprawiania ćwiczeń.
Opanowanie umiejętności ruchowych w ramach dyscyplin: pływanie i jeździectwo.
Przepisy dotyczące wybranych dyscyplin sportowych i ich stosowanie w praktyce.
Systemy rozgrywek sportowych.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
test sprawności fizycznej,
obecność na zajęciach i aktywny udział,
opracowanie zestawu ćwiczeń i demonstracja.
WYKAZ LITERATURY
1. Zasady jazdy konnej. Szkolenie konia i jeźdźca. Polski Związek Jeździecki Warszawa, 2003
2. Pływanie. Podstawy techniki, nauczanie. Ryszard Karpiński, 2009
3. Uczenie się i nauczanie pływania. Zagadnienia wybrane. Ewa Dybińska . AWF Kraków, 2009

20%
60%
20%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Wychowanie fizyczne (siłownia, fitness, spinning)

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Physical education
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Kierownik przedmiotu/modułu

mgr Piotr Jur
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

wszystkie kierunki

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

1i2

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forma studiów: stacjonarne
- ćwiczenia

Forma studiów: niestacjonarne
50

- praca własna studenta

2
Łączna liczba godzin:

- konsultacje

2

- praca własna studenta

52

50
Łączna liczba godzin:

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Podniesienie sprawności fizycznej oraz wyrobienie nawyku regularnych ćwiczeń fizycznych dla podtrzymania zdrowia.
Zdobycie nowych umiejętności ruchowych i podstawowej wiedzy o wpływie wysiłku na organizm człowieka.
METODY DYDAKTYCZNE
Zajęcia praktyczne z wybranych dyscyplin sportowych z wykorzystaniem właściwego sprzętu prowadzone w formie
zadaniowej, zabawowej bądź w formie ścisłej. Sprawdziany umiejętności i testy sprawności.

Kompetencje
Umiejętności
społeczne

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę na temat przepisów i reguł obowiązujących w wybranej dyscyplinie sportowej –
siłownia, aerobik, spinning, nordic walking oraz zasad bezpieczeństwa w obiektach sportowych.
E2. Ma wiedzę o przeznaczeniu i bezpiecznym użytkowaniu sprzętu sportowego używanego do ćwiczeń.
E3. Ma ogólną wiedzę o wpływie wysiłku na organizm ludzki, sposobach jego dozowania i kontrolowania aby
osiągnąć efekt prozdrowotny.
E4. Potrafi przeprowadzić rozgrzewkę przed ćwiczeniami.
E5. Opanował podstawowe umiejętności techniczne w ćwiczeniach na siłowni, aerobiku, spinningu i nordic
walking.
E6. Potrafi zaplanować zestaw ćwiczeń na potrzeby uprawiania tych dyscyplin sportu na poziomie amatorskim.
E7. Potrafi zorganizować i zaktywizować grupę osób do wspólnych ćwiczeń.
E8. Ma zdolność współdziałania w grupie i przyjmowania w niej różnych ról.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Sprawdzian umiejętności fizycznych.
Przygotowanie projektu zestawu ćwiczeń i ich zademonstrowanie.
Sędziowanie wybranej dyscypliny, opracowanie wyników rywalizacji.

E1,E2,E3,E4,
E5,E6,E7,E8

52

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i wszechstronny rozwój organizmu.
Dbałość o sprawność i zdrowie.
Planowanie wysiłku fizycznego i jego kontrola.
Testy sprawności fizycznej.
Bezpieczeństwo podczas uprawiania ćwiczeń.
Opanowanie umiejętności ruchowych na siłowni, aerobiku, spinningu i nordic walking.
Przepisy dotyczące wybranych dyscyplin sportowych i ich stosowanie w praktyce.
.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
- test sprawności fizycznej,
- obecność na zajęciach i aktywny udział,
- opracowanie zestawu ćwiczeń i demonstracja.

20%
60%
20%

WYKAZ LITERATURY
1. Spinning uniwersalny. Zestaw ćwiczeń na rowerze stacjonarnym. Tomasz Bielecki, Krzysztof Krawczyk, Ryszard
Skowroński. Lublin, 2008
2. Muskulatura i rozciąganie. J.P. Doutreloux, M. Masseglia, P. Robert. Łódź, 2008
3. Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Tadeusz Stefaniak. Wrocław, 1995
4. Kulturystyka. G. Kowaluk, J.Sacharuk. AWF Biała Podlaska, 2003
5. Stretching. M.Listkowski. Łódź, 1994
6. Aerobik czy fitness. E. Grodzka-Kubiak. AWF Poznań 2010
7. Fitness, nowoczesne formy gimnastyki. Podstawy teoretyczne. L. Kuba, M.Paruzel-Dyja, AWF Katowice 2010
8. Nordic walking. I o to chodzi. Klaus Schwanbeck, 2013

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Zarządzanie sieciami komputerowymi A

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Management of computer networks A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

4S/5N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
20

20
- ćwiczenia
30
20
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
10
10
- praca własna studenta
- praca własna studenta
50
60
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
110
110
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Poszerzenie wiadomości z zakresu sieci komputerowych. Poznanie zagadnień podstawowych dot. zarządzania sieciami
komputerowymi lokalnymi i rozległymi ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczania danych.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych.
2. Ćwiczenia w sali komputerowej
- ćwiczenia

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych aspektów budowy infrastruktury komputerowej z uwzględnieniem
sieci komputerowych stosowanych w przedsiębiorstwach sektora rolniczego.
E2. Ma ogólną wiedzę na temat komputerowych metody gromadzenia, przetwarzania i przechowywania dużych zasobów
danych stosowanych we wspomaganiu procesów przemysłu rolniczego.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W11
IS1A_W15

E3. Posiada umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem dużego spektrum technik werbalnych, pisemnych i
graficznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznych, w zakresie problemów inżynierii rolniczej
oraz informatyki stosowanej.
E4. Potrafi opracować zasady komunikacji, określić i wdrożyć metody przepływu informacji i towarów oraz wykonać i
zrealizować projekt sieciowej infrastruktury informatycznej wspomagającej te zadania w ramach gospodarstwa i
przedsiębiorstwa rolniczego.

IS1A_U09
IS1A_U10

E5. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w zakresie
nowoczesnych technologii produkcji rolniczej oraz dynamicznie rozwijających się technologii informatycznych.
E6. Wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zagadnieniach służących
rozwiązaniu problemów inżynierskich z zakresu inżynierii rolniczej.

IS1A_K02
IS1A_K05

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
2. Egzamin pisemny z wiadomości przedstawionych na wykładach.

E1 – E6

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady
1. Zarządzanie sieciami wg ISO a współczesne, bieżące podejście do zarządzania siecią i jej bezpieczeństwem. – 2
godz.
2. Protokoły zarządzania sieciami (SNMP, CMIP) – 2 godz.
3. Problemy zapewnienia bezpieczeństwa sieci: punktów końcowych, użytkowników i ich danych – 3 godz.
4. Systemy typu Intrusion Detection and Prevention, Data Leakage Prevention – 2 godz.
5. Najnowsze protokoły sieciowe (np. transmisja danych w Internecie Rzeczy) – 2 godz.
6. Najnowsze technologii okablowania strukturalnego – 2 godz.
7. Najnowsze urządzenia sieciowe i ich funkcje – 2 godz.
8. Metody i systemy archiwizowania danych – 3 godz.
9. Szyfrowanie danych – 2 godz.
Ćwiczenia
1. Darmowe pakiety do zarządzania sieciami – 4 godz.
2. Projektowanie sieci z wykorzystaniem najnowszych technologii okablowania i sprzętu – 6 godz.
3. Analiza metod archiwizowania danych – 4 godz.
4. Szyfrowanie danych w pakietach typu PGP – 2 godz.
5. White Hat Hacking dla wybranej sieci – 6 godz.
6. Przechwytywanie i analiza pakietów – 8 godz.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Ćwiczenia: Kolokwium zaliczeniowe pisemne w formie praktycznej ze znajomości poleceń
systemów operacyjnych, tworzenia skryptów powłoki oraz programów z funkcjami systemowymi
2. Wykłady: Egzamin pisemny z wiedzy wyłożonej podczas wykładów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procentowy udział
w końcowej ocenie

100%
100%

WYKAZ LITERATURY
Engebretson P. Hacking i testy penetracyjne. Podstawy. Helion 2013
Kalinowski A. M. Metody inwigilacji i elementy informatyki śledczej. Szkoła hakerów 2014
McClure S., Scambray J., Kurtz G. Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami. Wyd. VII. Helion,
McGrawHill 2013
Zalewski M. Splątana sieć. Przewodnik po bezpieczeństwie nowoczesnych aplikacji www. Helion 2012
www.networld.pl
www.computerworld.pl
www.cisco.com

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Zarządzanie sieciami komputerowymi B

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Management of computer networks B
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

4S/5N

Specjalność
-

Specjalizacja inżynierska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: niestacjonarne

- wykłady
15
10
- ćwiczenia
20
10
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
10
10
- praca własna studenta
- praca własna studenta
15
30
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
60
60
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Poszerzenie wiadomości z zakresu sieci komputerowych. Poznanie zagadnień podstawowych dot. zarządzania sieciami
komputerowymi lokalnymi i rozległymi ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczania danych.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych.
2. Ćwiczenia w sali komputerowej
- wykłady

- ćwiczenia

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych aspektów budowy infrastruktury komputerowej z uwzględnieniem
sieci komputerowych stosowanych w przedsiębiorstwach sektora rolniczego.
E2. Ma ogólną wiedzę na temat komputerowych metody gromadzenia, przetwarzania i przechowywania dużych zasobów
danych stosowanych we wspomaganiu procesów przemysłu rolniczego.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS1A_W11
IS1A_W15

E3. Posiada umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem dużego spektrum technik werbalnych, pisemnych i
graficznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznych, w zakresie problemów inżynierii rolniczej
oraz informatyki stosowanej.
E4. Potrafi opracować zasady komunikacji, określić i wdrożyć metody przepływu informacji i towarów oraz wykonać i
zrealizować projekt sieciowej infrastruktury informatycznej wspomagającej te zadania w ramach gospodarstwa i
przedsiębiorstwa rolniczego.

IS1A_U09
IS1A_U10

E5. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w zakresie
nowoczesnych technologii produkcji rolniczej oraz dynamicznie rozwijających się technologii informatycznych.
E6. Wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zagadnieniach służących
rozwiązaniu problemów inżynierskich z zakresu inżynierii rolniczej.

IS1A_K02
IS1A_K05

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
2. Pisemne zaliczenie wykładów z wiadomości przedstawionych na wykładach.

E1-E6

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady
1. Zarządzanie sieciami wg ISO a współczesne, bieżące podejście do zarządzania siecią i jej bezpieczeństwem. – 2
godz.
2. Protokoły zarządzania sieciami (SNMP, CMIP) – 1 godz.
3. Problemy zapewnienia bezpieczeństwa sieci: punktów końcowych, użytkowników i ich danych – 1 godz.
4. Systemy typu Intrusion Detection and Prevention, Data Leakage Prevention – 1 godz.
5. Najnowsze protokoły sieciowe (np. transmisja danych w Internecie Rzeczy) – 2 godz.
6. Najnowsze technologii okablowania strukturalnego – 2 godz.
7. Najnowsze urządzenia sieciowe i ich funkcje – 2 godz.
8. Metody i systemy archiwizowania danych – 2 godz.
9. Szyfrowanie danych – 2 godz.
Ćwiczenia
1. Darmowe pakiety do zarządzania sieciami – 4 godz.
2. Projektowanie sieci z wykorzystaniem najnowszych technologii okablowania i sprzętu – 4 godz.
3. Analiza metod archiwizowania danych – 2 godz.
4. Szyfrowanie danych w pakietach typu PGP – 2 godz.
5. White Hat Hacking dla wybranej sieci – 4 godz.
6. Przechwytywanie i analiza pakietów – 4 godz.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Ćwiczenia: Kolokwium zaliczeniowe pisemne w formie praktycznej ze znajomości poleceń
systemów operacyjnych, tworzenia skryptów powłoki oraz programów z funkcjami systemowymi
2. Wykłady: Zaliczenie pisemne z wiedzy wyłożonej podczas wykładów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procentowy udział
w końcowej ocenie

100%
100%

WYKAZ LITERATURY
Engebretson P. Hacking i testy penetracyjne. Podstawy. Helion 2013
Kalinowski A. M. Metody inwigilacji i elementy informatyki śledczej. Szkoła hakerów 2014
McClure S., Scambray J., Kurtz G. Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami. Wyd. VII. Helion,
McGrawHill 2013
Zalewski M. Splątana sieć. Przewodnik po bezpieczeństwie nowoczesnych aplikacji www. Helion 2012
www.networld.p
www.computerworld.pl l
www.cisco.com

